
NETINALJADEST

Ma ei tea, kas põhitähtis murdepunkt inimkultuuri ajaloos oli just trükikunsti leiutamine (nagu
arvab W. Ong) või kirjaoskuse kui sellise leiutamine juba aastatuhandeid varem, kuid on ilmne, et
pärast inimese peast irrutatud “välismäluhoidlate” teket (koos kõigi sellest tulenevate vooruste ja
pahedega) pole põhjust enam rääkida steriilsest, puhtsuulisel teel tekkivast ja levivast folkloorist.
Walter Anderson on veenvalt näidanud, kuidas juba väga vanades folklooriväljades ristlevad ja
põimlevad pidevalt puhtfolkloorsed ja kirjanduslikud ained ning annavad põlvkondade kaupa
hübriidseid järeltulijaid, kes omakorda saavad mõjutusi nii suulisest pärimuisest kui ka kirjasõnast.
Massilisema kirjaoskuse ajal on tekkinud laulukladed jt. uued traditsioonivormid, mille levik on
otse põhimõtteliselt kirjalik.

Ja nüüd on lisaks kõigile eelmistele teabelevitusvahenditele inimese käsutuses internet,
“maailmalaiune äblikuvõrk”. Kõige muu kõrval, mis internetis levib, levib seal rohkesti ka
mitmekesist folkloorset ainest ja julgen arvata, et nn. netinaljad moodustavad sellest ühe kaalukama
osa. Juhuslik nali võib internetis välgatada kus iganes, kuid üldiselt kalduvad naljad “virtuaalselt
organiseeruma”, st. koonduma spetsiaalseteks naljasaitideks. Nende saitide suurusest ja sisulisest
koostisest pole kelgi kuigi selget ülevaadet. Üldiselt võib arvata, et suurte rahvaste netinaljavarud
on suured ja väikestel väikesed, kuid oma seniste muljete põhjal tihkan arvata, et maailma suurimad
on venekeelsed veebinaljamaardlad – osalt ehk ka oma võimsa nõukogudeaegse substraadi tõttu,
osalt seetõttu, et erinevalt paljudest muudest postsotsialistlikest maadest, kus tõesti ja korduvalt on
kurdetud naljaainete vähenemist ja naljatraditsiooni kokkukuivamist, on kaasaegse Venemaa
sotsiaalne, poliitiline, etniline ja kultuuriline situatsioon siiani jäänud nii dünaamiliseks (või
“metsikuks”) ja ühiskond ise nii divergentseks, et suudab genereerida küllaga uusi naeruobjekte ja
evib ka piisavalt suuri auditooriume, kes pole end nende objektidega identifitseerinud ega kanna
nende suhtes naerukeeldu (tugev nn. uusrikaste teemaline naljalaine jääb ju kindlasti postsotsialismi
perioodi).

Netis leiduvad naljaallikad jagunevad kõige jämedamais joontes staatilisteks ja dünaamilisteks.
Staatiliste saitide põhiliseks tekkemotiiviks on see, et keegi eraisik või organisatsioon otsustab luua
endale naljakogu, vaatab läbi teatud hulga hetkel olemasolevaid neti-, aga sageli ka trükitud allikaid
ja kopeerib neist valikuliselt või in corpore kõik, mida ta heaks arvab. Staatilised saidid riputatakse
netti ja seejärel muutuvad nad reeglina väga vähe. Dünaamilised saidid seevastu on kasvavad
naljakogud ja jagunevad omakorda laias laastus kontekstituteks ja kontekstilis-interaktiivseteks.
Kontekstitud on harilikult mitmesuguste portaalide, digitaalsete ajakirjade ja -lehtede juurde
kuuluvad “naljaosakonnad” või “naljaraamatud”, mis õhutavad küll kasutajaid lugema ja hindama
seal avaldatud nalju ning lisama neile omaenda nalju; kuna aga hindamisvõimalused on tihti vaid
igavalt numbrilised (nt. intervallis miinus 2-st pluss 2-ni), siis kasutatakse neid loiult, sõnalise
kommenteerimise võimalused aga enamasti puuduvad. Sellised väljaanded arhiveerivad ja
korrastavad reeglina oma vanemad materjalid, kuid teevad seda mõnikord valikuliselt, aineid omal
moel tsenseerides, st. säilitades vaid “originaalsed” tekstid (mis on aga pahatihti kellegi
mittefolkloorne individuaallooming) ja likvideerides varasemaist allikatest tehtud kopeeringud.
Dünaamiliste naljaallikate kontekstilis-interaktiivse alaliigi moodustavad põhiliselt mitmesugused
jututoad ja meililistid, kus toimub elav intensiivne suhtlus mingeil teemadel, mille käigus räägitakse
juhtumisi ka nalju või viidatakse neile, öeldakse vaimukusi, diskuteeritakse või koguni tülitsetakse
ja sõimeldakse. Mujalt kopeeeritud naljad on sellistes kontekstilis-dünaamilistes allikates
haruharvad. Osalejad on interaktiivsed ning ka iga nali ripub otse ja sisuliselt asjaomase arutlusaine
küljes.

Netinaljade statistika, arhiveerimise ja uurimise muudab raskeks see, et suuredki ainekogud
võivad üleöö tekkida ja sama kiiresti kaduda. 

Eesti staatilistest naljasaitidest olid 1990ndate aastate lõpupoolel suurimad Tanel Mägi, Henry
Saare, Rain Öpiku jt, kogud. Kõik need jpt. on praeguseks netist kadunud (õnneks on see materjal
saidihoidjate loal arhiveeritud) ja nende asemele tekkinud uued. Üks suurepärasemaid asju eesti
netinaljanduse lühikeses ajaloos – dünaamiline ja suurel määral ka kontekstilis-interaktiivne sait –
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oli “Meie Naljaraamat” e. nn. “Sünerkomi Jokebook” (õnneks seegi arhiveeritud), mis hakkas
ilmuma 13. veebruaril 1996 ja hääbus lõplikult vist 2001. a. aprillis. Seda hääbumist soodustas ehk
ka arhiivi ajutine hooletussejätmine jm. tehnilised probleemid, kuid peapõhjuseks oli kindlasti see,
et talle oli tekkinud võimas konkurent “Delfi Naljalehe” näol, mis alustas ilmumist 25. veebruaril
2000. a. “Jokebook”, nagu öeldud, oli hästigi tugevate kontekstiliste või jututoaliste tunnustega
dünaamiline sait. 

“Jokebook” oli teatud mõttes autentntne folklooriväli, jutustamisväli ise. Kirjutatut sai
lehekülgede kaupa hõlpsasti edasi-tagasi lehitseda, kirjutajad mainisid tihti, et nende jutud on
inspireeritud mõnedest eelmistest sissekannetest, või et nad on kuulnud samu nalju, kuid veidi
erinevate süºeede, tegelaste või vormelitega. Sageli avaldati heade naljade kirjutajaile siirast
tunnustust, mõnikord aga pälvisid mõned naljad ka kriitikat ja halvustusi, mis loomulikult kutsus
esile teravat vastukriitikat. Vahel puhkes vägagi vihaseid duelle ja sõimlemisi, mis oma laadilt
meenutavad seda stiili, mida laialt harrastatakse praegustes “Delfi” kommentaariumides. Tekkis ka
kirjeid, mis olid lihtsalt teatavad ajuvabad “väljaelamisaktid” ega sisaldanud mingit huumorit.
Seetõttu kerkis päevakorrale (“Delfiga” analoogiline!) küsimus, kas oleks vajalik taoliste laiale
üldsusele avatud saitide juures rakendada mingit mahevormides tsensuuri – mäletan, et
pseudonüümi “Lunatic” all esinev Vaiko Raal, “Jokebooki” viljakamaid kaastöölisi eelmise sajandi
lõpuaastail, kavandas “Naljaraamatu” kasutajate jaoks midagi moraalikoodeksi taolist. 

“Jokebook” oli ühtaegu ka omapärane naturaalne arhiiv, kuhu kirjutatud aines otsekohe talletus
ja kogunes. Sellise arhiivi väärtus oleks kasvanud ajaga üha enam ja enam, kuna traditsiooni enda ja
materjali arhiveerimise vahel puudus igasugune ajavahet, kõik oli ideaalselt sünkrooniline.
“Jokebook” oli tõeline “elu pulss”, mis reageeris kõigele, mis ümberkaudu juhtus (meenutagem kas
või rohkeid tormilisi reageeringuid nn. Hallaste-Murutari kaasusele 1998. a. suvel), ja kui ta eluiga
oleks kujunenud pikemaks, oleks ta võimaldanud meie naljatraditsioonis ilmnevate muutuste,
võngete ja lainete täpset ja paindlikku jälgmist ka pikema ajaperioodi kestel. 

Kolmandaks oli “Jokebook” nagu mistahes muugi dünaamiline naljasait ka omalaadne
virtuaalne publikatsioon – küll kaootiline ja süsteemitu, kuid see-eest kogu maailmale vahetult
kättesaadav ja kasutatav, sh. folkloristliku uurimistöö otstarbel.

“Jokebook” oli minu hinnangul parim asi, mis eales eesti netinaljanduses eksisteerinud. Kuid
oma suurusele ja sisukusele vaatamata olid ta ikkagi väike “ühe kauba pood”, aga rahvas oli
vahepeal harjunud käima supermarketites, ja kui “Delfi” näol ilmus Eesti veebi selline supermarket,
olid “Jokebooki” päevad pöördumatult loetud. “Delfi” on võimatult polüfunktsionaalne. Siin saab
lugeda päevauudiseid ja temaatilisi kirjutisi ning kõiki tavapäraseid või ekstreemseid
väljendusvahendeid appi võttes elada end välja nii nende kirjutiste sisu ja tegelaste arvel kui ka
teiste kommentaatorite arvel, kelle seisukohad arvaja omadest lahku lähevad – kõike seda ohutult ja
anonüümselt. Delfis on palju onlain-poode, kus saab arvutitoolilt tõusmata šoppamas käia. “Delfis”
on eriosakonnad noortele, naistele, seksihuvilistele, muusika-, auto- ja arvutifännidele. Siit saab
rohkesti infot äri ja panganduse kohta, horoskoope, “helinaid ja logosid” – peaaegu kõike. Ja kel
huvi, see võib külastada “Delfi Naljalehte”, lugeda sealt nalju ja lisada neile omi. Kuid “Jokebooki”
hooletult hoogsa spontaansusega võrreldes tundub “Delfi Naljaleht” siiski kuidagi
üleorganiseeritud, liiga korrastatud ja liiga vähe interaktiivne. Ning veel: “Jokebookiga” võrreldes
on “Delfi Naljalehe” ainetes folkloorse anekdoodi osakaal tunduvalt väiksem ning “Delfi”
püsikaastööliste (Erkki Kõlu, Valdo Jahilo jt.) autorinaljade, libauudiste jm. omaloomingu osakaal
tunduvalt suurem.

Liisi Laineste, Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur ja TÜ doktorant, on viimastel
aastatel intensiivselt tegelnud eesti netinaljade arhiveerimise, kategoriseerimise, statistika ja (eriti
etniliste naljade) uurimisega ning loonud eestikeelseist netinaljadest arvuti-andmebaasi (vt.:
http://www.folklore.ee/~liisi/raamid.html), mis kätkeb hetkel u. 40 000 netinaljateksti (koopiad
kaasa arvatud). Tema andmeil näitab ka “Delfi Naljalehe” külastatavus ja lisatavate naljade hulk
viimastel aastatel järjekindlat langustendentsi.

Netinaljad tõstatavad folkloristika ette mitmeid huvitavaid teoreetilisi probleeme.
Netifolklooril tervikuna, sh. netinaljadel on osalt traditsioonilise folklooriga ühiseid tunnuseid
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(anonüümne päritolu, levimine kui selline), kuid ka uut ja erinevat. Ka klassikaline auditiivsel ja/või
visuaalsel viisil leviv folkloor ammutas lisaaineid kust iganes (st. sugugi mitte ainult folkloorist
endast), kuid kaalukeeleks oli valik: saadaval oli mida kõike, kuid folkloorsel turul oli minekut
ainult teatud osal sellest. Klassikalise folkloori andmekandjaks, mis täitis ühtlasi selle valiva sõela
funktsiooni, oli inimese mälu; folkloorne edasikanne ise pidi aga ikka olema “tegevuslik” – jutu,
laulu või pilliloo esitamine, kommete või mängude läbimängimine, vanasõnade, fraaside,
metafooride jne. tegelik pruukimine oma kõnes. Salmialbumid ja laulukladed olid meil kui mujal
vist ühed esimesed, mis hakkasid neid folkloori “klassikalisi” tunnusjooni segundama ja
ähmastama. Kaasaegses folklooris ristlevad juba igal viisil suulistest, trükitud ja e-allikatest pärit
ained. Kui vanemate ainete kohta oli üsna selge, et folklooriks tohtis pidada neid üksusi, mida
inimesed tavatsesid taas ja taas läbi laulda ~ jutustada ~ ütelda ~ mängida ~ tantsida jne. ning neid
sel teel ühtlasi edasi kanda, siis mis peab kehtima neti-ainete kohta, et neid võiks pidada
folklooriks? Kui ikka staatiliste naljasaitide analüüsis selgub, et mõnda nalja on vaevutud
kopeerima saidist saiti tuhandeid kordi, mõnda teist korda kümme, mõnesid on aga hoopis
ignoreeritud, siis ei taandu need erinevused kindlasti puhtale juhuste mängule (kuigi mõned allikad
sattusid kindlasti kergemini “teele ette” kui teised), vaid valikud tulenesid peamiselt ikka saidilooja
esteetilistest vm. eelistustest.

Enamik netinaljadest on tõepoolest sellised, mis on ka paralleelselt edasikestvas suulises
traditsioonis väga produktiivsed, selles mõttes on need lihtsalt kaasaegse suulise naljatraditsiooni
kajastus või jätk. Kuid nende hulgas on ka rohkesti selliseid üksusi, mis korduvad küll paljudes
erikeelsetes saitides ja levivad nobedasti keelest keelde, kuid mille suuline levitamine näib olevat
kui just mitte võimatu, siis mõttetu. Mõtlen siin eeskätt mitmesuguseid suhteliselt pikki tekste, sh.
mitmekümne- või -sajapunktilisi nimistuid, mille hulgas on kasutamisõpetuste, käitumiseeskirjade
jmt. paroodiaid; teoreemide, teadustööde, arvutiprogrammide jms. paroodiaid; mitmesuguseid
sõnastikuvormilisi keelemänge; Murphy seadusi ja nende täiendusi jne. jne. Kuigi sedalaadi üksuste
suuline eluvorm näib olevat välistatud või vähemasti suuresti pärsitud, meenutab nende
levikuprotsess ikkagi mitmes olulises mõttes folkloorset protsessi. Ehk poleks siis põhjust neidki
folkloristlike allikate hulgast välja arvata?

Toome järgnevas mõningaid sedalaadi netinaljade näiteid.

WC-KASUTAJATE "PSÜHHOTÜPOLOOGIA"
(Tavaliselt pealkirja all Meeste tualetikombed)

• ERUTUV TÜÜP: Aluspüksid on keerdus, ei suuda leida püksiauku, rebib vihaga püksid puruks.
• SELTSIV TÜÜP: Läheb koos semudega pissile, ükskõik, kas tal on häda või mitte.
• HÄBELIK TÜÜP: Ei saa pissida kui keegi pealt vaatab. Teeskleb, et on oma häda rahuldanud, ja tuleb

hiljem tagasi.
• LÄRMAKAS TÜÜP: Vilistab valjusti ja püüab üle vaheseina naabri riista piiluda. 
• ÜKSKÕIKNE TÜÜP: Kui kõik pissuaarid on hõivatud, kasutab kraanikaussi.
• TAIBUKAS TÜÜP: Pissib riista kätega hoidmata ja kohendab samal ajal lipsu.
• EDEV TÜÜP: Avab viis nööpi, kui on vaja avada kaks.
• HAJAMEELNE TÜÜP: Avab kuuenööbid, võtab välja lipsu ja pissib püksi.
• MURELIK TÜÜP: Pole päris kindel, mis ta viimati teinud on, ja heidab pissimise ajal oma riistale

põgusa, kuid tähelepaneliku pilgu.
• PAHUR TÜÜP: Peatub hetkeks, pomiseb, peeretab, püüab pissida, ja kui see ebaõnnestub, siis peeretab

jälle ja väljub torisedes. 
• ALATU TÜÜP: Laseb pissimise ajal vargsi peeru ja vaatab siis pahaselt oma naabri otsa. 
• LOHAKAS TÜÜP: Pissib kinga peale, väljub sellest välja tegemata ja hakkab ennast alles kümne minuti

pärast puhastama. 
• JÕULINE TÜÜP: Lööb oma riista pärast pissimist vastu pissuaari seina kuivaks.
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Haruldasemaid lisandusi ja improvisatsioone:

• PURJUS TÜÜP: Võtab riista välja, näep kahte, paneb ühe tagasi ja laseb püksi.
• KÕÕRITAV TÜÜP: Piilub üle vaheseina naabri riista.
• KERGEMEELNE TÜÜP: Vehib joaga ringi, püüdes tabada lennult kärbest või mõnd putukat.
• KANNATLIK TÜÜP: Ootab kaua, vaba kätt kasutab raamatu hoidmiseks.
• MEELEHEITLIK TÜÜP: Ootab pikas järjekorras, hambad plagisevad, pissib püksi.
• TÕHUS TÜÜP: Ootab ära kuni on vaja minna mõlemat häda rahuldama.
• PAKS TÜÜP: Taganeb, laseb umbes, pissib kingadele.
• PISIKE TÜÜP: Seisab kasti peale, kukub sisse, upub ära.
• UPSAKAS TÜÜP: Hoiab kahetollist riista nagu pesapallikurikat.
• RADIKAALNE TÜÜP: Ignoreerib pissuaari, pissib seinale.
• PIINLIKKUST TUNDEV TÜÜP: Varjab riista kahe käega ja pissib läbi sõrmede.
• KÕÕRDSILMNE TÜÜP: Seisab ühe pissuaari juures ja pissib järgmisesse. 

10 VÕIMALUST RANNAS IGAVUST PELETADA

1. Seisa mureliku näoga rannas ja räägi möödujaile midagi liiva sisse kaotatud kuldkellast, vanaisa
hammastest ja vana-vanaisa mündikogust. Usinalt liivas tuhnivaid inimesi vaadates ei hakka kunagi igav.
Ei ole mõtet rääkida kaotatud meremiinidest ja uraanikamakatest.

2. Hoia mingi gaseeritud joogiga täidetud pudelit päikese käes, raputa ja palu siis süütut nägu tehes pudel
kellelgi avada.

3. Võta randa kaasa vasikasuurune koer ja puuroigas. Sülita roikale, ütle koerale: "Võts, võts, Muki!", ja
viska roigas kaugele üle päevitunud kõhtude. Algul võid võtta aega, pärast aga võid päevitajatelt selle
eest raha võtta, et sa oma koera ära viiksid.

4. Asenda vetelpäästetornis lehviv roheline, kollane või punane lipp sinimustvalgega. Selgituseks ütle
niipalju, et nüüd võivad sinavatesse vetevoogudesse minna mustad mehed, kelle süsimustas näos säravad
suured valged silmamunad.

5. Nõiu vihma, joigu ja proovi ohverdada mõni põder.
6. Kaevu liiva alla ja röögata koleda häälega, kui keegi sinust mööda läheb.
7. Palu mõnda head inimest, et ta su seljale päikesekreemi määriks. Ajal, mil ta seda teeb, kihista, vingerda,

ja jaga talle vopse, vabandades end pärast iga obadust kõdiga välja.
8. Tõmba torni lilla lipp ja peleta kõik kõrvarõngast kandvad noormehed vette.
9. Puista rannalähedasse vette kotitäis kondoome ja karju siis kaldal, et randa ründab kõrvetavate

meduuside parv.
10.Proovi elektriga kala püüda.

TÖÖLEPINGU NÄIDIS

Kui kellelgi peaks tekkima raskusi tööandjaga uue töölepingu sõlmimisel, siis alljärgnevalt üks
näidiseeskiri:

1. Igasugune ületöö on keelatud.
2. Ühtegi tööd ei tohi teha puhketunni ajal.
3. Vabad päevad on esmaspäev, reede ja laupäev, samuti sünnipäevad ja nimepäevad. Arvesse lähevad nii

töötaja kui ka tema pereliikmete tähtpäevad.
4. Tööpäeva pikkus on 8 tundi, see sisaldab 2 tunni pikkust lõunavaheaega, kahte kohvipausi ja poolt

tundi riiete vahetamiseks.
5. Töötaja töötulemusi ei tohi mingil juhul kontrollida.
6. Sigaretid peavad olema tööl kogu aeg tasuta saadaval, sama kehtib ajalehtede kohta.
7. Palk tuleb alati ette maksta.
8. Töötajal on õigus kolmekuusele puhkusele.Vihmaseid päevi puhkusepäevadeks ei loeta.
9. Kõik riigi- ja ametiühingumaksud maksab tööandja.
10.Jõuludeks ja lihavõttepühadeks antakse igale töötajale kingituseks pudel viina.
11.Tööandja surma puhul läheb tööandja vara kõigi töötajate vahel jagamisele.
12.Töötaja surma puhul peab tööandja hoolitsema töötaja järeltulijate eest neljanda põlveni.
13.Kui keegi töötajatest jääb tööl olles magama, siis lõpetatakse viivitamatult igasugune und häirida võiv

tegevus. Töötajat võib äratada ettevaatlikult vaid kojuminemiseks või eratelefonikõne korral.

4



14.Tööandja muretseb oma kulu ja kirjadega töötajale vajalikud tööriistad ja -riided. Samuti hoolitseb
tööandja riiete puhtuse eest.

15.Tavaliselt võib inimene pensionile jääda 55. eluaastast. Varem võib töötajat pensionile lubada juhul,
kui tal esineb nohu, köha, reuma või mõni muu haigus, samuti kui ilmneb tahtmatus tööd teha.

16.Tööandja, kes ei täida eelmainitud nõudeid, tuleb kohe vallandada, võimalusega asuda 3 päeva jooksul
tööle samasse ettevõttesse alluvaks, kui talle leidub sobivat tööd.

ÜLEMUSE PEAMISED EESKIRJAD
(Teadmiseks alluvatele)

1. Ülemusel on õigus.
2. Ülemusel on alati õigus.
3. Kui alluvale äkki tundub, et tal on õigus, siis peab talle meelde tuletama punkte 1. ja 2.
4. Ülemus ei maga – ta puhkab.
5. Ülemus ei söö – ta toitub.
6. Ülemus ei joo – ta degusteerib.
7. Kunagi ei hiline – ta viibib.
8. Ta ei lahku – ta kutsutakse ametiasjus välja.
9. Ta ei loe tööl ajakirju, vaid laiendab silmaringi.
10.Ta ei räägi kontoris, vaid teeb selgitustööd.
11.Ta ei salatse sekretäriga, vaid kasvatab teda.
12.Kui sisened Ülemuse kabinetti oma ideega, väljud sealt tema omaga.
13.Mida rohkem sa kritiseerid Ülemust, seda aeglasemalt tõused ametiredelil.
14.Ülemus jääb ka rannas Ülemuseks.
15.Ülemus mõtleb kõigi eest.

36 NÕUANNET TÖÖTAVALE INIMESELE

1. Tuleta meelde kõik lasteaiakaaslaste nimed.
2. Juurdle, kas sa vallandaksid iseennast, kui sa oleksid ülemus.
3. Mõõda, kui kaua sa suudad hinge kinni hoida.
4. Mõtle välja 10 sõna oma nimetähtedest, kasutades igat tähte vaid üks kord.
5. Tõsta toru ja teeskle, et räägid telefoniga.
6. Harjuta kirjutamist ilma paberile vaatamata.
7. Viska münt üles kõrgele, kui saad, ilma et see puudutaks lage.
8. Selgita välja, kus on põhi ja kus lõuna sellest kohast kus sa istud.
9. Hinda kõikide kolleegide kingi ja anna kõige stiilsematele omanimeline moeauhind (mõttes muidugi).
10.Proovi keelega puudutada ninaotsa.
11.Mõõda välja, kes töökaaslastest on kõige pikem ja kes kõige lühem ning mitmes oled sina.
12.Vaata peegliga oma kurku.
13.Helista telefoniga omaenda liinil, kontrollimaks, et liin on korras.
14.Tee kindlaks, mitu korda saab paberilehte kokku voltida.
15.Nimeta nimepidi Lumivalgekese seitset pöialpoissi.
16.Loe kokku kõige suurema maja aknad, mis sinu aknast paistab.
17.Uuri välja, mis on kukkunud sinu radiaatori taha.
18.Alusta kolleegiga vestlust teemal "Aafrika elevandi kõrvad on väiksemad kui aasia elevandil".
19.Püüa tabada silmsidet kõigiga, kes sinu laua juurest mööduvad.
20.Tee oma jalast või käest fotokoopia.
21.Moodusta kirjaklambritest kauneid mustreid oma töölauale.
22.Sõida tooliga laua alla nii, et ainult pea jääb välja.
23.Võta ajakiri ja joonista inimestele piltidel vuntse, habemeid ja uusi soenguid.
24.Kirjuta oma allkirja vale käega niikaua, kuni see sarnaneb täpselt õige käega kirjutatule.
25.Arvuta välja, kui palju on kell parajasti maailma eri paigus.
26.Voldi paberist laevu, mütse, loomi, linde, helikoptereid.
27.Loe raamatut tagurpidi.
28.Harjuta oma ülemuse allkirja võltsimist, seda võib alati tarvis minna.
29.Loe kokku, mitu auku on su kellarihmal.
30.Viska paberkuulidega prügikasti märki.
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31.Muuda võtmete järjekorda oma võtmehoidjal.
32.Seo kinni kingapaelad, kasutades ainult ühte kätt.
33.Püüa arvata, palju cash'i sul taskus on.
34.Võta välja päevik ja vaata, mida sa tegid eelmisel aastal samal ajal.
35.Jälgi töötavat kolleegi ja jäljenda tema liigutusi.
36.Mõtle, mida sa teeksid, kui sul oleks 8 sõrme.

PUHKUSELT TULIJATE KOHTLEMISE EESKIRJAD

1. päev.
Puhkuselt tulija talutatakse ettevaatlikult ruumi, kus on tööks vajalikud esemed. Ühes nurgas krabistatakse
pabereid nii, et need hakkavad meenuma.
2. päev.
Tulija saab istuda paar korda töölaua äärde, kuid teda ei sunnita enamaks. Tulijale näidatakse töökaaslaste
pilte. Kui see tundub liiga erutavana, lükatakse edasi.
3. päev.
Juba peaks katsuma töövahendeid. Töökoha taustmüra ja telefonihelinat lastakse lindilt. Diapositiivilt
näidatakse ust ja tulija saab harjutada sealt välja käimist.
4. päev.
Psühholoog räägib töötegemise riskidest. Pärast lõunat võib üritada töötamist, kuid kui sõrmed ei pea vastu,
lükatakse see kõik edasi.
5. päev.
Alustatakse hetkelise istumisega kipsist tehtud ja loomulikult kujundatud, värvitud ülemusega. Katsutakse
telefoni ja teisi esemeid. Psühholoog räägib lisa töötegemise riskidest.
6. päev.
Antakse töökoha sööklas sooja toitu, võib üritada ettevaatlikult iseseisvat tööd.

NB! ÜLEMUSEL JA TÖÖKAASLASTEL TULEB SUHTUDA PUHKUSELT TULIJASSE
RAHULIKULT JA MÕISTVALT. KÕIK KARMID VÕTTED ON PAHAD JA JÕHKER TÖÖST
RÄÄKIMINE ANDEKSANDMATU.

KÜMME VÕIMALUST, KUIDAS VABANEDA EBAMEELDIVAST KÜLALISEST

1. Iga kord, kui külalisele söödavat-joodavat pakud, vaata, et midagi pakutust ka külalise riietele satuks.
Eelnevalt hoolitse selle eest, et toidud oleksid raskesti eemaldatavad. Nii vabaned sa külalisest pikaks-
pikaks ajaks.

2. Kui tüütu külaline ei taha lahkuda, siis pöörita silmi, karjata ja prantsata põrandale. Teeskle surnut. Lama
umbes kümme minutit. Kui külaline selle aja jooksul lahkub, siis su plaan õnnestus. Kui ta apaatselt
edasi istub, siis tõuse ja korda oma etteastet 20–30-minutilise intervalliga kuni külalise lahkumiseni.

3. Paku oma külalisele vägijooke. Kui alkohol mõjuma hakkab ja külaline enam suurt millestki aru ei saa,
siis teata talle, et ta on valesse kohta sattunud, ja viska välja.

4. Kasuta sobivat hetke, lahku toast ning peida end voodi alla, külmkapi taha või puhvetisse ja ole vagusi.
Peagi hakkab külalisel igav ja ta kobib su korterist minema.

5. Ütle ajataju kaotanud külalisele, et sind peaksid õhtul külastama veel satanistid, skinheadid ja A-rühm.
Tõenäoliselt lahkub ta pärast seda vabatahtlikult ja kiiresti ning sa ei pea teda välja viskama. Kui ükski
eelmine variant muljet ei avalda, siis võid õnne proovida Kaitseliidu, K-komando või jäägritega.

6. Ajal, mil külaline su toiduvarusid hävitab, määri ta müts, mantel ja kingad liimiga kokku, ning sa võid
kindel olla, et tal ei teki enam kunagi kiusatust sind uuesti külastada.

7. Sunni kutsumata külaline mõnda seebiooperit vaatama. Pärast seriaali vaatamist, mida vürtsitasid sinu
asjatundlikud kommentaarid, tunneb ta tõenäoliselt iiveldust, saab krambid ja minestab. Vaja võib minna
ka arstiabi. Ühes võid kindel olla – seda ta sulle ei andesta.

8. Külalise minemapeletamiseks hakka diivanil karglema, tee grimasse, loobi külalist kartulikrõpsudega ja
ürita mööda seina lakke ronida. Loodetavasti peab külaline sind imelikuks ja otsustab lahkuda.
NB! Purjus külalise puhul võib tekkida oht, et ta lahkumise asemel sinuga hoopis ühineb.

9. Lepi naabriga kokku, et teatava märguande peale tuleb ta su ukse taha ja röögib: "Tulekahju! Päästku
end, kes suudab!" Nüüd pruugib sul ebameeldivast külalisest vabanemiseks vaid naabrile märku anda,
sest niipea, kui külaline hüüet kuuleb, põgeneb ta ummisjalu.
NB! Ära kasuta seda võimalust julgete ja õilsate inimeste puhul, kes hüüet kuuldes ei põgene, vaid
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hakkavad su riideid, mööblit ja kodumasinaid aknast välja loopima. Samas võib lohutuseks öelda, et
julged ja õilsad inimesed sul tõenäoliselt külas ei käi.

10.Hetkel, mil külalise tähelepanu on suunatud telerile või pornoajakirjale, hiili telefoni juurde ja helista
politseisse. Ütle neile, et su korteris on ohtlik mõrtsukas või väljapressija, ja anna oma külalise kirjeldus.
Loodetavasti lohistab politsei su käeraudades sipleva külalise minema juba 1 minut pärast helistamist.

ÜKSKÕIK MILLE UNIVERSAALNE KASUTAMISJUHEND

TÄHTIS! LUGEGE SEE LÄBI ENNE OMA UUE APARAADI KASUTAMIST.

Õnnitleme! Te ostsite äärmiselt täiusliku aparaadi, mis teeniks Teid tõrgeteta
tuhandeid aastaid, ainult et te hävitate ta kahtlemata mingi tüüpilise puupäise
tarbija teguviisiga. Ja sellepärast me palumegi Teid:
PALUN, JUMALA PÄRAST, LUGEGE SEE OMANIKU JUHEND HOOLIKALT LÄBI ENNE
APARAADI LAHTIPAKKIMIST. TE JUBA PAKKISITE TA LAHTI, EKS OLE? TE PAKKISITE TA
LAHTI JA ÜHENDASITE TA VÕRKU JA LÜLITASITE TA SISSE JA NÄPPISITE NUPPE JA PRAEGU
TEIE LAPS, SEESAMA LAPS, KES PISTIS KRAAKOVI VORSTI TEIE VIDEOMAKKI JA LÜLITAS
SISSE KIIRE EDASIKERMISE, KA SEE LAPS NÄPIB JUBA NUPPE, MIS? ME VÕIKSIME NEED
APARAADID JU NIISAMA HÄSTI JUBA TEHASES ENNE VÄLJASAATMIST ÄRA LÕHKUDA, KAS
SAATE SELLEST ARU?!?

1. Aparaadi lahtipakkimine
Aparaat on ümbritsetud vahtplastiga, et kaitsta teda Transpordirahva eest, kellele üle kõige meeldib torkida
konkse väljaminevatesse kastidesse.
PALUME HOOLIKALT UURIDA PAKENDI SISU, ET AVASTADA MÕRASID VÕI PILLE-KAI
KISANDI KIHLASÕRMUST, MILLE TA KAOTAS MÖÖDUNUD NÄDALAL JA ARVAB, ET VÕIB-
OLLA KADUS SEE SIIS, KUI TA APARAATE PAKKIS.
Pille-Kai tahab tõesti oma sõrmust tagasi, sest see on ainus kihluse tõend ja ta peigmees Sulev kaalub praegu
tõsiselt kogu värgi katkijätmist, kuivõrd ta oli Kvaliteedikontrollis ära tarbinud suurema osa Jim Beami
pudelist, kui ta selle küsimuse üles tõsta otsustas. Pille-Kai perekonnanimi pole just päris asjata "Kisand",
kui te mõistate meie mõttekäiku.
HOIATUS: ÄRGE EALESKI, NII KAUA KUI ELATE, VISAKE ÄRA KASTI EGA ÜHTKI
VAHTPLASTI TÜKKI, ISEGI MITTE NEID VÄIKESI MAAPÄHKLIKUJULISI.
Kui püüate aparaati kauplusesse tagastada ja Teil on puudu kas või üksainus maapähkel, hakkab kaupluse
personal naerma just sellisel külmajudinaid tekitaval moel, nagu Jossif Stalin kohe pärast Ida-Euroopa
orjastamist.
Lisaks aparaadile peab kast sisaldama järgmist:
«Kaheksa väikest täisnurkset paberilipikut tekstiga "ETTEVAATUST"
«Väikese kilekoti, milles on neli 5/17-tollist näppamisrõngast ja kaks nuiotsalist 6/93-tollist
furgoonikrevetti.
TE PEATE ISE HANKIMA: maatriksvõtme ja 60 000 jalga trammiliinijuhet.
KUI MISKI ON VIGASTATUD VÕI PUUDUB: Te peate VIIVITAMATULT pöörduma oma abikaasa
poole ja ütlema: "Kas tead, Malle, miks siin ei osata teha niisuguseid kingi, millega saaks käia tiiru ümber
hamburgeriputka, nii et tald lahti ei tule? Sellepärast, et kõigil on ükskõik, vaat mis."
HOIATUS: See eeldab, et Teie abikaasa nimi on Malle. Ja mitte Peeter.

2. Aparaadi pistiku ühendamine.
Selle aparaadi pistik esindab uusimat mõtlemist elektrialal. Pistiku Mutatsioonide Grupp võitleb jõudu
säästmata selle eest, et tarbijad ei laseks ohtlikul elektrivoolul kulgeda läbi oma kodumasinate, ning töötas
välja Kolme Haruga Pistiku, seejärel Pistiku, Mille Üks Haru On Teistest Pikem. Teie aparaat on varustatud
revolutsioonilise uue Pistikuga, Mille Harudeks On Kuus Väikest Religioosset Šokolaadist Figuurikest.
ÄRGE PÜÜDKE SEDA PISTA VÕRGUPESSA!
Pange ta õrnalt põrandale seinapesa lähedusse, kuid kaitstuna otsese päikesevalguse eest, ning puhastage
teda iga nädal niiske taskurätiga.
HOIATUS: PISTIKU ASETAMISEL PÕRANDALE ÄRGE HOIDKE TEISES KÄES TERAVAT ESET
EGA KOMISTAGE JUHTMELE, TORGATES OMA SILMA VÄLJA, SEST SEL JUHUL VÕIB
GARANTII KAOTADA KEHTIVUSE.
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3. Aparaadi käsitsemine
HOIATUS: MEIE VALMISTAME AINULT MEELDIVA DISAINIGA VÄLISKESTA. APARAADI
SISEMISED OSAD ON VALMISTATUD JAAPANIS. JUHISED TÕLKIS PR. SIRJE VESILILL
DEEBETIOSAKONNAST. TA EI OLE KÜLL JAAPANIS KÄINUD, AGA TAL ON LINDIDL SUUREM
OSA "SHOGUNIST".
JUHISED: Tulemuste saamiseks, mis võivad olla kõige kaunimad, on meie nõuandmine, et: IIALGI ärge
hoidke neid nuppe kaks korda!! Välja arvatud patarei. Ja siis veel (millegi) panemine maaossa võib
põhjustada ühe suure juhtumuse! Aga ikkagi. Kui see ei ole tülikas, selline pöörlemine on väga hooldamise
aktsioon, nagu lahkesti (miski) traadipunkt Joonisel B.

4. Garantii
Käesolevaga olgu teada antud, et aparaat koos kõigi nimetatud tema juurde kuuluvate teatud päraldiste ja
manustega, kuid neid välistamata, garanteeritakse kõigi defektide, rikete ja torgete vastu, mis leiavad aset
praeguse hetke ja neljapäeva õhtupooliku vahel veidi enne kaht, millise aja jooksul Valmistaja, ilma mingite
kuludega Omanikule, saadab aparaadi meie Hoolduse Inimestele, kes kerkivad nähtavale oma koobastest ja
võtavad ette rituaalid, mis on ette nähtud ta puhastamiseks pahadest vaimudest. See garantii ei laiene
meeldiva disainiga väliskestale.
HOIATUS: SEE VÕIB RIKKUDA MÕNINGAID SEADUSI, ET PR. SIRJE VESILILLEL ON "SHOGUN"
LINDIL.

JUHISED, KUIDAS ANDA KASSILE TABLETTI

1. Võtke kass kindlalt kätte. Asetage tema pea oma küünarnukile, täpselt nagu hakkaksite lapsele
lutipudelit andma. Ümisege rahustavalt: "Tubli kiisu..." Pillake tablett kassile suhu.

2. Tooge kass laelambi otsast ja tablett diivani alt ära.
3. Kasutage sama protseduuri nagu p.1, aga hoidke kassi esikäppasid vasaku käega ja tagakäppasid

parema küünarnukiga kinni. Pistke tablett kassile parema käe nimetissõrmega suhu.
4. Tooge kass voodi alt ära. Võtke pudelist uus tablett. Pange vastu kiusatusele võtta uus kass
5. Toimige jälle nagu p.1, aga kui kass on teil kindlalt haardes, istuge tooli servale, toetage oma rindkere

kassi peale, tõstke oma parem käsi vasaku küünarnuki juurde, avage kassi suu ülalõua kergitamise teel
ja pistke tablett sisse – kähku! Kuna teie pea on põlvede vahele surutud, siis te ei näe, mida teete. Vahet
pole.

6. Jätke kass kardina külge rippuma ja tablett endale juustesse.
7. Kui te olete naine, siis nutke üks tubli peatäis. Kui te olete mees, siis nutke üks tubli peatäis.
8. Nüüd võtke ennast kokku. Kes siin lõppude lõpuks peremees on? Tooge kass ja tablett. Võttes sisse

asendi 1, öelge karmilt: "Kes siin lõppude lõpuks peremees on?" Avage kassi suu, võtke tablett ja... ups.
9. Sellest ei tule midagi välja, eks ju? Istuge maha ja mõelge. Ahhaa!
10.Komberdage pesukapi juurde. Tulge tagasi suure rannalinaga. Laotage lina põrandale.
11.Tooge köögilaua pealt kass ja lillepotist tablett.
12.Asetage kass linale ühe otsa lähedale nii, et tema pea ulatuks üle lina pikema serva.
13.Suruge kassi esimesed ja tagumised käpad tema kõhu vastu. Ärge andke järele kiusatusele kass laiaks

litsuda.
14.Keerake kass lina sisse. Tehke kiiresti, aeg ja tabletid ei oota!
15.Võtke asend 1. Suruge kassi lõuad laiali.
16.Pistke tablett kassile suhu ja lükake kergelt sõrmega takka. Voila!
17.Tõmmake tolmuimejaga (kassi) karvad kokku. Plaasterdage (enda) haavad.
18.Võtke kaks tabletti aspiriini ja heitke pikali.

ARVUTINARKOMAANIA SÜMPTOMID

Kui oled end kunagi tabanud säärastelt mõtetelt, on sul aeg tulla tagasi mittedigitaalsesse maailma ja
arvuteist puhkust võtta:
1. Liftis üritad vajaliku korruse nupul teha topeltklõpsu.
2. Raamatut lugedes tabad end otsimast teksti edasi kerivat scrollbari.
3. Oled mõnikord mõelnud, et nüüd oleks abx {sleep(8*3600);}
4. Näed 16-bitise värvisügavusega unenägusid.
5. Vaatad e-maili postkasti sagedamini kui paberkirjade oma ning suudad kõiki oma viit meiliaadressi

kiiremini meelde tuletada kui ainsat postiaadressi.

8



6. Alustades millegi loendamist, teed seda nii: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B,C, D, E, F....
7. Igakuist eelarvet koostades teed arvutusi kaheksandsüsteemis.
8. Kui sinult küsitakse busside sõiduplaani, pärid, kas seda on vaja 16- või 32-bitisena.
9. Terve päeva ruuteritega jamanud, tõstad sa telefonitoru ja hakkad mõnda IP-numbrit valima.
10.Kui tahad prahti ära visata, hakkad töölaualt otsima prügikorviga pildikest.

NAINE 1.0 INSTALLEERIMISE JA TÄIUSTAMISE JUHEND

Mida tuleb arvestada süsteemikonfliktide vältimiseks, kui täiustad Sõbratar 2.0-i NAINE 1.0-ks ning
samas soovite jooksutada Armuke 1.1-te.
NAINE 1.0-i dokumenteerimatu omadus on ressursinõudlikkus. Selle installeerimise järel ei käi enam
näiteks Pub 7.0 ega ükski Pokker 1.x versioonidest.
NAINE 1.0-il on kalduvus kergesti hakata genereerima beebi-koodi, mille massiivne väljundjada
ummistab pea täielikult kogu kasutajaliidese op-mälu.
NAINE 1.0-i loomuliku omadusena pürgib ta ennast installima selliselt, et suudaks monitoorida kogu
süsteemi tööd. Pealegi ei jäta ta võimalust kõrvale hiilida sellistest tülikatest kõrvalprogrammidest, nagu
Ämm 7.0 ja Naisevenna Beta-versioonid, need installeeruvad koos põhiprogrammiga iseenesest.

NAINE 1.0 bugifix

Kui soovite oma NAINE 1.0-i täiustada, siis soovitame järgmist:

Kasutajaliidese disain peab olema meeldiva välimusega ja seal peaks leiduma "Ära jälle alusta" -käsk.
Minimize kõrval võiks olla varjatud kujul ka Uninstall-võimalus. 

Kui soovite püsida NAINE 1.0 lihtsamas versioonis, siis ei saa Armuke 1.0 ajal kasutada Armuke 2.0-i:
kumbagi ei saa jooksutada jagatud I/O pordiga.

Süsteemi iseärasuseks on, et teatud aja möödudes hakkavad kõik Armuke-versioonid märku andma
NAINE-versiooniks update'mise eelistest ning Beebi-koodi dekrüpteerimise vajalikkusest.

Kui üritate kasutada Armuke 2.0-i samaaegselt NAINE 1.0-iga, siis viimatinimetatu deliidib koheselt
enamuse MSMoney-st ning üritab ennast kontrollimatult uninstallida.

Tähelepanu! Olge Shareware toodetega ettevaatlikud! On täheldatud, et need võivad sisaldada viiruseid,
mis kasutamise ajal nakatuvad nii NAINE 1.0-i, kui ka kõikidesse Armuke x.x versioonidesse.

Lisatud on selgitav graafiline osa..

SAABUVA SAJANDI KEEL: C+-
(ajakirjast A&A 7.95)

Erinevalt keelest C++ on C+- (hääldus C-enam-vähem) subjektorienteeritud keel. Igal subjektiks nimetataval
C+- klassi eksemplaril on välisteadete jaoks kättesaamatud varjatud liikmed, mida tuntakse eelarvamuste
ehk deklareerimata eelistustena, ja avalikud liikmed, mida tuntakse ärpluste ehk pretensioonidena. Ümber
kehtestatakse järgmised C operaatorid:

> parem kui
< halvem kui
>> palju parem kui
<< jäta see kus teine
! ei iialgi
== võrreldav, muus osas võrdsetel tingimustel

C+- on tugevalt tüüybistatud keel, mis põhineb stereotüüpimisel ja eneseõigustuslikul loogikal. Boole'i
muutujatele TRUE ja FALSE (mida vähemrealistlikes keeltes tuntakse konstantidena) on lisandunud
CREDIBLE (usutav) ja DUBIOUS (kaheldav), mis on Zadeh' traditsioonilistest hägusatest kategooriatest
hägusamad. Kõiki Boole'i muutujaid saab defineerida modifikaatoritega "tugev" ja "nõrk". Nõrk
implikatsioon väidetakse "säilitavat eitatavust" ning lisati DoD nõudel, et tagada ühilduvust Ada tulevaste
versioonidega. Omistuslikult ühilduvad kõigi Boole'i muutujatega õiged väärtused (well-formed-falsehood,
WFF). Interaktsioone 'what-if' ja 'why-not' toetab eriline tingimussiire 'evenifnot X then Y'.
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C+- soodustab informatsiooni varjamist ja (ainult sõprade klassi hulgas) kuulduste jagamist. Mittesõprade
klasse saab likvideerida lepingute sõlmimisega. Tuleb silmas pidada, et sõprussuhted on intransitiivsed,
püsimatud ja mittekommutatiivsed.

Üksik- ja mitmikpärilikkuse mehhanismid on realiseeritud stohhastiliste mutatsioonidega. Mittepäritavuse
reegleid hõlmab kompleksne testamentaarprotokoll. Lisaks põhi-, tuletatud, virtuaal- ja abstraktklassidele
toetab C+- ka tahteklasse. Teatud lokaalsustes on lubatavad polügaamsused ja bastardklassid. Mujal on
klassidevaheline lõtv side lubamatu ning seega vajatakse abielu ja lahutuse operaatoreid 'marriage
(MParent1, FParent1)' ja 'divorce(MParent1, FParent1)'.

 Operaatorite eelistusreegleid saab tyhistada direktiiviga #pragma dwim (do what I mean).
Ansifitseerimisele seistakse kindlalt vastu. C+- lipukiri on "Ole ise oma standard".

TEOREEMI 'JÕULUVANA EI OLE OLEMAS' TÕESTUS

1) Ükski teadusele tuntud põhjapõdraliik ei ole võimeline lendama. Samas eksisteerib umbkaudu 300,000
seni uurimata ning klassifitseerimata bioloogilist liiki, millest enamik on küll putukad ja ainuraksed, kuid
samas ei saa VÄLISTADA, et eksisteerib senitundmatu lendav põhjapõdraliik, keda on näinud ainult
Jõuluvana.
2) Maailmas on 2 miljardit last (alla 18 a. vanust isikut). Kuid kuna Jõuluvana ilmselt ei teeninda
muhameedlasi, hindusid, juute ega budistide lapsi, väheneb Jõuluvana poolt külastatavate laste arv 15%-ni,
ehk kokku 378 miljoni lapseni. Keskmise laste hulgaga 3,5 perekonna kohta, teeb see 91,8 miljonit kodu.
Eeldame sealjuures, et igas majapidamises on vähemasti üks hea laps.
3) Kinkide laialitoimetamiseks on Jõuluvanal aega 31 tundi, arvestades ajavööndeid ja seda, et oma
teekonnal liigub Jõuluvana idast läände. Sellisel juhul tuleb iga sekundi kohta keskmiselt 822,6 külastust.
Mis tähendab, et iga jõulupühi tähistava majapidamise kohta, milles sisaldub vähemalt üks hea laps, jääb
Jõuluvanal aega üks tuhandik sekundit selleks, et parkida, saanilt maha hüpata, läbi korstna majja ronida,
kingid kuuse alla paigutada, pista kinni lastest ülejäänud piparkoogid, ronida korstna kaudu taas majast
välja, hüpata saanile ja liikuda järgmise majani. Eeldades, et kõik 91,8 miljonit kodu on maakera pinnal
ühtlaselt jaotunud (mis loomulikult ei vasta tõele, kuid hõlbustab arvutusi), on majadevaheline keskmine
kaugus 1,25 kilomeetrit, kogupikkuses 120,8 miljonit kilomeetrit, arvestamata peatusi selleks, mida igaüks
meist vähemasti kord 31 tunni jooksul on sunnitud tegema, pluss toitumine jne.
Sellest järeldub, et Jõuluvana saan peab liikuma kiirusega 1040 kilomeetrit sekundis, mis ületab helikiiruse
3000 korda. Võrdluseks, kiireim inimese poolt seni loodud lennuaparaat – kosmosesond Ulysses – liigub
kõigest haleda 43,8-kilomeetrise kiirusega sekundis. Normaalse põhjapõdra maksimaalne jooksukiirus ei
ületa 24 kilomeetrit tunnis.
4) Kelgu laadung lisab probleemile järgmise tähelepanuväärse aspekti. Eeldusel, et iga laps saab jõuludeks
ei midagi rohkemat kui keskmise suurusega Lego konstruktori (umbes 1 kg), tuleb kingituste kogumassiks
321,300 tonni, arvestamata sealjuures Jõuluvana ennast, keda üldiselt kirjeldatakse tüseda mehena.
Normaalne põhjapõder suudab maad mööda vedada maksimaalselt 150 kg. Isegi kui arvestada hüpoteetilise
"lendava põhjapõdra" jõudluseks 10 korda sama palju, jääb kaheksast või isegi üheksast põdrast
katastroofiliselt väheseks. Vaja on 214,200 põhjapõtra. Mis kasvatab omakorda rakendi massi, arvestamata
sealjuures saani endaga, kokku 353,430 tonnini. Jällegi võrdluseks - seda on neli korda rohkem kui kaalub
Queen Elisabeth.
5) 353 000-tonnine mass, mis liigub kiirusega 1040 kilomeetrit sekundis, tekitab tohutu õhutakistuse.
Hõõrdumine vastu õhumolekule kuumutab vedavaid põtru samal viisil, nagu kuumeneb atmosfääri sisenev
kosmoselaev. Saani vedavate põtrade esimene paar absorbeerib sellest tulenevalt 14,3 kvintiljonit Jouli
energiat. Sekundis. Kummagi põdra kohta. Lühidalt, põdrad plahvatavad momentaalselt põlema, paljastades
õhuvoolule järgmise põtradepaari, ning tekitades seeläbi kõrvulukustavate plahvatuste seeria. Terve
põdrarakend aurustub 4,26 tuhandiku sekundi jooksul. Jõuluvana samal ajal surutakse vastu saani seljatuge
inertsijõuga, mis ületab Maa külgetõmbejõudu 17,500.06 korda. Võttes Jõuluvana kaaluks 125 kg, mõjub
talle seega jõud mis võrdub massiga 2,157,507.5 kg.
Kokkuvõtteks - Isegi kui Jõuluvana kunagi proovis jõulu öösel lastele kingitusi tuua, on ta tänaseks kindlasti
surnud. M.O.T.T.
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BMW VASTULAUSE BILL GATES'ILE

Arvutigeenius Bill Gatesi käest on nõu küsitud väga paljudel teemadel, vähemalt autotöösturitele Gatesi
visioonid ei meeldi.
Ühes äsjases loengus võttis Gates teatada, et kui autotööstuse tehnoloogia oleks arenenud sama kiiresti kui
Microsofti arvutite väljatöötamine, siis sõidaksime me kõik juba ammu 25 dollarit maksvate autodega, mis
kulutaksid ühe liitri bensiini 1000 kilomeetri läbimiseks.
BMW ühe direktori Eberhard von Kuenheimi kommentaarid Gates'i väite kohta on suhteliselt karmid.
"Kui BMW oleks Microsofti eeskujul oma tehnoloogiat arendanud, sõidaksime selliste autodega:
• Ilma ühegi arusaadava põhjuseta läheks auto paar korda päevas rikki. Autod peatuksid aeg-ajalt keset

maanteed, kuid juht peaks seda loomulikuks. Ta käivitaks mootori uuesti ning jätkaks sõitu.
• Iga kord, kui ülekäigurajad ja muud jooned teedele maha märgitakse, tuleb uus auto osta.
• Aeg-ajalt juhtuks mõnda "keerulist manöövrit" – näiteks vasakpööret – sooritades selline jama: auto

mootor seiskub ning edasisõitmiseks ei aita muu, kui tuleb mootor uue vastu vahetada.
• Autot saab kasutada vaid üks inimene korraga, kui juht ei osta "Car 95" või "Car NT" litsentside paketti.

Tõsi, koos sellega peaks ta ka autosse istmeid juurde ostma.
• Konkureeriv autofirma võiks valmistada sõiduki, mis on kaks korda töökindlam, kolm korda võimsam ja

viis korda mugavam kui BMW, kuid selle autoga saaks sõita vaid viiel protsendil riigi maanteedest.
• Õlirõhu, bensiinihulga, jahutusvedeliku temperatuuri jms. signaallambid asendataks ainult ühe suure

punase tulega: "General car default".
• Liiklusõnnetuses ei avaneks auto turvapadi mitte kohe, vaid enne küsiks auto oma juhilt: "Are You

sure?" Arvake ise, mitu juhti jõuab kiirusel 160 km/h vastu puud paiskudes "Yes" vajutada...
• Iga kord, kui BMW esitleks uut mudelit, peaksid kõik selle ostjad uuesti autokoolis käima, sest uuel autol

poleks eelkäijaga absoluutselt mitte midagi ühist.
• Aeg-ajalt oleks autoomanik tõsises hädas. Ilma ühegi arusaadava põhjuseta ei saa ta oma autosse muidu

sisse, kui ta korraga tõmbab ukselinki, lööb jalaga tugevalt vastu esirehvi, närib antenni ja loomulikult
pöörab veel ka võtit lukuaugus. 

• Auto mootori seiskamiseks peab armatuurlaual vajutama nuppu "Start"."

AUTOÕPE TELEFONI TEEL

Tegelased : Klient, Klienditeenindaja

Klient : Hallo, tere. Ma ei saa enam sõita.
Teenindaja : Milles asi?
K : Ma vajutan, aga auto ei liigu. Eile veel liikus.
T : Kuhu Te vajutate?
K : Noh, sinna kaasile või mis ta oli.
T : Kas mootor töötab?
K : Kuidas ma seda teada saan?
T : Mida tahhomeeter näitab?
K : Mis see on?
T : See on... Hea küll. Teeme teistmoodi. Kas Teil autoraadio on?
K : Seda peaksite Te ise ju teadma, kui Te selle auto meile müüsite.
T : Kas Te muusikat kuulete?
K : Ei.
T : Aga uudiseid või ilmateadet?
K : Ilmateadet kuulen. Just teatati, et vesi randades on ikka külm.
T : Selge. Tuhatoosist ülalpool on kandiline raam. See on raadio. Raadio
üleval paremas servas on ümmargune nupp. Keerake seda kellaosuti liikumise
vastassuunas. Kas nüüd kuulete veel uudiseid?
K : Oodake... nii... tuhatoos... nupp... nii... Nüüd hakkas muusika mängima ja hästi valjult.
T : Hmmm... Keerake seda nuppu teisele poole.
K : Nüüd jäi muusika vaikseks.
T : Raadio saime vaikseks. Kas Te mootori surisemist kuulete?
K : Ei surise siin midagi.
T : Selge, mootor ei tööta. Kas Te mootori käivitamist oskate?
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K : Ma ei tea, kus see mootor on. Kuidas teda käivitatakse?
T : Kas Teil süütevõti ikka on? See näeb välja peaaegu nagu tavaline võti, tavaliselt on üks karbike rõngaga
võtme küljes.
K : Üks võti on mul siin küll. Siia on kirjutatud... oodake... sitroon... sitroeen... noh, midagi taolist... umbes
sidrun. Esimene S on suurelt, ülejäänud väikselt. Ja lõpus on mingi viga, e peal on täpid.
T : Väga hea. Pistke võti süütelukku. Teate, kus süütelukk asub?
K : Mis nendest täppidest saab? Paistab, et see on viga. Kas seda ära parandada saab?
T : Saab. Otsime nyyd süütelukku.
K : Kummal pool see asub?
T : See on tavaliselt paremal pool, niisugune ümmargune rõngas ja pilu sees. sinna pilusse piske võti sisse.
K : Oodake... nii... võti on sees. Mis edasi saab?
T : Keerake võtit kellaosuti liikumise suunas 90 kraadi, see on raadionupuga vastassuunas. Rohkem ärge
esialgu midagi tehke.
K : Oodake... Kui ma nüüd mäletaks, mis suunas ma raadiot keerasin... Jah, keerasin. Mingi sahtel kukkus
lahti. Sahtlis on pabereid, kilekotte, parkimistalonge.
T : Mis sahtel?? Mis parkimistalongid?? Aa, Te avasite kindasahtli. Lükake see uuesti kinni, seda pole meil
vaja. Võtke võti jälle välja.
K : Oodake... Ta ei jää kinni.
T : Hea küll, jäägu sahtel lahti. Otsime süüteluku üles. Süütelukk asub roolisamba küljes.
K : Kas sahtel võib lahti jääda? Äkki selles ongi asi, et sõita ei saa?
T : Ei, sahtlis pole asi. Leidsite süüteluku?
K : Oodake... Süütelukk... Roolisamba küljes... Kas roolisammas on sama mis rool?
T : Mmmm... ei, rool on see ümmargune ratas otse Teie ees. Rooli abil saab auto liikumissuunda muuta.
Roolisammas yhendab autot ja rooli.
K : Oodake... Otse ees pole mul siin midagi. Rool on ju vasakul pool.
T : Mis vasakul? Kus Te siis istute? Kas Te istute paremal või vasakul pool?
K : Mina istun paremal pool. Ma olen alati paremal pool istunud. Ise Te ütlesite, et pean paremal pool
istuma.
T : Jah, paremal pool siis, kui keegi teine juhib. Istuge paremale, ei, vabandust, vasakule poole ümber.
K : Oodake... sahtel on ees... Kas ma kindasahtli võin kinni panna?
T : No pange sahtel kinni.
K : Oodake... nii... nüüd istun ma vasakul pool, aga auto ei liigu ikka.
T : Isute Te ikka esiistmel? Kas Te roolist ulatute kinni võtma?
K : Ulatun küll. Kas võtan kinni?
T : Ei. Otsige nüüd süütelukk üles. Roolisamba paremal küljel, ümmargune rõngas, pilu sees.
K : Kas nüüd võib roolist lahti lasta?
T : Jah, laske lahti ja vaadake, kas leiate süüteluku.
K : Oodake... Vist leidsin. Kas panen võtme sisse?
T : Pange ja keerake kellaosuti suunas veerand täispööret. Siis ärge enam midagi tehke.
K : Oodake... Keerasin. Kas rohkem ei pea keerama?
T : Ei. Kas midagi muutus? Kas mingid tulekesed armatuurlaual hakkasid põlema?
K : Mingid tuled läksid põlema jah.
T : See tähendab, et süüde on olemas. Vajutage nüüd sidur alla. ärge midagi rohkem tehke.
K : Kas sidur või pidur? Ma tean, et pidur on Teie autol ka olemas.
T : Sidur, ikka sidur. S-iga nagu... samba.
K : Kus see samba asub?
T : Eee... Jutt on sidurist. Teie jalgade juures on kolm pedaali. Oodake! Ega Teil äkki automaatkäigukasti
pole?
K : Seda Te peaksite ju ise teadma.
T : Kas on kolm pedaali või on ainult kaks?
K : Oodake...Paistab, et on kolm pedaali. Kas üks tuleb ära võtta?
T : Ei. Sidur on neist kolmest pedaalist kõige vasakpoolsem. Vajutage sidurile.
K : Oodake... nii... ma vajutan, aga ta liigub ainult natukene. Hästi tugevalt peab vajutama. Väga vaevaline
on Teil see värk siin.
T : Mmmm... vajutage tugevamini.
K : Miks ta nii raskelt käib? Kas ma midagi katki ei tee, kui ma täiest jõust vajutan? Kas õigem on vajutada
vasaku või parema käega?
T : ?! Seda et... Jah... Vajutage jalaga ja nimelt vasaku jalaga.
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K : Vajutasin. Nüüd liikus küll kergemini.
T : Vajutage pedaal põhja.
K : Vajutasin. Aga ikka ei liigu.
T : Mis ei liigu? Aa, auto ei liigu. Veel ei peagi liikuma. Nüüd tuleb mootor käima panna. Selleks keerake
süütevõtit veel natuke paremale ehk kellaosuti suunas. Kui mootor hakkab tööle, laske võti lihtsalt lahti. Ja
sidurit hoidke kogu aeg all.
K : Miks nii keeruliselt peab tegema? Kas kuidagi lihtsamalt ei saa?
T : Noh... vist ei saa. Keerake nüüd võtit.
K : Oodake.. Nüüd hakkas midagi urisema. Vist on ikka midagi tõsisemat häda. Kas Te siia tulla ei saaks?
T : Saaks, aga... proovime ikka veel telefoni teel. Kas tahhomeeter...või ei. Kas käik on sees?
K : Ei ole mingit käiku. Auto seisab ikka.
T : Pange esimene käik sisse. Selleks viige käigukang alguses neutraalasendisse ja siis vasakule ja siis
ettepoole.
K : Oodake... Kus see käigukang asub?
T : Käigukang on kahe istme vahel, aga veidi eespool; see pulk, mis on otse üles.
K : Oodake... siin on mul kaks pulka. üks on pikali ja teine on tõesti otse üles. Mis ma teen temaga?
T : Pikali on käsipidur, seda meil tarvis pole. Või oodake. Ega käsipidur peal ei ole?
K : Kas mu käsi peab piduri peal olema? Jalg on juba ees, ma ei ulata.
T : Jalg on Teil siduril. Ma küsin, kas käsipidur on peal, st. kas see pikali pulk on täitsa pikali või on ta
esimene ots ülespoole?
K : Oodake... jah, see on ikka täitsa pikali. Mina teda pole puutunud, ta on algusest peale nii olnud.
T : Väga hea. Võtke käigukangist kinni.
K : Võtsin.
T : Viige ta vasakule poole, st. enda poole ja hoidke nii.
K : Oodake... nii, hoian.
T : Viige ta ettepoole ja võtke käsi ära. Käigukang peab niisugusse asendisse jäämagi.
K : Oodake... Raskelt läheb... Läks! Kas panen nüüd mootori seisma?
T : Ei. Kuulake nüüd tähelepanelikult. Pange parem jalg gaasipedaalile, aga õrnalt. Vajutage hästi tasakesi.
K : Oodake... nii... vajutasin ja surin läks valjemaks. Kas selles ongi viga? Need mootorid pidid kahjulikud
olema, kõiksugu heitgaasid ja lärm ja puha.
T : Jah. Ei. Nüüd laske sidurit tasakesti järele, st. tõstke vasakut jalga pedaalilt ära. Auto peaks liikuma
hakkama. Kui pöörded langevad, st. mootori surin läheb vaiksemaks, siis vajutage gaasile tugevamini.
K : Oodake... siin on mingi koer mul otse ees. Kas ta läheb ise automaatselt ära?
T : Loodame. Igaks juhuks andke signaali: vajutage roolirattal olevale... noh paneelile... no signaalile
ühesõnaga.
K : Oodake... jah, ma vajutasin roolile, aga koer on ikka seal. Ei liigu siin ei koer ega ka auto.
T : Vajutage rooli keskele, sellele plaadile noh, mis seal keskel on.
K : Keskele? Plaadile? Oih, mingi imelik hääl tuli. Enne pole ta nii teinud. Aga koer läks ära.
T : Väga hea. Laske nüüd sidurit veidi järgi ja vajutage gaasile.
K : Oodake... sidur oli see... jah, liigub tõepoolest... Kuidas ma siit nüüd Pärnusse saan sõita?
T : Te peate kiiruse tõstes käiku vahet...Või ei, sõitke kogu aeg esimese käiguga. Laske tasapisi sidurit ikka
lahti ja gaasi pange tasakesti juurde. Kui auto on saavutanud kiiruse 15 km tunnis, võtke vasak jalg sidurilt
ära. Kui tahate kuhugi pöörata, siis keerake rooli. Kui vihma hakkab sadama, pange kojamehed tööle.
Pööretel näidake suunda?
K : Oodake, ma ei jõua kõike korraga meelde jätta. Mis ma kojameestega pean tegema? Meil polegi
kojamehi, ainult koristaja käib kaks korda nädalas.
T : Jah. Kui tahate autot seisma jätta, vajutage jälle vasaku jalaga sidurile ja parema jalaga pidurile. Pidur on
see keskmine pedaal. Kui maanteele jõuate, helistage tagasi, siis ma juhendan edasi.
K : Kas ma pean Pärnus ise auto seisma panema? Kas ta ise ei jää automaatselt seisma? Mul on tarvis seal
Rannahotelli minna.
T : Ei. Auto ei tea ju, et Te nimelt Pärnusse tahate sõita.
K : Kas ma ei saa talle kuidagi õelda, et ma Pärnusse tahan? Ta võiks ju siis ise sõita.
T : Ütelda just ei saa, aga kui Te auto Pärnusse roolite, siis on ju korras.
K : Mina tahan ainult Pärnusse ja tagasi sõita. Kas Te ei saaks nii teha, et ta ise sõidaks ja Rannahotelli
juures ise kinni peaks? Kui me Teilt selle auto ostsime, ei rääkinud keegi, et see kõik nii keeruline on. Mul
on praegu tarvis ainult Pärnusse ja tagasi.
T : Te saate selle autoga sõita igale poole, kuhu aga tahate. Ainult Pärnusse sõitmise autot ei ole mõtet teha.
K : Ahah. Kas Tartusse ka saab sõita? Vahetevahel on mul Tartusse ka tarvis.
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T : Saab ikka. Kuidas sõit läheb? Kas tee peal mingeid takistusi pole?
K : Ei, praegu pole mingeid takistusi. üks sein on. Kas nüüd ongi see 15 kilo tunnis?
T : Mis sein? Kui kaugel see sein on?
K : See on siin kohe auto ees. Vahepeal, kui me rääkisime, käis mingi mütakas ja auto jäi jälle seisma.
T : Kas Te sõitsite vastu seina? Te oleks pidanud rooli pöörama!
K : Aga Te ei õelnud ju! Mina ei teinud midagi... Ta ise sõitis. Kas ta ise automaatselt ei pööra?
T : Ei, rooli peate ikka ise pöörama.
K : Mis nüüd edasi saab? Kas seda seina eest ära ei saaks? Kasvõi niikauaks, kuni ma Pärnust tagasi olen.
T : Seda et... kas Te liikluseeskirju tunnete?
K : Jah, natuke tunnen. Lugenud ma neid küll ei ole. Kas seal on midagi olulist?
T : Jah, liikluseeskirjad on olulised. Te peaksite nendega põhjalikult tutvuma. Võib-olla ka autokooli
minema. Seal seletatakse Teile, kuidas autot käima panna, kuidas seisma jätta, kuidas käiku vahetada, kuidas
roolida jmt.
K : Jah, peaks minema küll, aga mul on kogu aeg nii kiire, et pole aega saanud. Aga mis ma nüüd edasi pean
tegema? Kas panen jälle selle kaasi sisse? Kümne minuti pärast pean ma Pärnus olema.
T : Kümne minuti pärast! Kümne minutiga ei jõua Te Tallinnast väljagi! Pärnusse sõidate Te vähemalt
poolteist tundi ja sedagi siis, kui Teil on juba sõidukogemused olemas. Et kümne minutiga Pärnusse jõuda,
peate sõitma kiirusega umbes 800 km tunnis. Nii kiiresti see auto ei sõida ja kui sõidakski, siis sobivaid teid
ikkagi poleks.
K : Kuidas, kas see auto ei saagi siis mind õigeaegselt Pärnusse toimetada? Kas see garantii alla ei kuulu, et
ta mind Pärnusse ei vii, kui mul seda tarvis on?
T : Garantii alla see küll ei kuulu. Garantii on ikka selle jaoks, kui midagi rikki läheb.
K : Aga miks Te kohe ei õelnud, et selle auto jaoks pole meil sobivaid teid? Mis mul sest autost niiviisi kasu
on?
T : Noh, teed sobivad küll, kui aeglasemalt sõita. Autoga liikuda on ikka kiirem ja mugavam, kui Te juba
oskate sõita. Kallim muidugi ka.
K : Mis mõttes kallim? Kui auto on välja makstud, saab bussipiletite raha ju kokku hoida.
T : Seda küll, aga auto amortisatsioon, määrdeained, bensiin?
K : Mis pensiin? Milleks seda pensiini tarvis on?
T : Auto mootor kulutab bensiini. Kui bensiin otsa saab, tuleb tanklas bensiinipaaki juurde lasta.
K : Kas praegu autos pensiini on?
T : Praegu on. Bensiinihulka saate Te jälgida vastavalt näidikult. Kui näidiku osuti läheb nulli, tuleb bensiini
juurde valada. Ja bensiin maksab.
K : Ah soo. Ma eeldan, et pensiin on ikka auto hinna sees. Muidu tuleb ju välja, et ma pean veel juurde
maksma. See on varjatud hinnalisa!
T : Ei. Te maksite meile ainult auto eest. Autoõpetuse, bensiini ja muud kulud peate ikka ise katma.
K : Sooh. Sellest ostmise ajal küll ei räägitud. Ma eeldasin, et ma maksan auto kinni ja sellega on kõik.
Edasi muudkui sõidan.
T : Ei, nii see ei ole. Auto liikumapanemiseks on tarvis bensiini. Bensiin toidab mootorit ja see lükkab auto
käima.
K : Ma ütlesin kohe, et see mootor pole õige asi. Kas ma saan õigesti aru, et just mootor kulutab enamuse
pensiinist?
T : Jah, nii see on.
K : Ma olen küll autode kohalt võhik, aga kas oleks võimalik äkki mootorist
loobuda? Siis pole vaja ka pensiini juurde osta.
T : Mootor on auto süda. Ilma mootorita auto pole auto. Kui mootor bensiini ei saa, ei saa ka auto sõita. See
on võimatu.
K : Ma vaatan, et kogu see asi läheb mulle väga kalliks maksma. Kas me ei saaks kompromissile jõuda, et
Te ostate meilt mootori tagasi, aga auto sõidaks ikka? Mootorit meil tegelikult tarvis ei ole. Saaks kasvõi
Pärnusse ja tagasi, eks me Tartusse võime ka bussiga minna.
T : Ei, mootorit on ikka tarvis. Ilma mootorita auto ei liigu.
K : Mis me siis teeme? Nüüd on ees mingid klaasid ka purud, klaasikilde kõik kohad täis. Olete meile
müünud katkise auto. Teie auto töökindlus ei kannata mingit kriitikat – näete ise: piisab ühestainsast seinast,
et auto jääks seisma. Auto käimapanemine on üle mõistuse keeruline, mul kulus selleks oma veerand tundi.
Kas nüüd hakkabki nii olema, et kui sõita tahan, siis ripu aga telefoni otsas. Kas Te ei saaks siia tulla ja need
asjad korda teha?
T : Nojah, auto on või vähemalt oli tehniliselt ju korras. Te ise sõitsite vastu seina?
K : Mina ei sõitunud siin midagi, ta ise sõitis vastu seina. Te oleksite pidanud hoiatama, et kui sein tuleb
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ette, siis jääb auto jälle seisma. Nüüd hakka jälle otsast peale. Mingit automaatikat pole, kõike peab ise
tegema. Mingid käigukastid, sidurid, pidurid, kaasid, pensiinid. Mina tahan ainult sõita. Ja isegi seda ma saa.
Tagatipuks tuleb veel välja, et see auto on nii aeglane, et temaga ei saa mitte kuhugi sõita. Ometi on mul
tarvis ainult Pärnusse, see on ju elementaarne. Ma saaks aru, kui Rio de Janeirosse, aga Pärnusse! Kas tõesti
kuidagi ei saa?
T : No tegelikult ikka saab ju küll. Ei saa kümne minutiga, aga pooleteise tunniga saab vabalt. Kui Te olete
autojuhikursused läbi teinud, siis läheb ka sõitmine libedamalt.
K : Ma vaatan, et Teile on peaasi auto maha müüa. Kuidas see auto ennast õigustab, pole Teie mure. See,
kui auto valesti sõidab, ei liiguta Teid põrmugi.Selle asemel, et siin rääkida pensiinist ja kursustest, võiksite
need vead ise ära parandada. Ma küll autodest midagi ei tea, aga iga normaalse autoga peaks olema võimalik
vähemalt Pärnussegi sõita. Aga siin ma nüüd istun selles kallist hinda maksnud autos, selle asemel et ammu
Pärnus olla.
T : Ma arvan, et autol pole häda midagi. Pärast kokkupõrget seinaga on tuled küll katki, aga valges sõitmist
see ei takista.
K : Kuidas, kas pimedas sõitmiseks on veel midagi tarvis? Kas pensiinist ei piisagi?
T : Ei. Jah. Tuled on igal autol. Muidu Te ju ei näe pimedas sõita. Aga tuled on nüüd katki.
K : See et tuled katki on, peab garantii alla kuuluma. Mina pole neid katki teinud. Kas Te saate mulle uued
tuled sisse panna?
T : Olgu, paneme.
K : Ja need täpid tuleks ka ära võtta. Mul ei ole neid täppe siin vaja.
T : Mis täppe?
K : Noh need täpid võtme peal. E peal ei käi täppe.
T : Olgu, võtame täpid ära.
K : Kas ma saan remondi ajaks endale asendusauto? Mul on seda autot iga päev tarvis.
T : Olgu, saate.

FRAASID, MIDA SA EI TAHAKS KUULDA OPERATSIOONI AJAL OMA KIRURGI SUUST

• Parem hoia see alles, meil on seda lahkamise jaoks vaja.
• Võta vastu see ohver, oooo pimeduse isand!!!
• Hei, HEI, too see tagasi!!! paha koer!!!
• Ooot, missasja, kui see siin on põrn, siis mis see on???
• Anna mulle see ... see .... mh ... riist sealt.
• Kurat! ma kaotasin just praegu oma Rolexi.
• Oooops!! huvitav, kas keegi on ellu jäänud peale 500ml selle sodi doseerimist?
• Shi-iit, elekter kadus jälle.
• Tead, neerude eest saab palju raha. Vow, sellel mehel on neid ju kaks!!!
• Ärge liigutage!!! Ma kaotasin oma kontaktläätsed.
• Kas sa võiksid selle asja tuksumise peatada? See segab mu keskendumist.
• Mida see siin teeb?
• Ma vihkan seda, kui siit midagi puudu on.
• See on cool! Kas sa saad tema jala ka tõmblema panna?
• Ma soovin, et ma poleks oma prille koju unustanud.
• Okey, kolleegid. See on uus kogemus meie kõigi jaoks.
• Steriilus, schmeriilsus. Põrand on ju puhas, eks?
• Mida sa sellega mõtled, et "ta ei tulnud soovahetusoperatsioonile"?
• Kas keegi näeb, kuhu ma oma skalpelli jätsin?
• Ja nüüd eemaldame me patsiendi aju ja paigutame selle ahvi kehasse.
• OK, nüüd tee selle külje pealt ka pilt. See on tõeliselt naturaalne värdjas.
• Õde, kas see patsient andis oma allkirja organidoonori kaardile?
• Ära muretse. Ma arvan, et see on piisavalt terav.
• Ta plahvatab!!!! Varjuge!!!!
• TULEKAHJU!!! TULEKAHJU!!! Kõik välja siit!!!
• Kurat! Manuaali 47-s lehekülg on puudus!!!!
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HIINA KÄIBEVÄLJENDID

Ai Bang Mai Ne Ma lõin ennast vastu kohvilauda ära
Chin Tu Fat Sa vajad kosmeetilist operatsiooni
Dum Gai Rumal inimene
Gun Pao Der Vanaaegne Hiina leiutis
Hu Flung Dung Kes põllu ära väetas?
Hu Yu Hai Ding Meil on põhjust arvata, et Te varjate Tiibeti põgenikku
Kum Hia Tule ligemale
Lao Zi Mitte eriti hea
Lin Ching Ebaseaduslik hukkamine
Moon Lan Ding Ameerika kosmoseprogrammi suur saavutus
Ne Ahn Valgusreklaam
Shai Gai Tagasihoidlik isik
Tai Ne Bae Be Enneaegselt sündinud laps
Tai Ne Po Ne Väike hobune
Ten Ding Ba Rahvale jookide serveerimine
Wa Shing Kah Autopesu
Wai So Dim Kas sa püüad elektrit kokku hoida?
Wai U Shao Ting Pole põhjust häält tõsta
No Bai Dam Ting Hinnad on siin liiga kõrged
Hao Long Wei Ting Kas buss tuleb varsti?
Wai Yu Mun Ching Sa rikud oma dieedi ära!
Wai Yu Sing Dum Song Kas sa mõnda Cole Porteri lugu ei tea?
Ai No Pei Mul on pressipääse
Wai Hang Mi Ma ei ole surmanuhtlust ära teeninud
Wai Go Nao Kas me ei võiks veel natukeseks jääda?
Wai Yu Kum Nao Me pidime ju järgmisel neljapäeval kokku saama
Hia Dei Kum Sealt nad tulevadki
Lei Lo Püsi silmapiirilt väljas
No Tsmo King Suitsetamine on kahjulik teie tervisele
Lei Tsho Carte Blanche

BANAARIKA ÜHENDRIIKIDE 1. ÜLDRAHVUSLIK SELETAV SÕNARAAMAT

baanar = 16x16 bana ruutbana ehk banaar
banaan banaanivabariigi elanike põhitoiduaine
bananoos pesemata banaanide söömisest tekkiv infektsioonhaigus
banasm toorete banaanide söömisest tulenev sõlmetunne kurgus ja maksa

piirkonnas
banaroos nahahaigus, mis avaldub lillaroheliste ruutudena kõhunahal
banatroos eriti raske löökhaigus, mis lõpeb alati surmaga, mõnikord ka enne

nakatumist
banarbuut banaalsest rahuldamatusest tingitud hammaste väljalangemine,

tingitud põhiliselt banaalhappe puudusest organismis
bananoid geomeetriline kujund, millest on tuletatud kõik teised kujundid

(kuup, kera jne.)
bananiit kivim, mis on tekkinud banaanidest maapinna rõhu mõjul väga pika

aja jooksul; kasutatakse põhilise ehitusmaterjalina
banaanivabariigis

bananiin ravim banaanikärbsest põhjustatava banaaniune vastu
banatron puuviljakiirendi, mille abil saab kõrgeid energiaid kasutades

sünteesida banaane
Banaanide sünteesiks sobivad näiteks suure energiaga kurgid ja
porgandid. Härra B. Bansteini viimaste katsete tulemustena on
suudetud saada banaane ka kukeseente ja pirnide omavahelise
reaktsiooni teel eriti kõrgetel energiatel toimiva banatroni abil
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banatraat banaaniõlu, alkohoolne jook; juuakse soojalt, soovitavalt koos
sularasvaga

banaalhape BnO64 C2 COOH, tugev oksüdeerija, leiab kasutamist lõhkeainete
tootmisel

banaboolsed steroidid kõrgmolekulaarsed ühendid, kasutusel meditsiinis
banaasiin vaktsiin, mida saadakse tähnilisse banaalsustõppe haigestunud

põtrade verest ning kasutatakse tähnilise banaalsuse profülaktikas
banahaat kollast värvi vääriskivi, vahel ka mitmevärviline (max 256)
banaliin banaanikoorest valmistatud keelpill
banaanium kõrge aatommassiga mittegaasiline aine, aatommass 1024,

poolestusaeg 55 ms
banalism filosoofiline koolkond, mille aluspanijaks oli Banalitos (1024

e.m.a.)
banajaalsus banaanivabariigi kodaniku lojaalsuseavaldus banaanivabariigis

valitseva korra suhtes
banang vasest muusikaline löökriist
banaslonism usulahk, kes kummardas rekursiooni
banatrooper muistsete banaanijumalate sõiduriist
banakronism peaks vist olema midagi
banatrit lämmastikushappe sool, kasutatakse banatraadi valmistamisel
banakoos banaanisuhkur
banaraam maitseaine ning ravimtaim, ravib FF-haigust pärast

banaanivabariigi kodaniku surma
bananos banaanivabariigi kodanik
Banaani kanal kanal Banaaniast Butafooriasse
bananast samasooliste isendite ühtimisest osavõtja, kes ei kasuta kunagi

bandoomi
banapuuter universaalne banaritmomeeter
banaritmomeeter seade humanitaararvutuste sooritamiseks, vt. banaritmomeeter
bana pikkusühik, 1/8 meetrit
banagee ajaühik, 1.024 kuud
bansiin banakoosist saadav kütteaine, kasutatakse põhiliselt banasfääri

soojendamiseks
banakk bananoste enamlevinud eluase
Banakook suurim sadamalinn, riigi suurim banaanide eksportija
Banaarika Ühendriigid (BÜ) bananoste suurriik, eriti vana
Banaasia täiest ümmargune manner, ka vertikaalselt, seal asuvad ka BÜ [?]
Banapolis BÜ pealinn, suurim linn omataoliste seast väljas [?]
Banangese jõgi suurim jõgi, algab Banaaria merest ja lõpeb mägedes
baraajad roomavad putukad, kes söövad ainult kasutatud bandoome, eriti

kasulikud pidamiseks koduses majapidamises
prebanafism ühiskonna vorm enne Suurt Banakraatlikku Banavutsiooni
banaliitikum mingi ürgajastu (e.m.a.), senini pole õnnestunud selle olemasolu

kindlaks teha
neobanaatik uusbanaatikute liikumise osaline
baneerima urgitsema ussikesi
banoraam 360-kraadise vaateulatusega banaan
bananaut banarsumis lendaja
bananautika banarsumis lendamine ajast aega
banarsum maailmaruum
banalgoritm iselahenduvate errorite sündroom, näiteks Bana-sort
banasoomid bananoste pärilikkuse kandja
banaskoop banalgoritmiliste nähtuste skopeerimise seade
banagraaf banalgoritmiliste nähtuste registrerimise seade
banastratsioon banagee-perioodiline organismi reaktsioon
banalutsioon banaaniliikide arenguteooria
rebanarkasm korduv banasm
banaport banatrooperite maandumisvagu
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banahilism mooduv bananoos, valulik
banambatibiilsus eri liiki banaanisortide ühtivus
bandool banaanidest valmistatv ravim
bandroom osjaliste sugukonda kuuluv taim, mullatoiduline
bandraazh kollane viirastus, mis tekib banaanide liigvähesuse tõttu
bananda vabaõhutants transbananistide osavõtul
banadiees bananoodi pehmendusmärk
banarsis kiirusühik (... banaani sekundis)
banaarium erisuguste banaanide kogu
banaarum banaanipalaviku puhul esinev raskekujuline psüühikahäire
bangal püsiroojane sisalik, ei tarvitata eriti millekski
banapeet seinakattematerjal
bananiikor hõbedane metall, millest tehakse nõusid ja ilusaid asju
banafon multikommunikeerumise vahend
banaks kuue inimese laev, mis on ette nähtud veinis sõitmiseks
baaniks teatud t.
bannos bandoomihoidja tööasendis
bandrum mitterõhu tekitamise seade banaanide banarineerimiseks
bandras viletsa banaanikasvuga ala Banaasias, valitsevalt postarktilises

kliimavöötmes
banaaklus nähtus, mis on seotud mittesanktsioneeritud banaanide võtmisega

aedadest
bandarool kõrgmolekulaarne banorgaaniline ühend
bandel väärispuit, millest valmistatakse banatraadi valmistamise anumaid
banangel trikromaatiline muusikariist
bangariin muusikariist
banamba rahvuslik tants
banasutra raamat banaanisöömisvõtetest
bandelsin puuvili, sisaldab suures koguses banaalhapet
bandash banaaniviina tootmise jääkprodukt
banaasarvud banaanide paarisarvulise mittejagamise tulemusel saadavate jääkide

hulk
banaloogia vanu banaaniliike käsitlev teadus
banakraat vabameelne banaanisöödik
banasool banaanisuhkru ja keedusoola vahelise reaktsiooni tulemus –

kompleksühendite klassi kuluv mitteorgaaniline küllastumata
organoidne aine, mille poolestusaeg on väiksem banaaniumi
poolestusajast

banaanikogu vt. banaagikogu
banaagikogu Banaarika ühendriikide kõrgeim riigiorgan, seadusandlik ja -täitlik
banaanitörje banaanipuuduse tõrje piisava banaaniküllastuse levitamise teel
banaseptik banaseptiline aine
banakliit õrnkollane piklik võrdkülgne võrdväärne mägikristall
banaakel nöögiühik
banafoob banaane mittesööv mitteinimene
banafiib banaane sööv inimene
banaster riiklik banaaniliikide koondnimekiri
banafiilia banaanide vähesöömisest tekkiv valgesüljesus
lö Grande Banaz Suurbanaani Suur medal eriti tähtsate teenete eest kodumaa ees
bandaalid banaanikoortest valmistatud jalanõud, bandaalide valmistamiseks

kasutatakse põhiliselt banaaniumbananiidi abil pargitud
banaanikoori

Banoopia BÜ osariikide ühisosa
bangid tööriist banaanide koorimiseks
bandoom banaanikoorest valmistatud rasestusvastane vahend
bandroom banaslonistide poolt oma jumalate jaoks valmistatud banatrooperite

maandumisplatsid
bantratsiit mineraal
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tähniline banaalsus healoomuline psüühiline viirushaigus, mis levib aegunud
bandoomide kasutamisel

banaa vanaema hellitusnimi
banakok vees elav pisilane, eriti ohtlik igast asendist

MAKSUJÕUETU MEHE KIRI VÕLAUSALDAJAILE

Kallid sõbrad!

Lugesin just Teie ärritunud meeldetuletust minu laenust, mis Teie arvates oleks tulnud tagasi maksta juba
ammugi, ning milles Te väidate, et võite valmistada mulle ebameeldivusi, kui ma ei maksa.
Kuna Te mainite ebameeldivusi, siis tahaksin veidi Teie mälu värskendada.
Aastal 1907 ostsin laenu eest saeveski, 1908. aastal härjavankri, kaks hobust, jahipüssi, traktori, püstoli ja
kaks tõbist siga.
1909 põles saeveski maha ja mul jäi vaid peotäis tuhka. Üks mu hobustest suri ja teise laenasin ühele
äbarikule, kes lasi sel nälga surra. Peale seda astusin kiriku liikmeks.
1910 suri mu isa ja mu vend tõmmati hobusevarguse pärast oksa. Üks joodik tegi mu tütre rasedaks ja ma
pidin maksma 472 krooni posijale, et sellest ebardist mu sugulast ei tuleks.
1911 sai üks mu poegadest kärntõve, mis oli nii raske, et poeg tuli elu päästmiseks kastreerida. Olles kord
kalal, läks mu paat ümber ning suurim kala, mida ma kunagi olen näinud, pääses minema. Samas said hukka
mu kaks poega, kellest kumbki polnud see, kes oli kastreeritud.
1913 lasi mu naine neegriga jalga, jättes mälestuseks vaid paari musti kaksikuid. Kulude kokkuhoiuks võtsin
naiseks teenija. See aga oli frigiidne ja mul oli probleeme tema rahuldamisega, nii pidin pöörduma arsti
poole. See soovitas luua veidi põnevust, kui naine orgasmile läheneb. Järgmine kord võtsin voodisse kaasa
jahipüssi ja kui tundus õige hetk olevat, pistsin püssitoru aknast välja ning vajutasin päästikule. Selle
tulemuseks oli, et naine pasandas voodisse, minul jäi pauk kinni ning lasksin maha oma parima lehma.
1915 põlesid maha mu ülejäänud ehitused ning ma hakkasin jooma ega lõpetanud enne, kui polnud järel
midagi muud peale veekindla käekella ning neerupõletiku. Pikka aega ei teinud ma muud, kui rahuldasin
ennast kellaga ning kusin. Järgmisel aastal püüdsin alustada uuesti, ostsin sõnnikulaoturi ja kangasteljed,
kuid sajandi suurim torm viis need veel enne, kui ma neid kasutada jõudsin, kuhugi naabervalda ning
rohkem ma neid näinud pole. Naine kadus koos proovireisijaga, poeg pühkis perset maisilehtedega, mida oli
immutatud rotimürgiga, ning [kui?] mingi pasandamine maksaks sendi, peaksin ma oksendama.
Minult raha saamine on sama raske, nagu üritaks metsikule kassile rehaga võid
persse lükata. Teie, lugupeetud härrad, väidate, et võite mulle ebameeldivusi
valmistada, kui ma ei maksa. Selle peale pole mul muud öelda, kui et olete
teretulnud proovima.
Südamliku tervitusega:

- - - - - - -
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MURPHY SEADUSED JA NENDE TÄIENDUSED

Komplekt 1
Vanad head Murphy pärlid

• Andesta ja jäta meelde.
• Mis teiega eales ka ei juhtuks, kõigi teiste teie tuttavatega on varem nii juba juhtunud ja pealegi veel

hullemini.
• See, kes naerab viimasena, ei saanud tõenäoliselt naljast aru.
• See, kes norskab, jäi esimesena magama.
• Kolm asja millele kindel võib olla, on raha, koer ja vana naine.
• Eluliselt olulised paberid tõestavad oma elulisust, liikudes sealt, kuhu te nad jätsite, sinna, kust te neid ei

leia.
• Väljaminekud kasvavad, et järele jõuda sissetulekutele.
• Mida varem te maha jääte, seda rohkem on teil aega järelejõudmiseks.
• Kuhu te ka ei läheks – seal te siis oletegi.
• Aeg, mis kulub roa söömisele, on pöördvõrdeline ajaga, mis kulus selle valmistamisele.
• Mida rohkem sööki valmistada, seda vähem külalised söövad.
• Pesumasinad lähevad eranditult rikki ainult pesemise käigus.
• Nuga, mis on liiga nüri ükskõik mille lõikamiseks, on piisavalt terav, et teile näppu lõigata – ja seda ta

teebki..
• Purunematu mänguasi on imehea teiste mänguasjade purustamiseks.
• Kui pikk on minut, sõltub sellest, kummal pool tualettruumi ust te olete.
• Kui miski on salajane, unustatakse see koopiamasina vahele.
• Ideaalne kandidaat saabub päev pärast koha täitmist.
• Kui te midagi arhiivi panete, siis te teate, kus see on, aga ei vaja seda kunagi.
• Kui te mõnd asja arhiivi ei pane, siis te vajate seda, aga ei tea kus see on.
• Ärge vihastuge – katsuge tagasi teha.
• Ajalugu on teadus sellest, mida kaks korda ei juhtu.
• Oluline on töötada grupis. See võimaldab teil süüdistada teisi.
• Asja ei saa parandada, kui see pole katki läinud.
• Iga asi töötab paremini, kui see sisse lülitada.
• Tõugake midagi piisavalt kõvasti – ja see kukub ümber.
• Öelge "ei"! – ja siis pidage läbirääkimisi.
• Põrandalt ei saa alla kukkuda.
• Kui midagi saab untsu minna, siis ta ka läheb.
• Naeratage – homme on veel hullem.
• Kui tunnete end hästi, siis ärge muretsege – see läheb mööda.
• Kiireim viis midagi üles leida on hakata otsima midagi muud.
• Alati võite ju leida ka midagi muud.
• Miski pole eales nii halb, et ei võiks enam hullemaks minna.
• Kui teil on pliiats, pole paberit.
• Kui teil on paber, pole pliiatsit.
• Kui teil on nii paber kui ka pliiats, pole midagi üles märkida.

Komplekt 2
Murphy kogutud seadused

1. MURFOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Murphy seadus:
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Kui midagi saab untsu minna, siis ka ta läheb.
------------------------------------------------------------------------
Schnatterly tuletus Murphy seadusest:
Kui midagi ei saa untsu minna, siis midagi ikka läheb.
------------------------------------------------------------------------
Murphy filosoofia:
Naeratage ... homme on veel hullem.
------------------------------------------------------------------------
Murphy konstant: 
Asjad purunevad võrdelises seoses nende väärtusega.
------------------------------------------------------------------------
Zymurgy seadus tekkivate süsteemide kohta: 
Kui te avate purgi, mis on täis vihmausse, siis ainus viis neid purki tagasi saada on võtta suurem purk.
Kaiseri kommentaar Zymurgy kohta: 
Ärge kunagi avage purki vihmaussidega, kui teil pole plaanis kalale minna.
------------------------------------------------------------------------

2. MURFOLOOGIA EDASIJÕUDNUTELE

------------------------------------------------------------------------
Rune'i reegel: 
Kui teil on ükskõik, kus te olete, ei saa te ära eksida.
------------------------------------------------------------------------
Hane'i seadus: 
Sellel, kui sandisti võib minna, ei ole piire.
------------------------------------------------------------------------
Naeseri seadus: 
Te võite teha asja lollikindlaks, aga te ei saa teha teda päris lollikindlaks.
------------------------------------------------------------------------
Mae Westi tähelepanek: 
Eksida on inimlik, aga tundub jumalik.
------------------------------------------------------------------------
Osakeste tõmbumise seadus 
Lendav osake otsib lähimat silma.
------------------------------------------------------------------------
Sprinkeli seadus: 
Asjad kukuvad alati täisnurga all.
------------------------------------------------------------------------
Pauli seadus: 
Põrandalt ei saa alla kukkuda.
Chapmani kommentaar Pauli seadusele: 
Lastel kulub Pauli seaduse tundmaõppimiseks kolm aastat.
------------------------------------------------------------------------

3. KOMITOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Üheteistkümnes käsk: 
Sa ei pea mitte komiteedes istuma.
------------------------------------------------------------------------
Kirby kommentaar komiteede kohta: 
Komitee on ainus elusolend, kellel on kaksteist kõhtu ja pole aju.
------------------------------------------------------------------------
Ärikohtumiste seadus: 
Kui isiku nime on võimalik kirjutada kahel viisil, kirjutate te selle üles just valel viisil.
------------------------------------------------------------------------
Vaidluse esimene seadus: 
Ärge kunagi vaielge lolliga, inimesed ei tee alati teie vahel vahet.
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------------------------------------------------------------------------
Swipple'i koosolekukorra seadus: 
Sõna antakse sellele, kes karjub kõige kõvamini.
------------------------------------------------------------------------

4. INSERNERLUS

------------------------------------------------------------------------
Anthony töökojaseadus 
Iga tööriist, mis maha kukub, veereb töökoja kõige ligipääsetavasse nurka. 
Ääremärkus: 
Oma teel nurka kukub iga mahapillatud tööriist alati teie varba peale.
------------------------------------------------------------------------
Ray reegel täpsuse kohta: 
Mõõda mikromeetriga. 
Märgi kriidiga. 
Raiu kirvega.
------------------------------------------------------------------------
Parandamise seadus: 
Asja ei saa parandada, kui ta pole katki läinud.
------------------------------------------------------------------------
Sattingeri seadus: 
Iga asi töötab paremini, kui ta sisse lülitada.
------------------------------------------------------------------------
Fuddi vastuseisuseadus: 
Tõugake midagi küllalt kõvasti ja see kukub ümber.
------------------------------------------------------------------------
Jenkinsoni seadus: 
See ei hakka tööle.
------------------------------------------------------------------------

5. ARVUTIMURFOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Greeri seadus: 
Arvutiprogramm teeb seda, mida te käsite tal teha, ja mitte seda, mida te tahate, et ta teeks.
------------------------------------------------------------------------
Leo Beiseri arvutiaksioom: 
Kui te panete midagi mälusse, jätke meelde, kuhu te panete.
------------------------------------------------------------------------
Manubay seadused programmeerijatele: 
1. Kui programmeerija täiendus olemasolevale programmile õnnestub, pole tõenäoliselt see, mida kasutajad
tahaksid.
2. Kasutajad ei tea, mida nad tegelikult tahavad, aga nad teavad kinfdlalt, mida nad ei taha.
------------------------------------------------------------------------
Smithi seadus arvutiparandamise kohta: 
Ligipääsuavad on pool tolli väiksemad, kui vaja. 
Ääremärkus: 
Avad, mis on õige suurusega, on vales kohas.
------------------------------------------------------------------------

6. AKADEMIOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Vile'i seadus pedagoogidele: 
Keegi ei kuula teid enne, kui te mõne vea teete.
------------------------------------------------------------------------
Weineri seadus raamatukogude kohta: 
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Ei ole vastuseid, on ainult viited.
------------------------------------------------------------------------
Rakendusliku kabuhirmu seadused: 
1. Kui te enne eksamit konspekti uurite, on selles kõige tähtsamad kohad loetamatud. 
2. Mida rohkem te eksamiks õppisite, seda vähem te teate, millist vastust nad ootavad. 
3. 80% lõpueksamist põhineb ühel puudutud loengul, mis käsitles raamatut, mida te pole lugenud. 
4. Õhtul enne kontrolltööd Inglismaa ajaloost käsib bioloogia õppejõud teil läbi lugeda kakssada lehekülge
ripsusside kohta. 
Ääremärkus: 
Iga õppejõud eeldab, et teil pole midagi muud teha, kui õppida tema kursust.
5. Kui te võite eksamil kasutada raamatut, unustate te vajaliku raamatu koju. 
Ääremärkus: 
Kui te võite eksamiks kodus ette valmistuda, unustate te, kus te elate.
6. Semestri lõpul meenub teile, et semestri algul panite end kirja mingile kursusele - ja ei käinud kordagi.
------------------------------------------------------------------------
Seegeri seadus: 
Kõike, mis on sulgudes, võib ignoreerida.
------------------------------------------------------------------------
Natalie algebraseadus: 
Aru saate te asjast alles pärast eksamit.
------------------------------------------------------------------------

7. SITUATIIVNE MURFOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Etorre'i tähelepanek: 
Teine järjekord liigub kiiremini.
------------------------------------------------------------------------
Vile'i järjekordsuse seadus edasijõudnutele: 
1. Kui te ootate lühikeses sabas, muutub see järsku pikaks.
2. Kui te ootate pikas sabas, siis inimesed, kes on teie taga, juhatatakse uude, lühikesse sappa. 
3. Kui te lahkute hetkeks lühikesest sabast, muutub see pikaks.
4. Kui te olete lühikese sabas, siis inimesed teie ees lasevad vahele oma sõpru ja sugulasi, muutes saba
pikaks.
5. Lühike saba väljaspool hoonet muutub pikaks sabaks hoone sees.
6. Kui te seisate ühe koha peal küllalt kaua, tekitate te järjekorra.
------------------------------------------------------------------------
Heidi seadus järjekordade kohta: 
Kui vara te ka ei saabuks, keegi on juba järjekorras.
------------------------------------------------------------------------
Glucki seadus: 
Kuhupoole te lifti sisenedes ka ei pööraks, jäävad nupud vastaspoolsele seinale.
------------------------------------------------------------------------
Witteni seadus: 
Milla te oma sõrmeküüsi ka ei lõika, tund aega hiljem läheb teil neid tarvis.
------------------------------------------------------------------------
Tasakaaluseadus: 
Halvad harjumused nullivad ära head harjumused.
Näide: Apelsinimahla ja granola, mille te sõite hommikusöögiks nullivad ära suits, mida te tõmbasite teel
tööle, ja šokolaad, mille te just ostsite.
------------------------------------------------------------------------
Lõunataja dilemma: 
Puhas kaelaside tõmbab ligi sooja suppi.
------------------------------------------------------------------------
Kirja seadus: 
Parim viis esile kutsuda värskeid mõtteid on kiri kinni kleepida.
------------------------------------------------------------------------
Fotograafi seadus:
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1. Parimad võtted tehakse alati pärast seda, kui film on otsa saanud. 
2. Teisi häid võtteid üritatakse läbi objektiivikatiku. 
3. Kõik ülejäänud paremad võtted rikutakse, kui keegi avab pimiku ukse ja film valgustatakse ära.
------------------------------------------------------------------------
Rogersi seadus: 
Niipea, kui stjuuardess kohvi pakub, satub lennuk õhuauku. 
Davise seletus Rogersi seadusele: 
Lennukis kohvi pakkumine põhjustab õhuauke.
------------------------------------------------------------------------
Pagasi põhiprintsiip: 
Millise pagasilindi ääres te ka ei seisaks, teie pagas tuleb teist linti mööda.
------------------------------------------------------------------------
Byrne'i betoneerimisseadus: 
Kui teie valate, valab ka taevast.
------------------------------------------------------------------------
McLaughlini seadus: 
Kesksel kohal igas sugupuus leiate te kellegi John Smithi Londonist.
------------------------------------------------------------------------
Wrighti seadus: 
Arst saab oma vead maha matta; arhitekt saab ainult anda kliendile nõu istutada viinapuuvääte.
------------------------------------------------------------------------

8. MEDITSIINILINE MURFOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Kuus juhtnööri patsiendile. 
1. See, et arstil on diagnoos teie jaoks, ei tähenda, et ta teab, mis teil viga on. 
2. Mida igavamad ja vanemad on ajakirjad ooteruumis, seda kauem tuleb teil üle oma kinnipandud aja
oodata. 
3. Ainult täiskasvanuil on raskusi lastele ohutute pudelitega.
4. Rohuvõtmise viimasel päeval pole teil kunagi õiget arvu tablette järel. 
5. Rohud, mida tuleb võtta söögi peale, on kõige vähem isuäratavad. 
Ääremärkus: 
Isegi veel on halb maitse, kui arst käsib seda juua.
6. Kui teie seisund näib paranevat, siis hakkab tõenäoliselt teie arst haigeks jääma.
------------------------------------------------------------------------
Eddsi radioloogiaseadus: 
Mida külmem on röntgenilaud, seda suurema osa oma kehast peate te sellele asetama.
------------------------------------------------------------------------
Telesco põetamisseadused: 
1. Kõik veenitilgutid on koridori teises otsas. 
2. Arsti võimekus on pöördvõrdeline tema kättesaadadavusega. 
3. On olemas kahte sorti plaastreid: need, mis ei hakka kinni ja need, mis ei tule lahti. 
4. Kõik tahavad valuvaigistit täpselt ühel ajal. 
5. Kõik, kes ei tahtnud valuvaigistit, kui te neid välja jagasite, tahavad seda, kui te jagate unerohtu.
------------------------------------------------------------------------

9. SPORTLUS-INIMLUS

------------------------------------------------------------------------
Moseri seadused sportmängude kohta: 
Mängus juhtub midagi huvitavat ainult sel ajal, kui te vaatate tablood või lähete välja pirukaid ostma.
------------------------------------------------------------------------
Knoxi printsiip tähe omaduste kohta. 
Iga kord, kui teie meeskonda ostetakse supertäht, ta kustub. Iga kord, kui teie meeskond annab ära kasutu
kohatäitja, tõuseb see silmapilk täheks.
------------------------------------------------------------------------
Termani uuendusseadus: 
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Kui te tahate, et kergejõustikumeeskond võidaks kõrgushüppe, leidke üks mees, kes suudab hüpata seitse
jalga, mitte seitse meest, kes suudavad hüpata ühe jala.
------------------------------------------------------------------------
Wagneri seadus spordiuudiste kohta: 
Kui kaamera peatub meessportlasel, siis see kas sülitab, urgitseb nina või kratsib ennast.
------------------------------------------------------------------------
Dorri atleetikaseadus: 
Kahel isikul muidu tühjas riietusruumis on alati kõrvuti kapid.
------------------------------------------------------------------------
Porkinghami sportliku kalapüügi seadused: 
1. Kalalkäimise aeg kuivab kokku, kui kalastushooaeg läheneb.
2. Kõige oskamatum kalamees saab alati kõige suurema kala. 
Ääremärkus: 
Mida valitum ja kallim on varustus, seda suurem on tõenäosus, et koduteel tuleb kalaturult läbi astuda.
3. Mida rohkem sassis on teie õngenöör, seda paremini näkkab kala teie ümber.
------------------------------------------------------------------------

10. REISIMEELSUS

------------------------------------------------------------------------
Oliveri asukohaavastamisseadus: 
Kuhu te ka ei läheks, seal te siis olete!
------------------------------------------------------------------------
Rattasõidu seadus: 
Ükskõik mis suunas te sõidate, on see ülesmäge ja vastutuult.
------------------------------------------------------------------------
Kelly õhunavigatsiooni seadus: 
Kõige olulisem informatsioon mistahes kaardil paikneb murdekohal.
------------------------------------------------------------------------
Vanaisa Charnocki seadus: 
Tõeliselt vanduma õpite te alles siis, kui te õpite autot juhtima.
------------------------------------------------------------------------
Athena autojuhiviisakuse reeglid: 
Kui te lasete kellegil enda ette sõita, siis: 
a) auto teie ees on viimane, mis saab üle raudteeülesõidukoha, jättes teid ootama pika, aeglaselt veniva rongi
taha; või 
b) teil on mõlemal ühine sihtpunkt ja auto teie ees saab viimase parkimiskoha.
------------------------------------------------------------------------
Quigley seadus: 
Auto ja veoauto, mis lähenevad teineteisele muidu tühjal teel, kohtuvad kitsa silla juures.
------------------------------------------------------------------------
Drew' seadus kiirteebioloogia kohta: 
Esimene sitikas, mis lendab vastu puhast tuuleklaasi, satub otse teie silmade kohale.
------------------------------------------------------------------------
Campbelli autoparanduse seadused: 
1. Kui te pääsete vigasele osale ligi, ei ole teil riista, et seda maha võtta. 
2. Kui te saate osa maha, saab seda töökojas ainult järjekorra alusel. 
3. Kui osa on laos olemas, polnud teda tarviski vahetada.
------------------------------------------------------------------------
Brombergi autoparanduse seadused: 
1. Vajaduse korral saab igast teile kõige kättesaadavamast tööriistast või asjast haamer. 
2. Kui tühine ka viga ei oleks, lõpuks olete te paratamatult koos määrde- ja mootoriõliga.
3. Kui vaja, saab meeter- ja tollmõõdustikus riistu kasutada üksteist asendavana.
------------------------------------------------------------------------
Femo seadus automootori parandamise kohta: 
Kui te midagi pillate, ei jõua see kunagi maani.
------------------------------------------------------------------------
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11. KODUMURFOLOOGIA

------------------------------------------------------------------------
Alice Hammondi köögiseadused: 
1. Sufleed kerkivad ja koor läheb vahtu ainult oma pere jaoks või külaliste puhul, keda te ei tahtnudki eriti
kutsuda.
2. Mädamuna on see muna, mill te lööte lahti biskviittaignasse. 
3. Igat kööginõu, mille te panite nõudepesumasinasse, läheb vahetult pärast seda tarvis millekski muuks; iga
mõõteanumat, mida kasutati vedeliku mõõtmiseks, läheb kohe pärast seda tarvis kuivaine mõõtmiseks.
4. Aeg, mis kulub roa söömisele, on pöördvõrdeline ajaga, mis kulus roa valmistamiseks. 
5. Mis see ka ei oleks, keegi on seda just lõuna ajal söönud.
------------------------------------------------------------------------
Fausneri majapidamisseadus: 
Nuga, mis on liiga nüri millegi lõikamiseks, lõikab sellegipoolest teile sõrme.
------------------------------------------------------------------------
Fausneri definitsioon: 
Kodused tööd on asi, mida keegi ei märka, välja arvatud, kui nad tegemata on.
------------------------------------------------------------------------
Walkeri koduseadus: 
Musta pesu on alati rohkem, kui puhast pesu.
Walkeri seaduse ümberlükkamine Clive'i poolt: 
Kui pesu on puhas, siis ta nagu polekski pesu.
------------------------------------------------------------------------
Skoffi seadus: 
Laps ei loksuta midagi maha mustale põrandale.
------------------------------------------------------------------------
O'Toole'i aksiom: 
Üks laps on vähe, aga kaks last on kaugelt ülemäära.
------------------------------------------------------------------------
Van Roy seadus: 
Purunematu mänguasi on kasulik teiste mänguasjade purustamiseks.
------------------------------------------------------------------------
Boreni seadus kasside kohta: 
Kui kahtlete, siis peske.
------------------------------------------------------------------------
Fiske teismelise ääremärkus Parkinsoni seadusele: 
Kõht laieneb, et ära mahutada kogu olemas olev kõrsikute hulk.
------------------------------------------------------------------------
Ballance'i suhtelisuseseadus: 
Kui pikk on minut, sõltub sellest, kummal pool tualettruumi ust et olete.
------------------------------------------------------------------------
Bessi universaaltõed: 
1. Telefon heliseb, kui te seisate ukse taga ja kougite taskust võtmeid. 
2. Te jõuate selleni just ajaks, et kuulda, kuidas toru ära pannakse.
------------------------------------------------------------------------
Kovacsi mõistatus: 
Kui te valite vale numbri, pole see kunagi kinni.
------------------------------------------------------------------------
Toidukoti seadus: 
Maiuspala, mida te kavatsesite süüa teel poest koju, on toidukoti põhjas.
------------------------------------------------------------------------
Pope'i seadus: 
Praoga nõud ei lähe kunagi katki.
------------------------------------------------------------------------

12. KOSMOMURFOLOOGIA & METASEADUSED

------------------------------------------------------------------------
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Fosteri seadus: 
Ainsad inimesed, kes leiavad selle, mida na elus otsivad, on vigadeotsijad.
------------------------------------------------------------------------
Meadow' maksiim: 
Köit ei saa ees lükata.
------------------------------------------------------------------------
Jaffe ettekirjutus:
On asju, mida on võimatu ette teada – aga neid asju on võimatu teada.
------------------------------------------------------------------------
Mikschi seadus: 
Kui nööril on üks ots, on tal ka teine.
------------------------------------------------------------------------
Trischmanni seadus: 
Piip annab targale mehele mõtelda ja lollile midagi suhu torgata.
------------------------------------------------------------------------
Newtoni vähetuntud seitsmes seadus: 
Lind peos on ohutum kui lind pea kohal.
------------------------------------------------------------------------
Matchi seadus: 
Õudne lõpp on parem, kui lõputu õudus.
------------------------------------------------------------------------

(Arthur Blochi raamatust "Murphy seaduste täielik kogu")

Komplekt 3
Murphy seaduste täiendused

MURPHY SEADUS:

Kui midagi saab untsu minna, siis ta ka läheb.

Tuletused:
1. Miski pole nii lihtne kui ta paistab.
2. Kõik võtab kauem aega, kui te arvate.
3. Kui on võimalus, et mitu asja läheb untsu, siis tegelikult läheb untsu
see, mis toob kõige rohkem kahju.
4. Kui te aimate, et on 4 võimalust millegi untsuminekuks, ja te suudate
need välistada, siis ilmneb otsekohe viies võimalus.
5. Harilikult lähevad asjad omapäi sandist veel sandimaks.
6. Mida te ka teha ei kavatse, ikka tuleb enne midagi muud ära teha.
7. Iga lahendus sünnitab uusi probleeme.
8. Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt
leidlikud.
9. Emake loodus on lipakas.
------------------------------------------------------------------------
MURPHY FILOSOOFIA:
Naeratage... homme on veel hullem.
------------------------------------------------------------------------
O'TOOLE'I KOMMENTAAR MURPHY SEADUSELE:
Murphy oli optimist.
------------------------------------------------------------------------
BOLINGI POSTULAAT:
Kui te tunnete end hästi, ärge muretsege. See läheb mööda.
------------------------------------------------------------------------
EHRMANI KOMMENTAAR:
1. Asjad lähevad enne hullemaks, kui nad paremaks lähevad.
2. Kes ütles, et asjad lähevad paremaks?
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------------------------------------------------------------------------
BOLBY VEENDUMUS:
Segadus mitte ainult ei valitse, vaid lokkab.
------------------------------------------------------------------------
KILPSTEINI SEADUSED:
Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
* 4. Avariikindel vooluring lühistab kõik teised.
* 5. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset,
sulades kõigepealt ise.
------------------------------------------------------------------------
PATTISONI ELEKTROONIKASEADUS:
Kui juhtmeid saab ühendada kahel erineval viisil, siis esimesega neist lastakse läbi kaitse.
------------------------------------------------------------------------
LANGSMANI SEADUS:
1. Kõik on suhteline.
2. Miski pole alati.
3. Kõik on kunagi.
------------------------------------------------------------------------
HELLRUNGI SEADUS:
Oodake, ja see lähed mööda.

Shavelsoni laiendus:
... olles teinud oma kahju.

Grelbi lisand:
Kui see oli halb, siis see kordub.
------------------------------------------------------------------------
CLARKE'I KOLMAS SEADUS:
Igasugune küllalt arenenud tehnoloogia on eristamatu nõiakunstist.
------------------------------------------------------------------------
SEGALI SEADUS:
Inimene kellel on üks kell, teab, mis kell on. Inimene, kellel on kaks kella, ei või kunagi kindel olla.
------------------------------------------------------------------------
WEINBERGI ESIMENE SEADUS:
Kui ehitajad ehitaksid maju samuti, nagu programmeerijad kirjutavad programme, siis esimene rähn, kes
kohale lendaks, hävitaks tsivilisatsiooni.
------------------------------------------------------------------------
LEVY TEINE SEADUS:
Ainult Jumal võib teha juhusliku valiku.
------------------------------------------------------------------------
DUNLAPI FÜÜSIKASEADUSED:
1. Fakt on tahkestunud arvamus.
2. Faktid võivad nõrgeneda äärmise kuumuse ja surve all.
3. Tõde on elastne.
------------------------------------------------------------------------
SKINNERI KONSTANT (FANNIGANI KAVALDUSKOEFITSIENT, FÜÜSIKAS TUNTUD TAMBOVI
KONSTANDINA):
Arv, millega korrutatakse või jagatakse, mis lahutatakse või liidetakse vastusele, mille te saate, et saada
vastust, mille te oleksite pidanud saama.
------------------------------------------------------------------------
RAY REEGEL TÄPSUSE KOHTA:
* Mõõda mikromeetriga.
* Märgi kriidiga.
* Raiu kirvega.
------------------------------------------------------------------------
CAHNI AKSIOOM:
Kui miski enam ei aita, lugege instruktsiooni.
------------------------------------------------------------------------
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FINAGLE'I ESIMENE SEADUS:
Kui eksperiment õnnestub, on midagi untsu läinud.
------------------------------------------------------------------------
FETTI LABORISEADUS:
Ärge kunagi korrake edukat eksperimenti.
------------------------------------------------------------------------
KÄEPÄRANE SISSEJUHATUS TÄNAPÄEVA TEADUSESSE:
* Kui see on roheline või vingerdab, siis on see bioloogia.
* Kui see haiseb, on see keemia.
* Kui see ei tööta, on see füüsika.

Cerfi lisandused käepärasele sissejuhatusele tänapäeva teadusesse:
* Kui see on arusaamatu, siis on see matemaatika.
* Kui see ei tundu mõistlik, siis on see kas psühholoogia või majandusteadus.
------------------------------------------------------------------------
EINSTEINI TÄHELEPANEK:
Niivõrd kui matemaatilised teoreemid on seotud reaalsusega, ei ole nad tõestatavad; niivõrd kui nad on
tõestatavad, pole nad seotud reaalsusega.
------------------------------------------------------------------------
ELEMENTAAROSAKESTE FÜÜSIKA ESIMENE SEADUS:
Mida lühem on osakese eluiga, seda rohkem tema eristamine maksma läheb.
------------------------------------------------------------------------
FELSONI SEADUS:
Ühelt inimeselt ideede varastamine on plagiaat; paljudelt ideede varastamine on teadustöö.
------------------------------------------------------------------------
FINAGLE'I USUTUNNISTUS:
Teaduses peitub tõde. Ärge laske end eksitada faktidest.
------------------------------------------------------------------------
VESILINNU EKSPERIMENTEERIMISSEADUSED:
1. Kui korratavus võib osutuda probleemiks, viige katse läbi ainult üks kord.
2. Kui nõutav on lineaarne sõltuvus, teostage ainult kaks mõõtmist.
------------------------------------------------------------------------
THUMBI ESIMENE POSTULAAT:
Parem on lahendada probleem ligilähedase täpsusega ja teada tõde +/- 10 %, kui nõuda täpset lahendit ja
üldsegi mitte teada tõde.
------------------------------------------------------------------------
JONESI SEADUS:
Igaüks, kes annab tähelepanuväärse panuse mingil elualal ja jääb sellele alale küllalt kauaks, muutub
takistuseks selle ala arengule – võrdeliselt tema esmase panuse tähtsusega.
------------------------------------------------------------------------
JOONLAUAREEGEL:
Pole olemas sellist asja nagu sirgjoon.
------------------------------------------------------------------------
GREERI SEADUS:
Arvutiprogramm teeb seda, mida te käsite tal teha, ja mitte seda, mida te tahate, et ta teeks.
------------------------------------------------------------------------
SUTINI SEADUS:
Kõige kasutumad arvutiprogrammid on tavaliselt kõige rahuldustpakkuvamad.
------------------------------------------------------------------------
SMITHI SEADUS ARVUTIPARANDAMISE KOHTA:
Ligipääsuavad on pool tolli väiksemad kui vaja.
Ääremärkus:
Avad, mis on õige suurusega, on vales kohas.
------------------------------------------------------------------------
MEREDITHI SEADUS MAGISTATUURI ÜLEELAMISEKS:
Ärge laske oma juhendajal aru saada, et te olemas olete.
------------------------------------------------------------------------
VILE'I SEADUS PEDAGOOGIDELE:
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Keegi ei kuula teid enne, kui te mõne vea teete.
------------------------------------------------------------------------
RAKENDUSLIKU KABUHIRMU SEADUSED:
* Kui te enne eksamit konspekti uurite, on selles kõige tähtsamad kohad loetamatud.
* Mida rohkem te eksamiks õppisite, seda vähem te teate, millist vastust nad ootavad.
* 80% lõpueksameist põhineb ühel puudutud loengul, mis käsitles raamatut, mida te pole lugenud.
* Õhtul enne kontrolltööd Inglismaa ajaloost käsib bioloogia õppejõud teil läbi lugeda kakssada lehekülge
lamelaste kohta.
Ääremärkus:
Iga õppejõud eeldab, et teil pole muud teha, kui õppida tema kursust.
* Kui te võite eksamil kasutada raamatut, unustate te vajaliku raamatu koju.
Ääremärkus:
Kui te võite eksamiks kodus ette valmistada, unustate te, kus te elate.
* Semestri lõpul meenub teile, et semestri algul panite te end kirja mingile kursusele – ja ei käinud kordagi.
------------------------------------------------------------------------
LÕPUEKSAMITE ESIMENE SEADUS:
Kalkulaatori patareid, mis on vastu pidanud kogu semestri, ütlevad üles matemaatika lõpueksami ajal.
Ääremärkus:
Kui teil on kaasas tagavarapatareid, on need vigased.
------------------------------------------------------------------------
LÕPUEKSAMITE TEINE SEADUS:
Kõige raskema lõpueksami ajal istub klassi kõige veetlevam üliõpilane esimest korda teie kõrval.
------------------------------------------------------------------------
NATALIE ALGEBRASEADUS:
Aru saate te asjast alles pärast eksamit.
------------------------------------------------------------------------
KERR-MARTINI SEADUS:
1. Oma probleeme käsitledes on kateedriliikmed kõige suuremad konservatiivid.
2. Teiste inimeste probleeme käsitledes on nad kõige suuremad liberaalid.
------------------------------------------------------------------------
ROMINGERI REEGLID ÕPPEJÕUDUDELE:
1. Kui üliõpilane küsib teist korda, kas te olete tema referaati lugenud, siis pole ta refereeritavat raamatut
lugenud.
2. Kui loengukülastamine on sunduslik, siis eksamitähtaja kindlaksmääramine suurendab puudujate arvu.
Kui loengul käimine on vabatahtlik, toob eksamitähtaja kindlaksmääramine loenguile isikuid, keda te pole
kunagi varem näinud.
------------------------------------------------------------------------
SCOTTI ÄRISEADUS:
Ärge kunagi kõndige mööda kontorihoone koridori ilma paberileheta peos.
------------------------------------------------------------------------
CONNORI SEADUS:
Kui miski on salajane, unustatakse see kopeerimismasina peale.
------------------------------------------------------------------------
SHIRLEY SEADUS:
Enamik inimesi väärivad üksteist
------------------------------------------------------------------------
ARTHURI SEADUSED ARMASTUSE KOHTA:
1. Inimestele, kes on teile meelepärased, meenutate te eranditult kedagi teist.
2. Armastuskiri, mille saatmiseks teil lõpuks julgust jätkus, on postis parasjagu nii kaua, et te jõuate ennast
silmast silma lolliks teha.
3. Teiste inimeste romantilised ettepanekud tunduvad uudsed ja põnevad. Teie enda romantilised
ettepanekud tunduvad lollakad ja saamatud.
------------------------------------------------------------------------
THOMSI SEADUS ABIELUÕNDSUSE KOHTA:
Abielu kestvus on pöördvõrdeline pulmadele kulutatud summaga.
------------------------------------------------------------------------
RUBY PÕHITÕDE JUHUSLIKE KOHTUMISETE KOHTA:
Tõenäosus kohata kedagi tuttavat kasvab, kui teiega on keegi, kellega te ei soovi ennast koos näidata.
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------------------------------------------------------------------------
PROFESSOR BLOCKI MOTO:
Andesta ja jäta meelde.
------------------------------------------------------------------------
JACOBI SEADUS:
Eksida on inimlik – süüdistada selles kedagi teist on veel inimlikum.
------------------------------------------------------------------------
EDELSTEINI NÕUANNE:
Ärge tundke muret selle üle, mis teised inimesed teist arvavad. Nad on liiga hõivatud murest selle üle, mida
teie neist arvate.
------------------------------------------------------------------------
BECKHAPI SEADUS:
Ilu ja mõistuse korrutis on konstant.
------------------------------------------------------------------------
JONESI MOTO:
Sõbrad tulevad ja lähevad, aga vaenlasi koguneb.
------------------------------------------------------------------------
KENNEDY KONSTANT:
Ärge vihastuge – katsuge tasa teha.
------------------------------------------------------------------------
PYTHONI PRINTSIIP TV-MORAALSUSE KOHTA:
Seksis televiisoriekraanil pole midagi halba, niikaua kui te sellelt maha
ei libise.
------------------------------------------------------------------------
BALLANCE'i SUHTELISUSESEADUS:
Kui pikk on minut, sõltub sellest, kummal pool tualettruumi ust te olete.
------------------------------------------------------------------------
CHURCILLI KOMMENTAAR INIMESE KOHTA:
Inimene komistab aeg-ajalt tõe otsa, aga enamasti ajab ta end püsti ja
jätkab teed.
------------------------------------------------------------------------
MATSCHI SEADUS:
Õudne lõpp on parem kui lõputu õudus.
------------------------------------------------------------------------
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