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I. TUNTUD ISIKUID
1.1. Juku-lood
Õpetaja küsib koolis, et Juku, miks sa puudusid koolist kaks päeva? Juku ütleb, et ema pesi mu püksid
puhtaks ja ma ei saanud kooli tulla. Need on mul ainsad. – Noh, aga teine päev? – Teisel päeval tulin
kooli, jõudsin juba kooli ligi, aga siis nägin, et teie püksid kuivasid. Arvasin, et kooli pole, sest ega te
siis püksata kooli tule. 1963
Õpetaja laseb koolis eesti keele tunnis lastel igasuguseid sõnu öelda. – Lapsed, võtame k-tähe ja toome
sõnu, mis algavad k-tähega. Noh, öeldakse koer ja katus ja kivi ja muud. Jukul on kogu aeg käsi püsti,
aga õpetaja ei julge teda küsida, hakkab veel äkki ropendama. – No nii, aga võtame nüüd m-tähe.
Nüüd öeldakse mootor ja maikuu ja moos. Õpetaja Jukut jälle küsida ei julge, ohtlikke sõnu oleks
küllalt. – Nii, aga võtame nüüd o-tähe. Juku jälle vehib kärsitult käega ja tahab vastata. Õpetaja
mõtleb, et no siin ei tohiks rumalaid sõnu ette tulla ja küsib Jukut. Juku kargab püsti ja vastab: –
Oinamunakott. 1963
Juku on lasteaias, ... ei ole, Juku on koolis, aga internaatkoolis, nii et koju saab nädala lõpus ja
ööbitakse koolis. Juku kaebab õpetajale, et tema ei jää üksi magama, tema magab kodus koos emaga.
Õpetaja tuleb siis Juku kõrvale ja ütleb, et aga jää nüüd ruttu magama. Aga Juku ütleb, et ma ei jää
magama. Ma olen harjunud näpuga ema nabaaugus ludima. Noh, õpetaja laseb siis Jukul näpu oma
nabaauku panna. Läheb tükk aega mööda, korraga ütleb õpetaja: – Kuule, Juku, see ei ole enam naba.
– See ei ole enam näpp ka. 1960-ndad
Naisõpetaja seletab tunnis, mis on konkreetne, mis abstraktne. Ta ütleb, et lapsed, abstraktne on see,
mida me ei näe. Konkreetne on see, mida me näeme. No nii, tooge nüüd näiteid. Juku tõstab käe üles:
– Minu püksid on konkreetsed, teie püksid abstraktsed. 1973
Juku helistab kooli ja teeb ema häält järele: – Halloo! Juku ei saa täna kooli tulla, tal on kõrge palavik.
Õpetaja küsib, et aga kes räägib? – Minu ema. 1973
Juku läheb koju, päevikus neli kahte. Isa saab vihaseks, Jukul püksid maha, poiss kõhuli kirjutuslauale
ja rihmaga peksma. Korraga hakkab Juku naerma. Isa paneb rihmale hoogu juurde. Juku ikka naerab. –
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Mis sa naerad? Juku ei ütle midagi, muudkui naerab. – Ütle, mis sa naerad, muidu peksan veel edasi.
Juku ütleb, et mul on till tindipotis, ei tea, mis värvi nüüd lapsed tulevad. 1973
Õpetaja teeb lastega bioloogiatunni metsas. Vaadatakse lilli, linde, liblikaid, kui korraga silkab jänes
üle metsatee. Õpetaja kohe küsima: – Mis loom see oli? – See oli karu, pakub üks. Õpetaja ei jää
rahule. Pakutakse veel hunti ja rebast. Õpetaja on päris hämmingus: – Kuulge, lapsed, tuletage ometi
meelde. Me oleme temast ju terve aasta rääkinud! Pikk vaikus ja Juku prahvatab: – Kas tõesti Lenin!?
1973
Juku läheb apteeki ja tahab osta preservatiive. Ei leia aga kuidagi sobivat. Käib iga päev ja küsib aga
jälle ühe numbri suurema. Viimaks apteeker küsib, et milles asi, iga päev küsid suuremat ja suuremat?
Juku ütleb, et meil tuleb koolis karneval. Ma tahaksin täkku täis munni mängida, aga ükski kantoss ei
mahu pähe. Apteeker ütleb vastu, et tee siis midagi lihtsamat. Võta suu sitta täis ja mängi perset. 1973
Juku läheb kooli ja räägib õpetajale, et meil tõi kass 7 poega. Läheb paar päeva mööda, siis küsib
õpetaja, et kuidas kassidega lood on? Juku ütleb, et kolm on veel kommunistid, teistel on juba silmad
lahti. 1973
Juku puudus koolist ja järgmine päev küsib õpetaja, et miks sa puudusid? Juku ütleb, et viisime isaga
lehma pulli juurde. – Kas isa siis üksi poleks hakkama saanud? – Oleks vast saanud ka, aga ema arvas,
et pull ikka etem. 1973
Jukul lähevad isa ja ema jalgratastega sõitma. Juku tahaks ka minna, aga tal pole väikest ratast. Naabri
Peeter siis soovitab, et kui meesterahvaratas ja naisterahvaratas kokku panna, tulebki väike. Panevadki
õhtul meesteratta naisteratta peale ja lähevad hommikul vaatama. Aga ei midagi. Vaatavad, uurivad,
siis naabri Peeter avastab: – Oi-oi-oi, kummid unustasime maha võtta. 1973
Juku oli koolis jälle pahandust teinud ja ema kutsuti kooli. Ema oli sedapsi, aga tuli ikka. Juku aga
käib teiste ees ringi, näitab ema peale ja seletab: – Minu töö. – Tohoh! Kuidas nii? Teised ei taha
kuidagi uskuda. Aga Juku ütleb, et minu jah. Kes siis preservatiivile augu sisse tegi? 1973; variant vt.
1979
Kui Juku murdeeast välja sai, võis ta küla peal käima hakata. Ainsaks tingimuseks oli see, et ta pidi
alati ühe karva kaasa tõmbama, siis teadis isa, et ta kuskil paha peal pole. Juku tegigi nii. Võttis alati
karva kaasa, kui koju tuli. Isa pani prillid ette: – Ahah, see on Ann. See on Anna. See on Anne. Jne.
Kord läks Jukul karv meelest ja koju tulles kitkus ta asitõendi lehmasabast. Kodus isa uuris ja
tunnistas, kuni hüüdis: – Naine, kus on minu kõvakübar ja jalutuskepp? Külla on uus nähtus tekkinud.
1973
Tunnis jääb aega üle ja õpetaja küsib lastelt, et mida nüüd teha. Jukul käsi püsti: – Õpetaja, hakkame
anekdoote rääkima! – See on kahtlane ettevõtmine, Juku, ainult siis võib, kui need on viisakad. Juku
alustab: – Noh, tüdrukule tuleb poiss külla, ütleme, et minu õele. Lähevad teise tuppa klaverit
mängima, aga keeravad ukse lukku. Ega mina siis kah loll pole, vaatan lukuaugust. Näen, et hakkavad
riidest lahti võtma ... – Aitab, Juku, käratab õpetaja, asi läheb rumalaks. – Seda arvan mina ka. Eks nad
vist tahtsid klaverisse sittuda. 1973
Juku küsib isa käest, et isa, kas sulle jäävad hästi näod meelde? Isa ütleb, et üldiselt jäävad jah, pole
viga. – Siis on hea. Ma lõhkusin su habemeajamispeegli ära. 1973
Õpetaja küsib koolis, et Juku, miks sa eile koolist puudusid? – Meil oli perekonnas juurdekasv. – Oo!
Soovin õnne! Kas vend või õde? – Oh, mis te nüüd, õpetaja. Ema läks lõpuks mehele. 1973
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Juku isa-ema tahavad omavahel olla ja saadavad Juku akna peale, et mine ja vaata, mis õues on ja
kogu aeg räägi meile aga edasi. Juku lähebki akna peale ja hakkab vahendama: – Miku ja Mann
mängivad liivakastis ... onu Kolla on jälle purjus ... üks võõras must koer jookseb üle hoovi ... aga
naabri Karla vanemad kepivad vist ka voodis, Karla istub akna peal ... 1973
Juku kõnnib tänaval koos oma raseda emaga. Juku näeb, et bussipeatuses seisab üks hästi paks mees ja
ta läheb ligi: – Onu, kas teie ka last ootate? – Ei, mina ootan autobussi. 1973
Õpetaja ütleb koolis, et tooge homme igaüks mingi aparaat kooli, siis vaatame neid ja kui te ise ei oska
seletada, siis selgitan mina nende otstarvet. Järgmine päev ongi igaühel mingi aparaat kaasas. Kõige
kentsakam on Jukul. Õpetaja küsib, et ütle, Juku, mille sina kaasa tõid? – See on vanaema
hingamisaparaat. – Kas vanaema lubas sul seda võtta? Mis ta seepeale ütles? – Ah ei midagi. Ainult
oooh ... oooh ... oooo ... 1973
Juku küsib kodus emalt-isalt, et kust lapsed tulevad, kust näiteks minu vend saadi? Vanemad
kortsutavad kulmu ja isa vaatab ema otsa. Ema siis seletab, et sinu venna tõi kurg. – Aga kust me õe
saime? Ema ütleb, et sinu õe me leidsime kapsapeenra pealt. – Aga kuidas te minu saite? – Sinu me
saime maasikapeenralt. Juku sügab kukalt ja sülitab: – No on jama. Kas meie peres pole siis ühtki
normaalselt sündinud last? 1973
Juku räägib koolis, et tema vanaisa on Tšapajevit näinud. Mõelda, ikka tähtis asi ja õpetaja palub
Jukut, et ta kutsuks vanaisa klassijuhataja tundi külla. Vanaisa tulebki. Õpetaja hakkab juttu välja
meelitama, et nagu Juku rääkis, teie olevat Tšapajevit näinud, kuulsat väejuhti. – Nägin jah. – Kas te ei
räägiks natuke rohkem, et kus see toimus ja mida te siis tegite? Vanaisa räägib, et see oli ühe künka
juures: – Mina vaatan, Tšapajev läheb all mööda. – Noh, ja mida teie siis tegite? – Eks ma siis panin:
ta-ta-ta-taa ... 1974
Koolis on kirjandustund ja õpetaja küsib tõsiselt: – Lapsed, öelge, kes kirjutas "Hamleti"? Juku! Juku
tõuseb püsti ja ütleb, et eee ... mina seda küll ei teinud. Õpetaja kohkub sellise vastuse peale ja laseb
Jukul isa kooli kutsuda. Isa tuleb ja õpetaja räägib, et mõelge ometi, mina küsin, et kes kirjutas
"Hamleti", ja Juku vastab, et tema seda küll ei teinud. See on ju jube! Isa kratsib kukalt ja ütleb, et
väänik ta ju on, aga võib-olla ta tõesti ei kirjutanud. Edasi. Ühel õhtul seltskonnas räägib õpetaja
koolilugusid, muu hulgas seda, et tema küsib, kes kirjutas "Hamleti" ja Juku vastab, et tema küll ei
kirjutanud. Aga seltskonnas oli üks KGB-mees ja nädala pärast helistab ta õpetajale: – Halloo! Üles
tunnistasid! Isa ütles ette ja Juku pani kirja! 1974; variant Bangladeshiga, 1975, 1985
Juku tuleb kooli, silma all tohutu latern. Pinginaaber küsib, et kust sa selle said? – Isa pani põraka ära.
– Mis eest? – Noh, heidame õhtul magama, isa küsib, et Juku, kas sa magad? Mina ütlen, et ei maga.
Natukese aja pärast küsib isa uuesti, et Juku, kas sa magad? Mina ütlen, et ei maga. Ja kui kolmandat
korda küsis, tuli ja pani klõmmu ära. Pinginaaber õpetab, et kui ta küsib, sina ära vasta, ole vait. Juku
tuleb järgmine päev kooli, teise silma all ka tohutu latern. – Tohoh! Mille eest siis see on? Noh Juku
seletab, et heidame jälle magama, isa küsib, et Juku, kas sa magad? Mina ei kõssagi. Natukese aja
pärast küsib isa uuesti, et Juku, kas sa magad? Mina olen vait. Küsis veel kolmas kord, mina ikka vait.
Siis ütles isa emale: – Nuka pojehhali. Ja mina küsisin: – Kuda? 1974
Juku isa-ema on voodis ja isa küsib, et kas pesumasin on korras? Ema ütleb, et veel ei ole. Käib
vaatamas, Juku veel ei maga. Tüki aja pärast küsib isa jälle, et kas pesumasin on korras? Ema ütleb, et
ei ole veel. Tüki aja pärast käib ema vaatamas ja Juku magab juba. – Nüüd sai pesumasin korda. –
Pole lugu, juba pesin käsitsi. 1974
Juku ütleb emale, et ema, kusele tahan. Ema hakkab poissi noomima, et nii ei öelda. Selle asemel tuleb
öelda mingi parool, näiteks, et ma tahan laulda. Paari nädala pärast sõitis Juku maale vanaisa-vanaema
juurde. Õhtul heidetakse magama ja Juku ütleb vanaisale, et vanaisa, ma tahaks laulda. – Praegu,
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Juku!? Kannata ikka hommikuni. Aga Juku ütleb varsti jälle: – Vanaisa, ma tahan laulda. – Juku, ära
praegu laula, kannata hommikuni. Aga Juku ütleb, et ma ei saa enam kannatada, ma tahan kohe väga
laulda. Siis ütleb vanaisa, et hea küll. Eks sa siis laula mulle tasakesi kõrva sisse. 1974
PILDILUGU. Õpetaja laseb lastel tahvlile joonistada, aga nii, et üks teeb algust ja teised joonistavad
juurde, täiendavad pilti. Üks poiss tuleb ja joonistab AED ise ütleb, et see on aed. Tuleb teine laps ja
joonistab juurde LÕÕTSAPILL ja ütleb, et see on lõõtspill. Siis tuleb kolmas ELEKTRIPIRN ja ütleb,
et see on pirn. Siis tuleb Juku ja joonistab jalad alla VANAEMA Õpetaja küsib, et mida see nüüd
tähendab? Juku ütleb, et vanaema võtab sukkpükse ära. 1974
Koolis on joonistamise tund ja õpetaja laseb lastel joonistada paanikat. Kõik kukuvad kribinal-krabinal
joonistama. Kes joonistab tulekahju, kes joonistab lõvi meest taga ajamas ja kes midagi muud. Veidi
aja pärast on Jukul juba käsi püsti: – Valmis, õpetaja! – Tohoh! Nii ruttu! Õpetaja läheb vaatab ja
näeb, et Jukul on joonistatud ainult punane ring. – Mida see ring tähendab? – See ongi paanika, ütleb
Juku. Sellise ringi joonistas mu õde iga kuu kalendrisse. Aga üks kuu ei joonistanud ja kus siis tuli
alles paanika! 1974
Koolis on eesti keele tund ja etteütlus. Järgmine päev annab õpetaja vihikud tagasi, kõigil on kahed,
ainult Jukul on viis. Lause, milles kõik eksisid oli selline, et "Purjus madrus lamas kail". Kõik
kirjutasid Kai suure tähega, ainult Juku üksi õigesti – väikese tähega. Õpetaja siis küsib, et räägi, Juku,
kuidas sina üksi oskasid õigesti kirjutada? Juku ütleb, et ma teadsin küll, et sest igavene jama tuleb,
aga litsi nime mina suure tähega ei kirjuta. 1974
Õpetaja küsib eesti keele tunnis, et Juku, kes elavad Lapimaal? Juku ei tea. – No mõtle järele. Juku
mõtleb, ikka ei tea. Õpetaja näeb, et Jukul on püksid lapitud ja ütleb, et vaata oma pükse, kas tuleb
meelde? Juku vaatab oma pükse ja ütleb: – Aaa! Perslased! 1975
Koolis on geograafia tund ja õpetaja küsib, et lapsed, kus on Bangladesh? Juku! Juku tõuseb püsti ja
ütleb, et mina küll pole võtnud. Geograafiaõpetaja räägib nalja ka klassijuhatajale, et näe, küsin, kus
on Bangladesh ja Juku ütleb, et tema pole võtnud. Nädala pärast helistab geograafiaõpetajale direktor:
– Klassijuhataja rääkis mulle edasi sellest Bangladeshi kadumisest. Juku tunnistas lõpuks üles, et
võttis küll tema. Aga see on tal täiesti ära kadunud või on ta selle ära lõhkunud. Ärge muretsege,
kanname maha. 1975 variant vt. 1985; variant "Hamletiga", 1974
Juku küsib ema käest, et ema, kes oli Marx? Ema ütleb, et Marx oli ökonomist. – Ahah, nagu meie
isa! – Mis sa nüüd, Juku. Meie isa on ju vanemökonomist. 1975
Õpetaja küsib tunnis: – No lapsed, kas teate nimetada naissoost heliloojaid? Jukul kohe käsi püsti: –
Uno Naissoo! 1975
Õpetaja küsib matemaatika tunnis, et Juku, kui palju on 4 miinus 2? Juku ei tea. – Tohoh, kuidas ei
tea! Teeme piltlikult. Sinu vennal on näiteks neli õuna ja sina võtad kaks ära, mis siis saab? Juku ütleb,
et ma arvan, et siis ma saan peksa. 1975
Õpetaja räägib koolis sünnipäevadest ja tähtpäevadest ja küsib, et Juku, kui su vennal tuleb sünnipäev,
mida sa talle annad? Juku ütleb, et ei tea. Eelmisel aastal andsin leetrid ... 1975
Juku ütleb emale, et anna mulle 30 rutsi, ma tahaks õhtul peole minna ja natuke neiukesi vaadata. Aga
ema ei anna: – Pole sul vaja nii tihti ringi kooserdada midagi. Juku on pahane ja morn. Õde Mann
küsib, et miks su tuju nii paha on? Juku ütleb, et näe, ema ei andnud raha litsidesse minna. Mann
ütleb, et õige ka. Ega selle pärast ei tasu veel raha majast välja kanda. Mängime ise papat-mammat.
Seavad end valmis, kui Juku imestab: – Ohhoo! Sul on ju sama suur kui emal! – Seda on mulle isa
juba ammugi ütelnud. 1975
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Kuidas pöörab Juku sõna "ehitama"? Koolis eesti keele tund ja õpetaja laseb Jukul pöörata sõna
"ehitama". Juku hakkab pihta: – Mina ehitan, sina ehitad, tema ehitab, meie ehitame, teie ehitate,
nemad kolivad sisse. 1975
Õpetaja küsib koolis, et lapsed, millist raha meil on? Lapsed vastavad, et paberraha ja metallraha, et
üldiselt on rublad, aga enne olid sendid ja kroonid ja päris vanasti oli hõberaha ja kuldraha jne. Siis
tõstab Juku käe ja ütleb, et puuraha on ka. – Mis sa räägid, puuraha! Milline see on? – Ma näinud ei
ole. Aga ema üks sõbranna rääkis meil, et tema sai kahe kepi eest kasuka. 1976
Klass käis kunstinäitusel ja õpetaja küsib järgmisel päeval, et mis kellelegi kõige rohkem meeldis? –
No, Peeter, mis sinule kõige rohkem meeldis? – Minule meeldisid akti jalad väga. – Mis, kuidas sa
räägid! Kohe marss klassist välja! Mõtle seal natuke järele. Aga, Rein, mis sulle kõige rohkem
meeldis? – Minule meeldisid väga akti puusad. – Mis, kuidas sa räägid! Mine ka kohe klassist välja!
Aga, Juku, mis sulle kõige rohkem meeldis? Juku hakkab ukse poole minema: – Juba lähen, lähen ...
1976
Õpetaja on klassiga Moskvas ekskursioonil. Käivad igal pool linna peal ja paljudes muuseumides ja
põllumajanduse saavutuste näitusel ja seal on ka üks luukere ja õpetaja küsib kohe, et lapsed, kas te
teate, mis see on? Juku ütleb, et see on kolhoosnik. – Mis! Juku, kust sa sellise lolluse küll võtad? –
Noh, ajalehes kirjutatakse iga päev, et kolhoosnikud annavad kõik liha ja munad riigile. 1976
Juku on õunavargil ja aia peremees jõuab jaole: – Kuradi poiss! Rabistad minu puu otsas. Vaat, kui
ütlen su isale, saab näha, mis ta su’ga teeb! Juku ütleb, et olge lahke. Isa on siinsamas kõrval puu
otsas. 1977
Kooli tuleb inspektor ja ta pannakse viimasesse pinki istuma Juku kõrvale. Tund hakkab pihta ja
õpetaja hakkab seletama, näitelaused kirjutab tahvlile. Tahvel saab varsti ülevalt täis, õpetaja peab
allapoole kirjutama ja kummarduma. – Nii, Juku, too nüüd sina ka näide omadussõnade kohta. Juku
ütleb: – Küll on isuäratav perse. – Mis! Kohe klassist välja! Juku hakkab minema ja ühmab
inspektorile: – Mis sa siis ütled ette, kui sa ise ka ei oska. 1977
Koolis on tund ja õpetaja teeb katse. Ta võtab 3 pudelit, ühes on piiritus, teises tubakavesi ja
kolmandas puhas vesi. Ja igasse pudelisse paneb ta ussi. Piirituses on uss varsti küps, tubakavees ei
pea ka kaua vastu, ainult puhtas vees jääb edasi siputama. – Noh, lapsed, millise järelduse võime
sellest katsest teha? Juku tõstab kähku käe: – Tee aga suitsu ja võta viina. Siis tead, et pole sul ühtegi
ussi. 1978
Õpetaja küsib koolis, et lapsed, mis te arvate, kust me saame elektrienergiat, kust see vool meile tuleb?
Keegi ei tea, ainult Jukul on käsi püsti. – No Juku? – Loomaaiast. – Miks sa nii arvad? – Kui vool ära
läheb, ütleb isa alati: – Kuradi ahvid, jälle võtsid voolu ära. 1978
Juku tuleb koolist ja ütleb, et aitas vanainimest. Ema küsib, et kuidas sa seda tegid? – Aitasin tal üle
tee minna. – Tubli poiss. Siin on sulle 21 kopikat, mine osta jäätist. Teisel päeval tuleb Juku karja
lastega ja ütleb, et ema, me aitasime täna vanainimest, aitasime tal üle tee minna. Palun jäätiseraha.
Ema küsib, et kuidas te siis nii hulgakesi? – Aga sa ei tea, kuidas ta vastu punnis. 1978
Koolis on joonistamise tund ja õpetaja joonistab õuna tahvlile. – Lapsed, mis see on? Juku ütleb, et see
on perse. Õpetaja ahmib õhku ja tormab direktori järele. Direktor tuleb klassi ja hakkab hoobilt
sõimama: – Olete teie aga kabajantsikud. Noor õpetaja on esimest aastat tööl, teie aga märatsete,
niimoodi ei saagi teid õpetada! Vaatab tahvlile ja käratab: – No ja mis see siis tähendab! Kes siin
vahepeal tagumiku tahvlile joonistas? 1978
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Mann küsib Jukult, et kuidas teab pull lehma juurde minna? Juku ütleb, et küll ta lõhna peale läheb.
Mann on tükk aega vait ja ütleb siis: – Siis sa, Juku, oled küll lollim kui Raadi mõisa pull. 1979
Õpetaja küsib koolis, et kuidas võiks iseloomustada Nõukogude süsteemi? – Mis te, lapsed, arvate?
Juku ütleb, et see on täpselt nii nagu meil kodus. – Mis sa räägid! Kuidas nii? – No on ju. Ema on meil
nagu partei. Ütleb isale, et sa pead seda tegema ja teed nii ja tood seda ja ütled niimoodi. Ja isa on
nagu valitsus. Teeb ja toob ja ütleb seda nii nagu kästud. Vanaema on nagu ametiühing. Ikka seda ei
ole ja see on niimoodi ja miks see nii on? Kogu aeg hädaldab ja soiub. Ja väikevend on nagu
komsomol. Kogu aeg hõiskab: – Mina tegin! Mina tegin! 1979
Ema ütleb Jukule, et tead, Juku, sa saad varsti väikese õe või venna. – Jah, ma tean. – Kust sa tead? –
Mina ju torkasin kantossile augu sisse. 1979; variant vt. 1973
Õpetaja ütleb ühel päeval klassis, et lapsed, tooge homme igaüks 3 rubla kaasa. Nukinikaraaguas
kommunistid võitlevad oma õiguste eest ja me kõik peame nende komparteid toetama. Järgmisel
päeval toovad kõik 3 rubla, Juku ei too. – Miks sina, Juku, ei toonud? – Teate, õpetaja, meie isaga
kodus arutasime, et väike kauge Aafrika riik, kas seal ikka ongi komparteid. Ei usu nagu hästi. Läheb
mõni aeg mööda, õpetaja ütleb jälle: – Lapsed, võtke igaüks homme kolm rubla kaasa. Me peame
toetama Nukinikaraagua ametiühingut. Järgmine päev jälle kõik toovad, Juku ei too. – Miks sina,
Juku, ei toonud? – Teate, õpetaja, me isaga kodus arutasime seda asja ja me ei usu hästi, et seal kaugel
väikses Aafrika riigis oleks ka ametiühingut. Läheb jälle paar nädalat mööda ja õpetaja ütleb klassis: –
Teate, lapsed. Olukord Nukinikaraaguas läheb järjest hullemaks. Nüüd nälgivad seal juba naised ja
lapsed. Me peame neid toetama, nii et võtke homme igaüks kolm rubla kaasa. Kõik toovadki kolm,
aga Juku toob 9 rubla. – Tohoh, Juku, kuidas sina nüüd äkki ja nii palju?! – Teate, õpetaja, meie kodus
isaga arutasime seda asja ja arvasime, et kui seal juba naised ja lapsed nälgivad, siis on seal ka
kindlasti kompartei ja ametiühing. 1979
Juku läheb isa juurde ja küsib raha. Aga isa ütleb, et ei anna. – Sa poiss lähed juba õige kulukaks. Aga
teeme nii, et võta see kana ja müü ise maha. Juku võtab kana ja läheb. Käib mitu peret läbi, ei, kana ei
taheta. Siis jõuab ühe kena tädi juurde – jah, tädi on nõus. Hakkavad hinna üle kauplema, aga siis
koputatakse uksele. Tädi lööb Juku kähku riidekappi koos kanaga ja ütleb, et tule välja alles siis, kui
ma ütlen. Tükk aega läheb mööda, ei tule ega tule see tädi Jukut välja laskma. Korraga koputatakse
jälle ukse peale ja tädi saadab kellegi mehe veel riidekappi. – Enne ärge välja tulge, kui ma ütlen. Aga
kapis aeg igav, Juku ütleb, et onu, osta kana ära. Kui ei osta, hakkan karjuma. Onu ütleb kuss-kuss ja
annab 5 rubla. Kana jääb muidugi Juku kätte. Läheb tükk aega mööda, Juku hakkab jälle: – Onu, osta
kana ära. Kui ei osta, hakkan karjuma. Onu ütleb jälle kuss-kuss ja annab veel 5 rubla. Kana jääb jälle
muidugi Juku kätte. Ja nii müüb Juku veel mitu korda oma kana, aga siis tuleb tädi ja laseb ta välja.
Juku käib veel paar peret läbi, aga kanast lahti ei saa. Siis läheb koju tagasi, isa on õue peal ja Juku
hüüab: – Isa, osta kana ära. – Kuradi poiss! Sa julged teda veel mulle müüma tulla. Ma olen ta sul juba
5 korda ära ostnud! 1979
Juku läheb mööda teed, pull on tee ääres ja Juku teretab viisakalt pulli. Ka kolhoosi esimees tuleb
Jukule vastu, aga Juku teda ei tereta. Esimees on väga imestunud ja küsib, et kuule, Juku, mida see
tähendab – pulli teretad ja mind ei tereta! – Jah, ongi nii. Ema käis lehmaga pulli juures, lehm tõi
vasika ja ema ostis mulle jalgratta. Sina käid iga nädal ema juures, aga mulle jalgratast pole ostnud.
1979
Õpetaja küsib koolis füüsika tunnis, et Juku, mis on pii-ärr-ruudus? Juku ei tea. – Aga kumb on
raskem, kas tonn sitta või tonn udusulgi? Juku ütleb, et muidugi tonn sitta. – Vaata siis, Juku. Sitta
sinu pea jagab, aga füüsikat küll mitte raasugi. 1980
Koolis on eesti keele tund ja õpetaja laseb lastel öelda vanasõnu ja lapsed toovadki palju näiteid.
Jukul on kogu aeg käsi püsti ja vibutab ja tahab öelda, aga õpetaja kardab, et Juku ütleb mingi roppuse.
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Juku ikka vehib käega ja õpetaja siis ütleb, et tead, Juku, sina ütle kõigepealt vanasõna esimene pool ja
siis vaatame, kas ütled lõpuni või ei. Juku ütleb, et sööda hunti, kuidas söödad ... Õpetaja mõtleb
natuke: – Hästi, Juku, ütle nüüd ka oma teine pool. – ... aga karu türa on ikka suurem. 1980
Juku astub apteeki ja küsib kantosse. Apteeker paneb prillid ninale ja vaatab Jukule otsa ja ütleb: –
Esiteks, need pole üldse laste asjad. Miks isa ise ei tulnud, kui tal neid vaja läks? Teiseks, kui palju
tarvis on? Ja kolmandaks, neid on mitmes mõõdus. Juku ütleb, et esiteks, mind ei saatnud mitte isa,
sest teda pole kodus, vaid ema. Ja teiseks, andke palju ja igas suuruses, sest meile tulevad külalised.
1980
Õpetaja laseb lastel tunnis mõelda asju-olukordi, mis ühe kandi pealt võimalikud, usutavad, samas
teise kandi pealt mingi jaburus või suisa võimatu. Jukul esimesena käsi püsti ja teatab: – Munn. Üht
otsa pidi kinni, aga seisab püsti. Õpetaja pahandab ja noomib Juku siivutust. Tuuakse veel aga näiteid
ja Jukul jälle käsi püsti. Õpetaja tõstab sõrme ja manab ette karmi pilgu. Ja Juku ütleb: – Puts. Kogu
aeg märg, aga rooste ei lähe. Õpetaja saab väga vihaseks ja viskab Juku klassist välja. Tund läheb aga
edasi ja korraga pistab Juku pea ukse vahelt sisse: – Maakera. Kõik on hämmingus ja õpetaja arvab, et
ütle siis juba lõpuni. – Ise ümmargune, aga iga nurga taga nussitakse. 1980
Juku küsib vanaema käest, et vanaema, kumba sa teeksid parema meelega, kas sööksid ühe hea prae
või läheksid veel mehele? Vanaema vastab, et sa ju tead, pojake, et prae söömiseks pole mul enam
hambaid. 1980
Kooli tuleb inspektor ja hakkab lastelt pärima, kelleks need saada tahavad. – Vaat sina siin, kelleks sa
saada tahad? – Miilitsaks. – Väga tore, et sul juba plaanid tehtud. Aga sina? – Inseneriks. – Väga tore
amet, pole midagi kosta. Ja sina? Kolmas oli Juku: – Mina veel täpselt ei tea, aga ega mina ka tööd
tegema ei hakka. 1980
Vanaema on Juku ja Manniga loomaaias. Vaatavad ahve ja lõvi, elevanti ja palju teisi loomi. Tiigi
ääres jalutab paar kurgi ja vanaema ütleb: – Näete, lapsed, need on kured. Need linnud toovadki
väikesi lapsi. Juku müksab Mannile külge: – Kuule, kas seletame vanaemale asja ära. 1981
Koolis kästakse lastel kirjutada kodukirjand, aga mitte tavaline, vaid kriminaalkirjand. No nii, lapsed
viivad oma kirjandid ära, õpetaja vaatab need läbi ja paneb hinded. Kõige rohkem saab kiita Juku
kirjand. Õpetaja arvates on see väga hästi kirjutatud: – Kuule, Juku, kas sa tegid ikka kõik ise? – Jah,
õpetaja. Ainult ema tapmisel isa natuke aitas. 1981
Juku küsib ema käest, et ütle, ema, miks pruudid on alati valges? Ema seletab, et kõik pruudid on
puhtad, nad on väga rahulolevad, õnnelikud ja rõõmsad. – Ahah. Siis ma tean, miks peigmehed on
mustas. 1981
Juku, ära näpi vanaisa nina! 1981 vt. Lihtsalt must
Juku, ära loobi akvaariumi kividega! 1981 vt. Lihtsalt must
Naine on üksi kodus. Mehe sõber Juku astub sisse. Tere-tere ja, ajavad juttu ja. Siis küsib Juku, et kas
teeme ka midagi? Sõbra naine punnib vastu ja ütleb, et ei tee. – Ma maksan 100 rubla. – Ei, ikka ei tee.
– Aga 200 rubla? Naine mõtleb, et mis see üks kord ikka teeb, ja on nõus. Mees tuleb koju ja küsib, et
kas Juku käis siin? Naine ütleb, et käis küll. – Ahah. Ta tõi mu palga ära. 1981
Juku ootab Manni külla. Juku närvitseb, et kas Mann ikka tuleb, Juku käib III-s, Mann II klassis,
võib-olla Mann veidi pelgab. Juku vaatab veel toas ringi, kas tuba on ikka korras. Oi! Tuhatoos
konisid täis! Paar aastat küll juba praktikat, aga Mann on korralik, temale see kindlasti ei meeldi. Mida
veel? Jalg puutub vastu poolikut veinipudelit – oi, oi, oi! Paar aastat küll juba praktikat, aga ega see
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Mannile meeldi. Soo, vist on tuba korras. Siis käib ka uksekell ja Mann astub uksest sisse, ranits
seljas. – Kuule, Mann, miks sul ranits seljas on? – Aga homme on ju koolipäev! 1981
Koolis on tund ja õpetaja seletab tahvli ees, aga Juku tagumises pingis muudkui pobiseb: – Mine
persse, mine persse ... Lõpuks õpetaja pahandab ja ütleb, et kui sa Juku ei lõpeta oma rõvetsemist,
lähed direktori juurde kohvile. Aga Juku ütleb, et ei lähe, tal jalad haisevad. Nüüd on õpetajal mõõt
täis ja ta veab Juku direktori juurde. – Mida temaga küll teha? Mind saatis sooja kohta ja siis ütles, et
teil haisevad jalad. Direktor lahvatab vihaseks: – Kus su isa töötab, anna tema telefoninumber! Juku
annab numbri ja direktor helistab. – Hallo! Keskkomitee kuuleb! Direktor paneb toru tasa-tasa ära ja
ütleb õpetajale: – Mina lähen nüüd koju jalgu pesema, aga ma ei tea, kuidas teie seal ära käite. 1982
Juku tuleb koolist ja tunnistusel kõik 2-d, ainult laulmine 5. Papa võtab tunnistuse ja hakkab lugema: –
Eesti keel – 2, kirjandus – 2, matemaatika – 2, inglise keel – 2, mis, ja sa laulad ka veel!? 1982
Juku tuleb koolist ja räägib isale, et õpetaja rääkis, et ameeriklased olla raketi õhku lasknud. Isa ütleb,
et see pole midagi, näe venelased on terve põllumajanduse õhku lasknud. Juku räägib järgmine päev
koolis, et õpetaja, minu isa ütles, et see ameeriklaste raketi õhku laskmine pole midagi. Et venelased
on terve põllumajanduse õhku lasknud. Õpetaja ütleb, et Juku, sa ütle oma isale, et meil on teisi
laagreid ka peale pioneerilaagrite. 1982
Koolis on matemaatika tund ja õpetaja küsib lastelt: – Lapsed, öelge, kui palju on 8 korda 6? Vaikus.
Keegi ei tea. Siis tõstab Juku käe. Kuna keegi teine ei tea, peabki õpetaja Jukut küsima: – No, Juku,
kas sina tead, kui palju on 8 korda 6? – Ma arvan, et see on keskmiselt kaks korda nädalas, ütleb Juku.
1982
Koolis on joonistamise tund ja õpetaja ütleb, et lapsed, täna joonistame teemal "Lenin Pariisis". Igaüks
mõelgu, mis tal sellega meelde või kujutlusse tuleb. Kõik hakkavad nahinal pihta. Juku joonistab toa,
kirjutuslaud on pabereid ja raamatuid täis. Nurgas on voodi ja voodis on naine, naise juures askeldab
üks käharpäine mees. – Juku, ütleb õpetaja, aga Leninil ei olnud ju käharpead! – Ei olnud jah, ütleb
Juku. Aga Lenin on ju Pariisis. 1982
Koolis räägib õpetaja toitlusprogrammist ja sellest, et iga inimene peab seda tõsiselt võtma, riiki
toetama ja laseb lastel järgmine tund rääkida, kuidas keegi riigi toitlusprogrammi toetab. Anni tõstab
käe ja ütleb, et meie loobusime õega magustoidust. Sellega aitame kaasa meie riigi
toitlusprogrammile. – Tore, tore, kiidab õpetaja, kes midagi lisada võib? Manni tõstab käe ja ütleb, et
meie kodus õhtul peale kuut enam ei söö. Sellega toetame tähtsat toitlusprogrammi. Õpetaja jälle
kiidab ja küsib, et kes veel midagi öelda tahab? Jukul käsi püsti. Õpetaja mõtleb, et äkki ütleb poiss
midagi riivatut, kõhkleb, aga no olgu, vaatame, mis ütleb. Juku ütleb, et meie arutasime isaga eile
õhtul seda toitlusprogrammi asja ja vaatasime, et emast voodis enam asja pole, mind ta ka enam ei
imeta ja seetõttu otsustasime ta koondada. 1982
Ajaloo tunnis laseb õpetaja lastel nimetada Vene tsaare. – Kas enne või peale revolutsiooni? küsib
Juku. – Kas siis peale revolutsiooni on ka tsaare olnud? imestab õpetaja. – On küll, vastab Juku.
Vladimir Umnõi, Jossif Groznõi, Nikita Kukuruznõi ja Leonid Bednõi. 1983; variandid vt. Kremli
tegelased, 1983, 1985
Õpetaja küsib klassis: – Juku, ütle, kus on Bangladesh? Juku kehitab õlgu ja ütleb, et vabandage väga,
aga mina küll pole võtnud. Õpetaja pööritab vastuse peale silmi ja kutsub Juku isa kooli, et vaadake,
mina küsin, kus on Bangladesh ja poiss ütleb, et mina pole võtnud. Isa ütleb, et Juku teeb vahest
ulakust küll, aga siis ta tunnistab üles. Ma päris ei usu, et ta seda võtma läks. Õpetaja imestus kasvab
ja ta läheb direktori juurde: – Teate, sm. direktor, mina küsin Jukult, et kus on Bangladesh ja tema
ütleb, et mina pole võtnud. Kutsun isa kooli ja isa ütleb, et tema ka ei usu, et Juku võttis. Mis vastused
need siis olgu! Direktor ütleb, et nojah, asi on tõsine, Juku Jukuks. Aga Juku on korralikust perest, isa
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on parteilane, kas te olete ikka kindel, et tema selle tõesti võttis? Sellise jutu peale läheb õpetaja
ministri juurde: – Kujutage ette, milline lugu! Mina küsin Jukult, et kus on Bangladesh ja tema ütleb,
et mina pole võtnud. Kutsun isa kooli ja isa ütleb, et tema ei usu, et Juku selle võttis. Ja ka direktor
ütleb, et tema ei usu, et just Juku see võtja oli. Öelge, kas ma pean naerma või nutma. Minister Elsa
Robertovna Gretškina ütleb, et kole lugu tõesti. Aga mis läinud, see läinud. Tehke avaldus, me
maksame teile välja. 1985; variant vt. 1975; variant "Hamletiga", 1974
Juku läheb apteeki ja küsib tinti. Apteeker ütleb, et meil ei ole tinti. Teisel päeval läheb Juku apteeki ja
küsib jälle tinti. Apteeker ütleb, et meil on apteek, meil tinti ei müüda. Kolmandal päeval läheb Juku
apteeki ja küsib, et kas ikka kuidagi ei saaks tinti. Apteeker ütleb, et meie müüme rohtusid, tinti siin ei
ole. Juku läheb ka neljandal päeval apteeki, aga uksel on silt: – Tinti ei ole! Juku sülitab: – Neil siis
ikkagi oli tinti. 1985
Juku tuleb koolist, kooliaasta on läbi ja tunnistus käes. – Kuidas hinded on? küsib ema. – Valsitaktis,
vastab Juku. Üks, kaks, kolm, kaks, kaks, kolm ... 1986

I. TUNTUD ISIKUID
1.2. Juut Aabram
Juut Aabram sõitis ringreisile Euroopasse ja igast riigist saadab kodumaale tervitustelegramme. –
Tervitusi vabast Ungarist! Aabram Andrejevitš. /Jah, niipalju vahele, et reis toimus peale sõda./ Edasi.
– Tervitusi vabast Rumeeniast! Aabram Andrejevitš. – Tervitusi vabast Bulgaariast! Aabram
Andrejevitš. Edasi. – Tervitusi Prantsusmaalt! Vaba Aabram Andrejevitš. 1964
Juut Aabram sõidab välismaale ja piiril tollipunktis kontroll. Juut Aabramil aga kaks kohvrit ja
mõlemad kuivalt võileibu täis. – Milleks teile nii palju võileibu? – Ma olen kuulnud, et välismaal saab
naisi lausa võileivahinna eest. 1973
Mis on 1 juut? 2 juuti? 3 juuti? 1973 vt. Eri rahvad
Juut Aabram räägib sõbrale, et ta visati parteist välja. – Tegin kolm prohmakat. Esimene oli siis, kui
suri Lenin. Matustel palju rahvast, peeti kõnesid ja presiidiumi taga loosung "Lenin on surnud, aga
tema ideed elavad edasi!" Mina võtsin ka sõna ja ütlesin, et Lenin oli väga tore mees. Parem oleks
võinud need ideed surra, peaasi, kui mees ise oleks edasi elanud. Teine kord oli siis, kui suri Stalin.
Matusteks kulutati 2 miljonit rubla. Peeti jälle kõnesid ja nuteti ja siis võtsin ka mina sõna. Ma ütlesin,
et raha kulus rängasti. Sama rahaga oleks saanud terve Keskkomitee maha matta. Ja viimane
prohmakas oli hiljuti. Sekretär tuleb minu juurde ja küsib, et miks sa viimasel parteikoosolekul ei
olnud? – Mina ütlesin, et ei teadnud. Oleks ma teadnud, et see viimane on, oleksin kindlasti tulnud.
1973
Juut läheb rabi juurde ja ütleb talle midagi vaikselt kõrva. Rabi vastab: – Jah, teil on õigus. Siis läheb
rabi juurde juudi naaber, ütleb samuti miskit ja rabi vastab: – Jah, teil on õigus. Siis läheb juudi naine
rabi juurde: – Kuidas see võimalik on, et mõlemal on õigus? Rabi vastab: – Ka teil on õigus. 1973
See olnud veel Stalini eluajal, kui iga päev olid lehes suure juhi ja õpetaja pildid. Julgete meeste firma
otsustas lojaalsust kontrollida, et ega keegi ometi suurt juhti teota. Tehtigi totaalne ülekuulamine.
Küsitakse venelaselt: – Millega perset pühid? – Ajalehega. Ahhaa, selge – mees naksti kongi.
Võetakse teine mees ette: – Millega perset pühid? – Näpuga. Ja siis vastu seina näpp puhtaks. – Eee,
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nii ei lähe, väga ropp lugu. Mees naksti kongi, las õpib seal kombeid. Küsitakse juudilt: – Kuidas
perset pühid? Juut ütleb, et ei pühigi. – Ootan, kuni ise ära kuivab. 1974
Iisrael ja Egiptus peavad sõda. Moiša hüüab oma kaevikust: – Ahmed! See pistab pea välja: – Mida?
Ja Moiša kohe põmm! – laseb maha. Niimoodi lastakse mitu ahmedit maha ja araablased kole
pahased, otsustavad tagasi teha. Hüüavadki: – Moiša! Vaikus. Pead ei kerki. Siis hüüab Moiša: – Kes
mind hüüdis? Ahmed pistab pea välja: – Mina! Põmm! 1974
Peldikus on kaks juuti kõrvuti kabiinides ja situvad. Üks hüüab teisele: – Moiša, tšto tõ dumaješ´, éto
delo umstvennoje? – Konetšno umstvennoje, a to mõ russkogo nalili. 1974
Mesinädalate hotell Pariisis. 1974 vt. Eri rahvad
Koos on juut ja tark ja otsustavad vaimu mõõta. Kui juut ei tea, tuleb maksta 1 rubla, kui tark ei tea,
maksab 10 rubla. Ega midagi, tark hakkab küsima, aga juut ei tea. Kolm korda ei tea ja kolm korda
paneb rubla lauale. Siis juudi kord: – Mis see on: läheb üles, on 2 punast triipu, tuleb alla, on 2 sinist
triipu? Tark mõtleb-mõtleb, siis raputab pead ja paneb 10 rubla lauale. Ise küsib, et ütle siis vastus ka
ära. Juut paneb rubla lauale. 1974
Juut Aabram teeb sisseoste ja trehvab kalakauplusse. Kala on vekitult ja soolatult ja värskelt ja. Poe
ühes seinas aga on bassein, kus kalad sees ujuvad. Juut Aabram tellib müüjalt: – Sooviksin kilo neid
kalu sealt basseinist. Aga kas nad on ka värsked? – Mis te nüüd? Näete ise, nad ju elavad! – Sedand
küll. Aga Saara ju ka elab ... 1974
Saara ütleb oma mehele, et tead, juut Aabram. – Nüüd hullame ainult nendel päevadel, kus r-täht sees
on. Sinu anarhia ainult kurnab mind. Ühel õhtul, kui juut Aabram on jälle väga aktiivne ja voodis naist
masseerib, Saara küsibki: – Nuka, jevrei Avram, kakoi segodnja den´? – Poneder..rnik. 1974
Juut Aabram tuleb hommikul koju, aga uksel tormab temast mööda poolenisti riides mees. Juut
Aabram astub sisse ja näeb, et Saara on veel magusasti voodis. – Oi-oi, Saara, küll oli sinul mats
külaline. Mind ei tervitanud, sind ei tänanud. 1974
Juut Aabram tuleb poole öö aegu koju ja heidab Saara kõrvale. Et und kohe ei tule ja naine Saara ka
naksis ja lahke, läheb sugu aega. Aga voodi alt kostab kahtlasi hääli. Juut Aabram sirutab käe voodi
alla ja küsib: – Oled see sina, Rex? Vastuseks lakutakse kätt ja siis kostab: – Mina jah. 1974
Juut Aabramil on naine Saara reisi peal ja mees peab ise söögi eest hoolt kandma. Eks ta siis
otsustanud suppi terveks nädalaks valmis keeta. Esimestel päevadel helbib mõnuga, aga neljandal
päeval supp hapuks läinud. Viiendal päeval pigistab juut Aabram nina kinni, et lõhna ei tunneks ja
pressib suppi süüa. Aga siis enam alla ei lähe. Hapu raisk ja magu tõrgub vastu. Siis toob juut Aabram
kapist poti konni, paneb lauale ja valab pitsi täis. – Juut Aabram, kui sööd suppi, saad konjakit!
Pressib ja puristab, aga midagi läheb alla ja jääb pidama. Silmad konjakipudelis kinni, saab juut
Aabram hädaga taldriku tühjaks. Siis viib ta konjaki kappi tagasi ja ütleb: – Juut Aabram, petta said!
1974
Venelane, grusiinlane ja juut Pärsias vangis. 1974 vt. Eri rahvad
Juut Aabram tuleb keset ööd koju, ise jumala purjus. Aga Saaral on armuke külas ja voodis. Juut
Aabram heidab voodisse, aga tunneb, et kuidagi nagu kitsas. Hakkab jalgu lugema: – Minu jalad,
Saara jalad, aga kelle jalad need on? Loeb teiselt poolt: – Saara jalad, minu jalad – jälle ühed jalad üle.
Mis kurat see tähendab? Tõuseb voodist üles, paneb tule põlema ja loeb siis: – Minu jalad, Saara jalad.
Kõik on kombes. Loeb teiselt poolt: – Saara jalad, minu jalad. Nii peabki ju olema. Kustutas tule ära ja
heitis rahus magama. 1975
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Juut Aabram kõnnib mööda tänavat, sõber tormab vastu: – Ära sinnapoole mine, seal pekstakse juute!
– Ega mul passi taskus pole, miks ma kartma peaksin? – A tam ne po pasportu, a po morde bjut. 1975
Juut Aabram on mures. Juba kaks korda on ta naine sünnitanud kaksikud. Niimoodi võib lapsi ei tea
kui palju tulla. Peab sõbraga nõu ja nad arvavad, et ju see on sellest, et tal on kaks muna. Juut Aabram
läheb arsti juurde ja laseb ühe muna maha võtta. Läheb 9 kuud mööda, kurat! – naisel jälle kaksikud.
Juut Aabram on juba suures mures ja läheb laseb arstil ka teise muna maha võtta. Siis läheb tükk aega
ja 9 kuud mööda ja naisel on ikka jälle kaksikud. 1975
Juut püüab kuldkalakese. 1975 vt. Kuldkalake
Moskvast saadeti Gruusiasse 600 juuti, et need organiseeriksid seal kolhoosi. Varsti tuli Moskvasse
telegramm: – Kolhoos on organiseeritud, saatke töölisi. 1975
– Milline on kõige lühem (poliitiline) anekdoot? – ??? – Juut kolhoosis. 1975
Juudi juurde tuleb rahvakontroll: – Millest elad? Otsi kuld välja! – Ei ole kulda. – Valetad. Kui kaua
salgad, teeme läbiotsimise. – No vaadake palun ise, mul ei ole kulda. Otsitakse siit ja sealt ja
põrandavaiba alt tuleb välja suur metallplaat. – Ahhaa! Ja ütlesid, et ei ole! Hakatakse plaati lahti
kruvima, korraga käib all võimas mürts. – Mis see tähendab? – Eks seda, et siin all on kino ja selle
plaadi küljes rippus kroonlühter. 1975

Juut läheb perekonnaseisuametisse ja palub nime vahetada. – Mis teie nimi on? – Petrov. – Ja mis
nime tahate? – Ivanov. – Kuulge, mis vahet neil on? Miks te tahate nime muuta? – Vaadake, küsitakse
minult "Mis on teie nimi?" – Mina ütlen "Petrov". – "Aga enne?" – "Enne oli Zuckermann." – Aga kui
vahetan nime ära ja kui küsitakse nime, vastan "Ivanov". – "Mis enne oli?" – "Enne oli Petrov." 1975
vt. järgmine
Juut läheb perekonnaseisuametisse ja palub nime vahetada. – Mis teie nimi on? – Ibragimov. – Ja mis
nime te endale soovite? – Petrov. No nii. Läheb tükk aega mööda, tuleb rahvaloendus. – Mis teie nimi
on? – Petrov. – Aga enne? – Enne oli Ibragimov. – Teie rahvus? – Venelane. – Venelane? Ei või olla.
Te olete ju juut! – Ei ole, ma olen venelane. – Ei usu, laske püksid maha. – Tšto! Huja verite, a
Sovetski pasport ne verite! 1975
Juut Aabrami käest küsitakse, et kuidas ta suhtub nõukogude võimu. Juut Aabram vastab, et austan
nagu oma naist Saarat. – Aga vahel tahaks ka mõnda teist. 1975
Eks Katariinat olnud väga raske rahuldada. Aga proovinud nii mitmedki ja tegid, mis võisid ja ometi
said valitsejannalt nuhelda. Kohale tuli ka kiilaspäine kõhetu juut Aabram. Ega teised mehed teda
rivaalina tõsiselt võtnud, aga Katariina jäi ootamatult rahule. Teised mehed kohe pärima, et kuidas tal
ometi nii suur edu. Juut Aabram ainult naeratas häbelikult: – Eks asju tule ikka peaga ajada. 1975
Juut Aabram tuleb õhtul koju, istub tugitooli ja kamandab oma naise Saara tuppa. – Saara, võta kleit
ära. Saara punnib vastu, et mis sa nüüd, kell pole veel üldse nii palju ja et milleks see kõik. Juut
Aabram ei tee kuulmagi ja ütleb: – Saara, võta kleit ära. Saara näeb, et asi tõsine ja võtab kleidi ära.
Juut Aabram vaatab ja vaatab ja ütleb: – Saara, võta kõik ära! Saara on hämmingus ja punnib ikka
vastu, aga juut Aabram ei jäta. Saara võtabki kõik ära ja juut Aabram vaatab ja vaatab: – Mitte ei saa
aru, mida need neetud kapitalistid selles strip-tease’is leiavad. 1975
Kuidas annetatakse jumalale? 1975 vt. Eri rahvad
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Kolm venelast ja juuti rongis. 1976 vt. Eri rahvad
Mees kutsutakse KGB-sse välja. – Kas te ei seletaks veidi, miks saadetakse teile Iisraelist pidevalt
pakke? – Ma varjasin sakslaste ajal kahte juuti, tänutäheks nüüd saadavad üht-teist. – Kuulge, mees,
kas te oma tuleviku peale siis sugugi ei mõtle? – Mõtlen küll. Mul on praegu keldris kaks hiinlast.
1976
Venelane, hiinlane ja juut lähevad teed jooma, niisama istuma ja lobisema. Juut vaatab, et tema
teetassis ujub kärbes. Kurat, tee solgitud, mida teha? Müüs siis kärbse hiinlasele ja tee venelasele.
Endale aga tellis uue tee. 1976
Juut sõidab rongis, tuleb piletikontroll, aga juudil piletit pole. No mida teha? Kuuleb aga, et mitmed
mehed teatavad kontrolörile mingi firma lühendi (KGB, CK, GRU jne.), kontrolör lööb kulpi ning
astub edasi. Jõuab juudi juurde, juut sosistab: – Ja-je-be-be. Kontrolör lööb kulpi ja astub edasi. Aga
kõrvalistuja küsib, et vabandage, mis koht see on, kus te töötate? – Mis tähendab Ja-je-be-be? – See
tähendab, et ja jedu bez bileta. 1976
Loomaaias on elevant langenud raskemeelsusse, muudkui kurvastab, ei söö ega joo ja personal on juba
mures tema tervise pärast. Seepärast kuulutab loomaaia direktor laialt välja, et kes elevandi meeleolu
rõõmsaks teeb, saab suure pataka raha. Üritavad paljud, aga elevant on ikka kurb. Siis tuleb üks juut,
läheb sosistab midagi elevandile kõrva ja elevant pistab mürinal naerma. Juut saab oma raha ja kõnnib
minema. Aga elevant naerab päeva, naerab teise, naerab tüki kolmandatki. Hakkab juba teisi loomi
segama, need ei saa magada ega rahulikult elada. Loomaaia direktor kuulutab jälle välja, et kes
elevandi naeru seisma paneb, saab suure pataka raha. Jälle tulevad mitmed proovima, aga ei saa
hakkama. Siis tuleb seesama juut, läheb elevandi juurde, sosistab talle midagi ja elevant jääb hoobilt
vait. Direktor maksab juudile raha peo peale, aga enne küsib, et ole nüüd hea mees ja räägi, kuidas sa
seda tegid? Juut ütleb, et see oli väga lihtne. Kui elevanti oli vaja lõbustada, läksin ja ütlesin, et tead,
elevant, minu riist on suurem kui sinu oma. Ja kui oli vaja tema naer seisma panna, siis läksin ja
näitasin. 1977
Juut hakkab Iisraeli sõitma, aga piiril kontrollitakse kõiki asju. Tehakse juudi kohver lahti: – A éto tšto
takoje? – Ne tšto éto takoje, a kto éto takoje. Éto ved´ klassik marksizma-leninizma. Pääseb Vene
tollist läbi, aga Iisraelis uus toll. – A éto kto takoje? – Ne kto éto takoje, a tšto éto takoje. Éto ved´
zolotaja ramotška. 1978
Rongis istuvad kaks meest vastakuti, üks loeb lehte. Teisel on igav ja hakkab pärima: – Vabandage
väga, ega ta juhuslikult hiinlane ei ole? – Ei ole, ütleb teine ja loeb edasi. – Vabandage, aga võib-olla
te ikkagi olete hiinlane? – Ma ütlesin juba, et ei ole. Ma olen juut. – Aga kas te olete kohe päris kindel,
et te pole hiinlane? – Jah, olen küll kohe päris kindel. Ma olen juut. Aga teine ajab lõputult peale, lehte
ka ei saa lugeda, nii et mees lõpuks kähvab, et olen jah, kui soovite nii kangesti, olen jah hiinlane! –
Ah tõesti või? Ah et või hiinlane! Ja nii juudi nägu! 1978; variant vt. Eri rahvad, 1981
Juut istub oma kompsudega Moskvas lennuväljal ja ootab Viini lennukit. Valjuhääldaja teatab: –
Lennureis Moskva-Viin lükatakse 1 tunni võrra edasi. Praegu sõidab sm. Brežnev Bonni. Läheb tund
aega mööda, teatab valjuhääldaja: – Tähelepanu! Lennureis Moskva-Viin lükatakse veel tunni võrra
edasi. Praegu sõidab sm. Ustinov Varssavisse. Läheb veel tund mööda, valjuhääldaja teatab: –
Tähelepanu! Lennureis Moskva-Viin lükatakse edasi. Praegu sõidab sm. Gromõko Stokholmi.
Sellepeale rabab juut oma kohvrid pihku: – Noh, kui need kõik ära sõidavad, võin mina siia jääda.
1978
Juut, venelane ja grusiinlane inimsööjate käes. 1979 vt. Inimsööjad
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Odessa sööklas einestavad Na-Tan ja Moi-Sha. Na-Tan küsib, et austatud Moi-Sha, kuidas käsi käib?
Moi-Sha vastab: – Ah, venelaste ajal oli ikka parem. Ei pidanud kogu aeg silmi pilukil hoidma. 1979
variant: Kask ja Tamm, vt. Midagi eestilikku, 1979
Juut Aabram kutsutakse välja, et ütle nüüd, kust sa nii palju raha võtad? Juut Aabram ütleb, et teate,
mul on kodus tumbotška, sealt ma võtan raha, kui vaja. – Aga kust see raha sinna tumbotška sisse
tuleb? – Aga mul on ju naine Saara, tema paneb raha selle tumbotška sisse. – Aga kust võtab raha sinu
naine Saara? – Minu käest, mina annan talle raha. – No aga kust siis sina ikkagi raha võtad? – Ma ju
räägin, et mul on kodus tumbotška. Sealt ma võtangi raha. 1979
Juut teenib armees ja ta saab teada, et kui madinaks läheb, paneb Hiina 500 000 meest välja ja ka
Nõukogude Liit paneb 500 000 meest välja. Juut läheb siis oma ülemuse juurde ja ütleb, et kuna seis
on fifty : fifty, tahaksin ma kokku saada oma hiinlasega, et hakata rahuläbirääkimisi pidama. 1979
– Kuidas kõneleb rikas juut vaesega? – ??? – Telefoniga. New Yorgist. 1979
Juut ja venelane sõidavad ühes kupees. Pikk tee ja hakkavad vahepeal sööma. Venelasel on prisked
võileivad, juudil ainult heeringapea, lutsib seda. Venelane küsib, et kas juutidel on paastuaeg, et ta
muud ei söö. – Ma söön muud ka, aga see on mu lemmik, see teeb targaks. – Tõsi või? Müü ära. – Ei
müü. – Ma maksan 10 rubla. – No sellisel juhul, hea küll. Venelane ostab heeringapea ära ja hakkab
ise lutsima. Korraga jääb ta mõttesse, et kurat! 10 rubla eest oleks ta saanud ju osta hunniku
heeringaid, ühtlasi heeringapäid. Kurdab ka juudile, et ta sai vist selle äriga kõva kahju. – No näed,
tarkus juba tuleb. 1979
Lehm on haige ja saabuvad kaks vetarsti, Aabram ja Iisak. Vaatavad lehma üle – jalad alles, pea alles,
udar alles, kõik oleks nagu korras. Aga lehm ei söö, ei anna piima. Siis läheb Aabram lehma ette ja
teeb lehma suu lahti. Iisak läheb lehma taha ja tõstab saba üles. – Aabram, kas sa näed mind? – Ei näe.
– Selge. Siis on üleüldine ummistus. Teha kõva klistiir. 1979
– Kto takoi dvaždõi jevrei Sovetskogo Sojuza? – ??? – Emigreerinud ja Nõukogude Liitu naasnud
juut. 1980
Maanteel toimus avarii. Kokku sõitsid juut oma "Volgaga" ja venelane oma "Zaporožetsiga". Ega
midagi, helistavad miilitsa välja ja jäävad ootama. Juut võtab taskust pudeli konjakit ja ütleb
venelasele, et kurat, närvid nii krussis, paneme ühe klõmaka. Venelane võtab hea lonksu. Juut võtab
pudeli ja paneb tasku tagasi. – Kas sa ise ei võtagi? – Peale inspektorit. 1980
Asutusse vajatakse uut raamatupidajat ja kohale tuleb mitu kandidaati. Küsitakse ühelt: – Kui palju on
2 korda 2? See vastab, et 4. Küsitakse teiselt, see vastab, et no 4 või 5. Küsitakse juudilt, juut küsib
vastu: – Aga kui palju teil vaja on? 1980
Juut Aabram tuleb koju ja näeb, et tema kallis naine Saara on voodis võõra mehega. Juut Aabram
põrutab peale, et mida kurat see tähendab! Aga Saara ütleb: – Mine kööki ja joo kohvi. Tuleb juut
Aabram teine kord koju, aga kallis naine Saara on voodis võõra mehega. Juut Aabram põrutab peale,
et mida kurat see tähendab! Aga Saara ütleb: – Mine kööki ja joo kohvi. Lõpuks läheb juut Aabram
arsti juurde ja kurdab oma lugu: – Tulen mina koju, aga Saara ameleb võõra mehega ja mulle ütleb, et
mine kööki, joo kohvi. Arst küsib siis, et mille üle te otseselt kaebate, et milles mina teid aidata
saaksin? Juut Aabram ütleb: – Aga ma ei või ju nii palju kohvi juua! 1980
Iisraeli valitsus on koos ja peab nõu, mida teha. Majandus on täitsa läbi, tulevik tume. Kaaluvad laene
siit ja sealt, tööliste importi jm., aga olulist nihet ei paista kuskilt. Siis ütleb üks soliidne hallpea: – Ega
siis ei jää muud üle, kui kuulutada sõda Venemaale ja Ameerikale. Sest võitnud riigid on kaotanu alati
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kiiresti jalgadele tõstnud. Ja siis saame abi, et lust näha. Sellepeale ütleb üks teine hallpea: –
Mehed-vennad, aga mis siis saab, kui sõja võidame meie? 1980
Juut ja venelane sõidavad rongiga koos Moskvasse. Venelane küsib juudilt, et mis ta Moskvas teha
kavatseb. Juut vastab, et Moskvasse satub ta harva, tahaks osta naisele kasuka, käia Suures Teatris ja
Lenini mausoleumis. – Mitu päeva sa siis Moskvas oled? – Kolm päeva. – Heee. Selle ajaga sa kõike
ei jõua. Tagasiteel satuvad nad jälle ühte kupeesse ja venelane küsib, et kas said oma asjad aetud? –
Sain küll. Aega jäi ülegi. – Tohoh! Kuidas sa seda tegid? – Esimesel päeval läksin poodi ja küsisin
kasukat. Müüja kukkus hädaldama, et juba mitu aastat pole kasukaid müügil olnud. Ütlesin, et üks
kasukas mulle, teine sulle, mina maksan. Ja oligi kasukas käes. Teisel päeval tahtsin piletit Suurde
Teatrisse. Kassast öeldi, et kõik välja müüdud. Siis ütlesin, et võtan terve rea. Üks pilet mulle,
ülejäänud talle. Ja oligi pilet käes. Kolmandal päeval tegin mausoleumi tunnimeestele 2 konjakit. Need
võtsid konjakid ära ja küsisid, et kas lähed ise alla või toome ta sulle siia välja. 1980
Sõja ajal pannakse rünnak toime ja ohvitser kisendab "homandirskim holossom": – Vperjod, orlõ!
Kõik tormavad metsikult möirates edasi, aga juut punub tagasi, hoopis teises suunas. Komandör pistab
järele ja tuki nina alla: – Aga kuhu nüüd? Juut teeb imestunud näo: – Mis, kas hoogu ka enam ei tohi
võtta? 1980
Surnud juut. 1980 vt. Mis on pildil?
Mis on karukese Miška rahvus? 1981 vt. Olümpiamängud 1980
Koos on kapitalist, kommunist ja juut. Taevast laskub ingel ja teatab, et võib täita igaühe ühe soovi.
Kapitalist soovib, et maailmas poleks enam ühtki kommunisti. Ingel noogutab pead. Kommunist
soovib, et maailmas poleks ühtki kapitalisti. Ingel noogutab pead. Juut küsib, et kas te tõepoolest
täidate need soovid? – Aga loomulikult. – Siis mina paluksin tassi kohvi. 1981 variant vt. Kuldkalake,
1988
Juut astub parteisse ja temalt küsitakse: – Kas sina oled olnud kindel oma vaadetes ja veendumustes
või oled ka kõikunud? Juut vastab: – Ma olen kõikunud koos parteiga. 1981
Kolm juuti on kohtu all. – Millega tegelesid enne nõukogude võimu? kõlab süüdistaja põhiküsimus.
Esimene hakkab rääkima, et mul oli pisike-pisike tehas, mitte nagu nüüd on – suured. Hästi, pole suur
patt, antakse andeks. Järgmine. – Mul oli pisike-pisike pood, mitte nagu nüüd on – suured. Hästi,
antakse andeks. Jääb veel kolmas. – Mul oli pisike-pisike bordell, mitte nagu nüüd on – suured. 1981
Juudi ukse taga helistatakse. Juut läheb ukse juurde ja küsib: – Kto tam? – Zdes´ sotrudniki KGB! –
Tšto võ hoteli? – Pogovorit´ nemnožko. – Skol´ko vas? – Dvoje. – No vot i pogovorite meždu soboi!
1981
Ühes linnas seisab ausammas "Neizvestnomu soldatu Rabinovitšu". Inimesed käivad ja arutavad, et
kuidas siis tundmatule, kui ta on teada ja tuntud Rabinovitš! Aga üks teadjam mees seletab: – To, tšto
on Rabinovitš, éto konetšno izvestno. No neizvestno, bõl-li on soldatom ili net. 1981
Juut abiellus ja varsti tuleb sõber vastu: – Kuulsin, et abiellusid, kuidas siis naine on ka? Juut vastab,
et nagu ma kuulnud olen, kõik räägivad, et hea. Juut kutsub sõbra külla ja hakkavad astuma. Ise aga
räägib: – Näe, siin ongi tänav, kus ma elan. Näe, see ongi maja, milles ma elan. Kas näed seda rohelist
rõdu III korrusel – seal on meie korter. Sõber küsib vahele, et kas see on teie rõdu, kus on võrkkiik
üles pandud? – See pole võrkkiik. Mu naine on rinnahoidja kuivama riputanud. 1981
Kokku said juut Rabinovitš ja juut Abramovitš. Juut Rabinovitš küsib, et kuule, juut Abramovitš, kas
sa juut Goldbergi matustele tuled? – Ei. Kas tema siis minu matustele tuleb? 1981
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Juut viiakse KGB-sse ülekuulamisele. Seal küsitakse, ähvardatakse, hirmutatakse, pinnitakse jne. jne.
Juut tuleb lõpuks välja, hakkab koju minema. Keegi mees tuleb vastu ja küsib, et prostite, võ ne
znajete, gde zdes´ Gosstrah? Juut ütleb, et /siinkohal väristada käsi ja lõuga/ gde Gosstrah, ja ne znaju,
a tam vot /näidata käega/, tam Gos-užas. 1981
Millise raha eest lendaksid kosmosesse? 1981 vt. Eri rahvad
Juudi koer. 1981 vt. Lollitamiseks KAS SEDA VIIDET VAJA??? VIST EI.
Juudi ukse taga heliseb kell, juut Aabram avab, seal kaks meest. – Govorjat, u vas 120 kilogramm
zolota, nuka, pokožite. – Astuge sisse, astuge edasi. Idite, idite. Vot, tam naša spal´nja, a tam vot i sidit
moja zolotaja Sarotška. 1981
Juudid on turu peal äritsemas. Ühel hakkab sitahäda ja tormab peldikusse. Seal seisab aga ilge
armeenlane veel ilgema kinžalliga ja kamandab: – Püksid maha! Ulatab vaseliini: – Määri kokku! Ja
armeenlane teeb trahh! trahh! Juut läheb oma putkasse tagasi, nohiseb omaette ja ei lausu teistele
sõnagi. Varsti läheb teine juut peldikusse. Esimene ainult irvitab omaette. Ka teine juut tuleb tagasi,
nohiseb omaette ega lausu sõnagi. Varsti läheb kolmas juut peldikusse. Nüüd irvitavad omaette juba
mõlemad juudid. Veidi aja pärast kostab peldikust kohutav karjatus. – Ta vist ei tahtnud pükse maha
ajada, ütleb esimene juut, mõeldes kinžalli peale. – Mine tea, lausub teine, võib-olla sai vaseliin otsa.
1981
Moskva ülikoolis seati raal üles, et objektiviseerida vastuvõttu. Ei mingeid vastuvõtueksameid enam.
Annad raalile oma andmed, vastad küsimustele ja raal otsustab, kas võtta vastu või ei. Tuleb juut
Aabram, ütleb: – Zdravstvuite! Raal vastab: – Do svidanija! 1981
Saara kuuleb, et keegi annab uksekella ja avab ukse. Seal on keegi mees ja küsib: – Jevrei Avram
doma? – Net, ne doma. Mees astub sisse, teeb Saara kallal tüki sugutööd ja hakkab siis minema. – A
tšto peredat´? küsib Saara. – Peredaite 5 rublei. 1981
Juut Aabramil on sünnipäev, kutsub oma sõbrad külla, aga manitseb kohe ette, et každõi dolžen
podarit´ tšto-to zolotoje. Tuleb esimene, toob 300 grammi kompvekke “Zolotoi kljutšik”. Tuleb teine,
toob 2 pakki sigarette "Zolotoje Runo". Siis tuleb kolmas mees, mitte midagi pole kaasas. – Gde že
tvoi podarok? küsib juut Aabram. Mees läheb ukse juurde tagasi ja teeb lahti: – A vot zdes´, éto moi
zolotoi drug Vasja. 1981
Mees otsib linnas kellasseppa ja näeb ühe ukse kohal suurt kella ja astub sisse: – Tere, mu kell läks
katki, kas te ei parandaks ära. Toas on juut ja ütleb, et ma ei ole kellassepp, ma olen ruunaja, kohitseja.
– Aga kes teil siis siin kelli parandab? – Mitte keegi, ma olen siin üksi. – Aga miks kurat teil ukse
kohal siis suur kell on? – Aga mida ma siis oleksin pidanud sinna riputama? 1981
Mees läheb ühte asutusse ja küsib tööd. Direktor ütleb, et tööd on meil küll, milline teile sobib? –
Teate, mul on kaks suurt probleemi. Enne, kui räägime tööst, peaksite neid teadma. Üks minu viga on
see, et minu vanavanavanaisa oli piraat. Direktor ütleb, et no see on nüüd küll nii vana asi, et kõne alla
enam ei tule. – Nojah, aga minu teine asi on see, et ma olen juut. Direktor ütleb, et see ei loe midagi. –
Meil on ju kõik rahvad ja rahvused võrdsed. See, et te olete juut, ei loe mitte midagi. Aga see, et teie
vanavanavanaisa oli piraat, on küll väga-väga-väga paha. 1981
Juut Aabram on oma naise Saaraga juba magama heitnud, aga mees muudkui vähkreb ühe külje pealt
teise peale ega jää magama. Saara küsib, et kallis mees, mis sul on? Kas mõni mure või? Juut Aabram
vastab, et olen näe juut Moišale 5000 rubla võlgu ja tähtaeg on homme. – Esiteks, mul seda raha ei ole
ja teiseks, on üldse kuidagi veider ja pentsik seda võlga tagasi maksta. Saara taob mütsat-mütsat vastu
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seina: – Kuule, juut Moiša! Kas see on õige jutt, et juut Aabram on sulle 5000 rubla võlgu? – On küll,
vastab Moiša, ja tähtaeg on homme. Siis hüüab Saara, et tead, juut Moiša! Võta arvesse, et juut
Aabram ei maksa sulle homme seda võlga ära. Ja üldse on kahtlane, kas ta seda sulle kunagi maksab.
Siis ütleb Saara: – Kallis mees, maga nüüd rahulikult. Las nüüd juut Moiša vähkreb. 1982
See lugu on juudi mõtteviisist. Juut Aabram on Moskvas vaksalis ja tahab sõita Ivanovosse. Siis näeb,
et eemalt tuleb juut Moiša. Aabram hakkab mõtlema: – Kindlasti astub juut Moiša tema juurde ja
küsib, et kuhu sõidad? Kui ma ütlen, et Ivanovosse, siis ostab ta ka ise Ivanovo pileti ja kogu tee pean
ma kuulma ta heietusi ämmast, naisest ja pojast. Kui ma ütlen, et Mamonovosse, siis võtab ta pileti
sinna ja kuni Mamonovoni pean kuulma ta heietusi ämmast, naisest ja pojast. Poolel teel, see tähendab
Mamonovos ma maha tulla ei saa, sest ka Moiša võiks maha tulla, pealegi pean ma sõitma Ivanovosse.
Võiksin ju ütelda, et sõidan Dedovosse, siis ei sõidaks Moiša ei Mamonovoni ega Ivanovoni ega
tüütaks, aga ta ju teab, et juba 5 aastat ei sõida ma Dedovosse. Jne. Jne. Järgneb veel pikk mõtiskelu ja
tükk arutelu ja juut Aabram otsustab lõpuks, et ütleb, et sõidab Ivanovosse. Las juut Moiša teeb, mis
ise tahab. Juut Moiša astubki juurde ja küsib, et juut Aabram, kuhu sa sõidad? Ja juut Aabram vastab,
et Ivanovosse. Siis kissitab juut Moiša silmi ja muheleb: – Tõ menja ne obmanõvai. Tõ ved´
deistvitel´no v Ivanovo pojedeš´. 1982
Juut, venelane ja tšuktš ühes kupees. 1982 vt. Eri rahvad
Kaks juuti said kokku ja arutavad, et kuidas ka elukene veereb ja kuidas seda va rahakest tuleb. Üks
ütleb, et väga viga pole, 130 rubla saab palka ja väheke kõrvalt ka. Teine ütleb, et ega talgi väga viga
ole, 140 rubla on palk ja natukene tuleb kõrvalt ka. – Aga vaat juut Aabrami elu kipub vägisi perse.
Palk on 300 ja kõrvalt mitte midagi! See ongi kõik! 1982
Juut on Ameerikas ärireisil. Jalutab õhtul Chicagos ringi ja näeb – lõbumaja. Astub sisse, perenaine
tuleb lahkelt vastu, kutsub külla, aga juut tunneb esmalt hindade vastu huvi. Aga hinnad on nii, et
valge naine maksab ühe dollari ja neegrinaine on 70 senti. Juut loeb oma raha kokku ja saab 63 senti.
Mõtleb, et lugu läbi ja tahab ära minna. Aga perenaine ütleb, et oodake veidi, vahest leiame siiski
midagi, õigemini kedagi. Ja leidiski. Nii. Aga 20 aasta pärast juudil jälle ärireis Chicagosse. Jalutab
seal õhtul ringi ja satub jälle tuttavasse kanti. Astub sellesse samasse lõbumajja sisse ja. Perenaine
tuleb lahkelt vastu ja rõõmus äratundmine, aetakse juttu ja. Siis koputab perenaine seina pihta: – Hei,
John, tule siia! Sisse astub 20-aastane noor mehekolakas, vaatab juudi otsa ja ütleb: – Ah siis sinu
kuradi pärast ma pidingi sündima juudina! Et sa kõngeks! Juut vastab malbelt: – Poisu, ära pahanda.
Kui mul oleks olnud 7 senti rohkem, oleksid sa sündinud neegrina. 1982
Mingi seltskond on koos ja keegi räägib anekdoote. Sekka juhtub ka lugusid juutidest, aga seltskonnas
on ka üks juut. Selle nägu läheb väga tõsiseks ja ta ütleb, et jesli ne prekratiš´ smejat´sja nad jevrejami,
polutšiš´ po morde. Dobre. Seesama anekdoodimees on ühes teises seltskonnas, hakkab teisi niisamuti
oma lugudega lõbustama, aga ka seesama juut on jälle kohal. Ja anekdoodimees alustab: – Idut po
pustõnju dva negra, Avram i Sara ... 1982
Juut Aabram tahab raudteele tööle minna. Teised juudid imestavad, et miks just sinna, seal on ju ainult
venelased, pole ühtki juuti ees. – Kak net? A Šlagbaum? 1982
Juut Aabram tahab minna Moskvas sellisesse lõbumajja, mis on ainult välismaalastele. Et vaadata, kui
kõrge tasemega see ka on ja ka muidu huvitav. Lihtsalt huvitav. Kogub oma kulla ja väärtasjad kokku
ja sõidab Moskvasse. Tore on. Jõuab kohale, astub sisse, saab kaardikese toanumbriga ja marsib tuppa.
Aga voodis on suur kala! Ta sattus neljapäevale. 1982
Juut läheb poodi, aga poes on silt "Jevrejam smetanu ne nalit´ ". Juut vaatab, sügab kukalt ja nõuab
juhatajat: – Kak že tak, potšemu? Aga juhataja vastu /juudi moodi r-i põristades/: – A võ poprobovali?
1982
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Juut Aabram on KGB-sse välja kutsutud. Tuleb välja, et juut Aabram on väga sarnane Leniniga. Mida
teha? Juut Aabram on ise ka väga õnnetu: – Võin ju maha ajada habeme või vuntsid või mõlemad. No
tšto delat´ s mozgami? 1982
Juut kutsutakse välja välisministeeriumi. Kutsutakse välja ja teatatakse, et teie onu Ameerikas on
kurdiks jäänud, loobunud töötamisest ja pärandanud kõik oma tehased teile. – Vot, kas teie ei saaks
nüüd teha nii, et teie onu pärandaks oma tehased hoopis Nõukogude riigile? Juut vastab, et možet bõt´
moi djadja ogloh, no ja ne verju, tšto on ujobnulsja. 1983
Mehi valitakse toimkonda. 1983 vt. Sõjaväelood
Pärnu kalender. 1983 vt. Midagi eestilikku
Poiss tuleb koolist koju ja ütleb, et õpetaja käskis homme rahvariietes kooli tulla. Saara ütleb õhtul
mehele: – Aabram, poisil on homme dubljonkat vaja. 1983
Juudipoiss tuleb koju ja räägib vanaisale, et neil oli koolis ankeet. Kõik tuli kirja panna, ka rahvus. –
Noh, ja mis sa kirjutasid? küsib vanaisa. – Ma kirjutasin, et venelane. Vanaisa vihastab hullupööra.
Selline jõmpsikas häbeneb oma iidset rahvust ja poeb venelaste hulka. Annab poisile kõva keretäie.
Siis tuleb ema koju ja kuuleb, milles asi. Poiss saab teise kõva keretäie. Isa tuleb koju, kuuleb, milles
asi ja võtab kohe püksirihma. Poiss on väga õnnetu ja mõtleb: – No oli mul tarvis seda kirjutada. Alles
paar tundi venelane ja juba kolme juudi käest peksa saanud. 1983
Juut on naisega restoranis. 1985 vt. Mees ja naine
– Miks küll juudi lapsed on nii ilusad? – ??? – Ilmselt sellepärast, et ekspordiks tehtud. 1985
Kuidas minnakse peole? 1986 vt. Eri rahvad
– Milline aeg on olnud juutidele kõige raskem? – ??? – Kiviaeg. Siis toimus ümberlõikamine kivist
nugadega. 1986

I. TUNTUD ISIKUID
1.3. Petka ja Tšapajev
Metsas on jahil Winnetou, Chingachcook ja Tšapajev. Winnetou läheb põõsa taha, seal käib põmm! ja
mees tuleb tagasi, silm sinine. Chingachcook läheb põõsa taha, seal käib põmm! ja mees tuleb tagasi,
silm sinine. Tšapajev läheb põõsa taha, kostab põmm-põmm! Tuleb tagasi, mõlemad silmad sinised.
Istuvad tükk aega lõkketule ääres, siis ütleb Winnetou: – Jaa, ainult kahvanägu võib kaks korda reha
peale astuda. 1973
Petka ja Vassili Ivanovitš joovad pidevalt. Siis küsib Tšapai, et kuule, Petka, mida me veel joonud
pole? – Raketikütust. Larbivad seda sisse omajagu ja lähevad magama. Hommikul on Tšapaile telefon:
– Halloo! See olen mina, Petka. Kui kusele lähed, ole peeretamisega ettevaatlik. Ma helistan sulle
Kuubast. 1973
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Tšapai ja Petka tulevad hommikul lakast ja lähevad seina äärde kusele. Petka vaatab Tšapajevi pikka
valget ööhamet ja ütleb: – Znaješ´, Vassili Ivanõtš, tõ prjamo kak Džavaharlal Neru. Tšapai saab
vihaseks: – Sovsem ne važno, kogo ja harlal. A kak už harlal, togda ne Neru, a Njuru. 1973
Petka jookseb Tšapajevi staapi: – Hei, valged tulevad! – Voz´mi rutšnoi granat, vrag nado unitštožat´!
Tüki aja pärast tuleb Petka tagasi, silm sinine, riided lõhki, käed vermeis: – Gotovo. – Vot otlitšno,
Petka. Položi granat na svojo mesto. 1973
Tšapajevi diviisis on poliittund ja sõdurid küsivad, et mis on onanism? Tšapajev vastab: – Žil Marks,
kogda umer, stal marksizm. Žil Lenin, kogda umer, stal leninizm. A jesli naša pulemjotšitsa Anka
umrjot, togda budjet u nas onanizm. 1973
Petka tutvustab Tšapajevile raketti. – Vaata, Vassili Ivanõtš, saime uue relva. See siin on esimene aste,
see teine aste, siin on kütusevaru. – Tead, Petka, tee lühidalt. Näita kohe, kus on sadul. 1973
Petka ja Tšapajev tahtsid kalale minna. Usside kaevamine oli aga hirmus tüütu töö ja Tšapai torkas
elektrijuhtme maa sisse. Petka vaatas seda ja hiilis omaette minekut. Tuleb tükk aega hiljem tagasi –
üleni sinine, hädine ja veab jalgu järel. – Tohoh, Petka, mis sinuga juhtus? – Tahtsin palju usse saada,
aga trehvas liiga kõva juhe, kõrgepinge oma. Kaevurid tulid ja andsid kere peale. 1973
Tšapajev tuleb metsast, Petkal silmad pungis peas: – Vassili Ivanõtš, kes su nõnda täis on pasandanud?
– Anekdoodid, Petka. Anekdoodid. 1973
Petka ja Tšapajev on Prantsusmaal lõbumajas. Petkal asjad ammu kombes, kui Tšapai vangub uksest
välja, näost tuhkhall ja eluisu otsas. – Tohoh! Mis sinuga on? – Oh, oma viga. Sattusin lääne ultramoe
ohvriks. Mulle soovitati prantsuse prille ja olin kohe nõus. See käib aga nii, et kui ots suus, veetakse
munad kõrvade taha. 1973
Tšapai ja Petka unistavad karmidel kodusõja päevadel. Tšapajev ütleb, et tead, Petka, hävitame
kontrad ära ja ehitame siia poole jõge konservatooriumi. – Jaa. Ja teisele poole jõge ehitame ka
konservatooriumi! – Miks siis kohe kaks? – Meie oleme küllalt nälginud, las vähemalt lapsed saavad
kõhu täis. 1973 vt. järgmine
Kodusõda on läbi ja Petka ja Tšapajev istuvad Volga jõe kaldal. Tšapai ütleb, et znaješ´, Petka, sjuda
konservatoriu postroim! – Jaa, ja ümber veame kõrge okastraataia. – Milleks see? – Noh, et keegi
konserve ära ei varastaks. 1974
Petka kohmitseb katusel ja alt läheb Tšapajev mööda. – Tšto tõ delaješ´ tam, ah? – Antennu
natjagivaju. – Antenna ... Da, krassivaja imja. 1974
Petka paneb tähele, et Tšapai istub õhtuti kirjutuslaua taga ja uurib Marxi teoseid. Süvenenult võtab
ühe köite teise järel läbi ja Petka ei oska asjast midagi arvata. Murelikult läheb ta küsima, milles asi?
Tšapai sügab kukalt ja ütleb, et on päris lolliks jäänud. – Lehitsen neid Marxi teoseid, aga aru ei saa.
No kuhu ometi ma oma kolmeka torkasin? 1974
Vassili Ivanovitš tahab abielluda, aga keeruline värk on sellega, et kuidas küll leida süütut naist. Petka
annab nõu: – Lähed kuskile külla ja möirgad: "Vse bljadi võhhodite!" – Kes majja sisse jäävad,
võiksid sulle sobida. Tšapail hea meel, läheb naaberkülasse ja kisendab: – Vse bljadi, võhhodite! Kõik
naised lubinal väljas, tuppa ei jää mitte keegi. Tšapajev on kurb. Läheb järgmisse külla, sama lugu –
kõik jooksevad õue. Hõikab kolmandas külas, kõik lippavad välja, aga üks jäi tuppa. Tšapajev kargas
kohe ligi ja tegi pulmad ära. Mõne aja pärast Petka küsib, et noh, kuidas naine on ka? – Bljat´, no
gluhhaja. 1974
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Tšapajev tahab sõjaväeakadeemiasse astuda ja läheb eksamitele. Tuleb tagasi, Petka küsima: – Kuidas
siis läks? – Stranno, ne prinjali. Krov´ sdal, motšu sdal, tol´ko nautšnõi kommunizm ne sdal. 1974
Tšapajev tahab joogaks hakata, ei tea ainult, kuidas selleks saada. Kirjutab siis Indiasse ja küsib
instruktsioone. Sealt tuleb kiri vastu: – Nälgi üks nädal. Nädal möödas, aga mis nüüd? – Tuleb kiri: –
Nälgi veel teine nädal. Ka läheb mööda, mis siis nüüd? – Tuleb kiri: – Nälgi ka kolmas nädal. Kuidagi
peab Tšapajev vastu, vedib püksirihma ja. Aga kuidas edasi? – Tuleb kiri: – Noh, nüüd võid sitale
minna. Tšapai läheb põõsa taha, kükitab ja äkki kuuleb – krõmps, krõmps! Vaatab ringi, pole kedagi.
Läheb teise põõsa taha, kükitab, kuuleb jälle – krõmps, krõmps! Mis jama see siis on? Kükitab uuesti,
vaatab teraselt ja näebki – perse sööb rohtu! 1974
Tšapajevile tuuakse teade – soldatõ skameiku jebut. Tohhoo pele, millised perverssused! Tšapai
kamandab mehed ühte viirgu paigale ja lõugab: – Šag vperjod, kto skameiku jebal! Kõik astuvad
sammu ette, paigale jääb üks mees. – Vot molodets, tõ kto takoi? – Ja soldat Skameika. 1974
Tšapajev kohtas rongis kena näitsikut, tekkis hea klapp ja saadeti mõnusalt aega edasi. Varsti saabus
Tšapai teivasjaam, ta pidi maha minema, lehvitas näitsikule ja hüüdis: – Kui sul midagi tuleb, pane
talle nimeks Viktor! Näitsik hüüdis vastu: – Ja kui sul midagi tuleb, pane talle nimeks tripper! 1974;
variant vt. Mees ja naine, 1979
Tšapajev ja Petka sõitsid Indiasse komandeeringusse. On juba kolm kuud ära, ühtki teadet ei tule, ei
kippu ega kõppu. Moskvas oodatakse veel üks kuu ja siis lähevad ustavad otsima. Paar nädalat juba
jälgi aetud, siis näevad korraga – Tšapajev istub palmi all, turban peas, jalad risti, ise pruun kui neeger
ja mediteerib. Kargavad mehed kohe ligi: – Tere, Tšapajev! Miks te endast ei ole teatanud ja kus Petka
on? Tšapajev ei kõssagi vastu. Teised raputavad teda ja kisavad kõrva, et kus Petka on? Siis pistab
Tšapajev väärikas rahus käe põue ja tõmbab välja pöidlapikkuse Petka. – Nu, Petka, rasskaži, kak tõ
indiiskuju feju nahhui poslal. 1974 vt. järgmine
Tšapajev istub kõrtsis ja tellib pudeli viina, teeklaasi ja alustassi. Kelner toob nõutud asjad kohale,
valab viina teeklaasi ja küsib, et milleks alustassi vaja on? Tšapajev võtab põuest kilpkonna ja valab
talle ise viina alustassile. Kelner paneb pröökama: – Kuulge, Tšapajev, miks te loomi kaasas tassite?
Tšapajev silitab kilpkonna ja ütleb: – Rasskaži-ka, Petka, kak tõ Baba Jagu nahhui poslal. 1974
Petka ja Tšapajev on Inglismaal. Käivad restoranis söömas, jalutavad mööda hotelli, on nooblilt riides
nagu härrasmehed kunagi. Teisel päeval Tšapai ootab Petkat sööma ja näeb, et Petka tuleb, ainult
aluspüksid ja kingad jalas. – Petka, mis sa jamad, sa teed skandaali! – Ole rahulik, näed ju silti – No
smoking! 1974
Tšapajev istub raudteerööpal ja mõtiskleb, juurde astub Petka. Tšapai, võta koomale, ma tahan ka
istuda. 1974
Petka tuleb lõunalt, käib röhitsedes ringi ja näeb, et Tšapajev kaevab auke maasse. – Toho pele, mis sa
teed? – Mul kästi passipilte teha, aga selle peal peab ainult rinnust saadik näha olema. – Aga miks sa 6
auku kaevad? – Kuut pilti taheti. – Aga miks sa augud nii sügavad teed? – Ma pean ju ometi oma
valge seljas olema. 1974
Petka tahtis sõjaväeakadeemiasse astuda ja sõitis ajaloo eksamile. Tuleb tagasi, kulm kortsus. Tšapai
küsib, et kuidas läks? – Sprossili, kto takoi Aristotel´? Ja otvetil, tšto kobõla II eskadrona. Skazali, tšto
nepravil´no. Tšapajev kukub hädaldama: – Moja vina, uh, moja vina. Uže v III eskadron perenesli.
1974
Petka tuleb Tšapajevi juurde ja teatab, et peldikus on tema kohta väga rõvedalt seinale kirjutatud.
Hakkavad arutama, kes see olla võiks. Petka ütleb surmkindlalt: – See võis olla ainult Furmanov.
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Tema on ainus kirjaoskaja meie diviisis ja tema on ka ainus, kes peale peldikut käsi peseb. 1974;
variant vt. Brežnev, 1979
Furmanov jookseb staapi, Tšapajev norskab diivanil. – Tõuse üles, su naist vägistatakse su oma
puuriida peal. Tšapai sügab kukalt, loivab akna juurde ja poriseb: – Kuule, Furmanov, kus su silmad
on? See pole ju üldse minu puuriit. 1974
Tšapajev istub õues ja muljub midagi peos. Petka läheb mööda ja Tšapai küsib, et kuule, Petka, arva
ära mis mul peos on. Petka vaatab, nuusutab ja ütleb: – Ma arvan, et see on sitt. Tšapai ütleb: – Seda
arvan mina ka. Kust see plastiliin ikka perse sai. 1974
Tšapajevil on uus korter ja Petka on tal külas. Aga laelambi pirn põleb äkki läbi ja Tšapajev ronib
saabastega lauale, et uus pirn sisse keerata. Petka hüüab, et nu tšto tõ, Vassili Ivanõtš, pane vähemalt
ajaleht alla! – Pole vaja, Petka, ma ulatan niigi. 1974
Tšapajev saatis Petka illusionistide kooli. Petka on kolm aastat ära, õpib suurt trikkide kunsti. Tuleb
tagasi, Tšapajev tahab kohe tema kunsti näha. Petka lubabki demonstreerida. – Aja püksid maha!
Tšapai punnib vastu, aga teeb, mis kästud. – Kas tunned, näpp on perses? – Tunnen. /Lehvitada
sõrmedega:/ – A pal´tsõ zdes´! 1974; variant vt. 1981
Tšapajev tahab astuda ülikooli, aga tuleb välja, et ta ei oska kirjutada kirjandit, pealegi vabal teemal.
Õppejõud annab siis mõned näpunäited, et kirjutagu näiteks oma päevast või lemmikraamatutest.
Tšapai ütleb, et mis tal oma päevast ikka kirjutada: – Hommikul hakkame Petkaga jooma, õhtul
läheme naistesse. Õppejõud soovitab siis kasutada ohtralt kõnekujundeid ja kõik see kirjandusega
siduda. Tšapai hakkabki pihta: – Kui hommikul ärkasin, juhtis kolleeg Petka mu tähelepanu sellele, et
eilsest olid meil veel mõned raamatud läbi lugemata. Lugesime need ühe sõõmuga läbi ja arvasime, et
peaks raamatukogusse uute järele minema. Teel lehitsesime läbi mõned brošüürid ja raamatukogus
tellisime kähku mõned tublid klassikud. Nii see päev kuluski, muudkui lugesime ja lugesime.
Raamatukogust tulles oli juba õhtu käes, suur väsimus peas. Juhuslikult läks mööda paar
raamatulaenutajannat. Nad olid lahkelt nõus konsultatsiooni jagama. Läksime nende poole, arutasime
veel mõned raamatud läbi ja hommikul lahkusime hoopis reipamatena. 1974
Petka läheb Tšapajevi staapi ja näeb, et Tšapai istub mõtlikult tooli peal ja mälub midagi,
suunurkadest nirisevad aga mustad vahused nired. Petka kohkub ära: – Vassili Ivanõtš! Mida sa teed?
Tšapajev sülgab suu tühjaks ja ütleb: – Ma pesen sokke. – Aga miks sa neid suus pesed? – Siis saavad
hambad ka puhtaks. 1974
Tšapajev ja Stirlitz kõnnivad Brasiilias ringi, vastu tuleb Pele. Stirlitz näitab Pele peale ja ütleb
Tšapaile: – Näe, seal läheb praegu kõige kuulsam mees Maa peal. Tšapajev tormab Pele juurde,
kaelustab ja suudleb: – Nu i zagorelis´ võ, Vladimir Iljitš, prjamo ne uznajoš´! 1974
Petka tahtis ülikooli astuda ja sõitis eksameid tegema. Tuleb tagasi ja Tšapajev küsib, et nu kak,
Petka? – Provolilsja. – Kuda? 1974
Tšapajev seisab oma väeosa ees, hõikab nimesid välja ja maksab palka. – Ivanov! – Ja! – 20 rublei
tebe. Sidorov! – Ja! – 30 rublei tebe. Smirnov! – /Vaikus./ – Naverno ubili. – Eh, polutšil-bõ 20 rublei.
Vladimirov! – Ja! – 20 rublei. Ignatenko! – /Vaikus./ – Naverno ubili. – Polutšil-bõ 30 rublei.
Solomõkov! – Ja! – 20 rublei. Artemjev! – Ja! /Ja niimoodi edasi veel pikk-pikk joru./ – Andrejev! –
Ja! – 30 rublei. Itogo! – /Vaikus./ – Itogo!! – Naverno ubili. – Nu i durak. Polutšil-bõ stol´ko-že kak
drugije vmeste! 1974
Petka ja Tšapajev sattusid vangi. Nad kuulati üle ja öeldi, et kui tunnistate kõik üles, räägite oma suu
puhtaks, saate vabaks. Petka rääkis kõik ära ja sai lahti. Tšapajev ei räägi midagi. Iga päev
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ülekuulamised, hirmutatakse, piinatakse, aga ei midagi – Tšapajev ei räägi. Ega muud, kui üksikkongi
tagasi. Ühel õhtul läheb vangivalvur Tšapai kongist mööda ja kuuleb, et Tšapajev räägib omaette. Jääb
terasemalt kuulatama ja piilub sisse. Tšapajev taob pead vastu seina ja ägiseb: – Éh, skleroz, skleroz!
1974
Petka näitab Tšapajevile uut, kingitud tanki. Kiidab mis hirmus: – Sa vaata, kus on ikka asi! Suur!
Võimas! Sa kujuta ette, selle jõud on 40 hobust! Tšapajev kohkub koledasti: – Anname kohe ruttu
tagasi! Meil ei jätku oma hobustelegi kaeru! 1974
Tšapajev teeb riviülevaatust ja jõle jama – Petka on jumala kapsas, aga ei mingit lõhna! Tšapai kutsub
pärast Petka välja ja küsib, et kuidas sa seda teed? – Misasja? – Ah, mis sa salgad, ütle, kuidas see sul
niimoodi õnnestub? Noh, Petka ei puikle enam ja ütleb, et teeb viinaklistiiri. – Mõju on vägev ja
pohmakas ei lõhu pead tükkideks. Tšapai tõttab ummisjalu minema. Mõne päeva pärast vaatab Petka,
et Vassili Ivanõtšil on midagi viga. Ja Tšapajev räägib, et proovisin seda sinu viinaklistiiri. Siis aga
mõtlesin, et viin viinaks, oleks vaja kurki ka kõrvale, sakummiks või nii. – Ja seal ta nüüd on. Ei edasi
ega tagasi. 1974
Tšapajev ja Petka hakkasid teadlasteks. Hankisid pudeli viina, paksu kaustiku ja ämbliku. Pudel
nööbiti kähku lahti, et manustada ja ämblik jäi katsealuseks. Tšapajev lõi rusikaga lauale ja käratas: –
Pauk, hodi! Ämblik kukkus sibama ja Petka pani kaustikusse kippelt kirja, et ämblik on lojaalne ja
kuuletub käsklustele. Siis kisti ämblikul kaks jalga alt ära. Tšapai lõi rusikaga lauale ja käratas: –
Pauk, hodi! Ämblik sibas, mis suutis. Ja Petka märkis kaustikusse tulemuse kirja. Mida edasi, seda
rohkem rapiti ämblikult jalgu maha, kuni lõpuks ei jäänud enam ühtegi. Tšapajev lõi rusikaga lauale ja
käratas: – Pauk, hodi! Aga ämblik ei nihkunud paigast. Petka kirjutas kaustikusse: – Pauk bez nog –
gluhhonemoi. 1974
Juku vanaisa on Tšapajevit näinud. 1974 vt. Juku-lood
Tšapajev ja Petka istusid puu all. Järsku tormasid kohale valged. Petka jõudis puu otsa ronida, aga
Tšapai jäi alla ja valged andsid talle kõva koslepa. Valged panid minekut ja Petka tuli alla Vassili
Ivanõtši muhke lugema. Järsku vaatavad, valged tulevad jälle! Nüüd palus Tšapajev end puu otsa
aidata ja Petka jäi alla. Valged tulevadki kohale: – Enne sai see kere peale, kes maas. Anname nüüd
sellele, kes puu otsas. 1975
Petka tuleb Tšapai staapi ja Tšapajev küsib, et kuidas läheb valge spiooni ülekuulamine. – Ei räägi
raisk. – Ei räägi? Kas nõelu torkisite küünte alla? – Jaa. – Kas tulise oraga kõrvetasite? – Jaa. – Ja ikka
ei räägi? Aga kas te minu sokke nuusutada andsite? – Pfui, Vassili Ivanovitš, ega me sadistid ole. 1975
President de Gaulle on suremas ja laseb kutsuda Fantoomi, et lõpuks teada saada, kes ta on. Fantoom
ilmub presidendi surivoodi äärde ja võtab maski peast. – Petka!!! – Just nii, Vassili Ivanovitš! 1975
Petka tahtis tehnikainstituuti astuda. Tuleb eksamitelt tagasi, näe – ei võetud vastu. Tšapajev küsib, et
milles siis asi? Ja Petka seletab: – Kolm esimest küsimust vastasin täiesti õigesti: familija-imjaotšestvo (FIO), sünniaeg ja -koht. Siis küsiti, kuidas töötab elektrimootor? – Ma vastasin, et urr-urrurr! – Aga ei jäädud rahule. Siis tahtis Petka astuda meditsiiniakadeemiasse. Tuleb tagasi, näe – jälle ei
võetud. Tšapajev uurib üksikasju ja Petka valgustab: – Kolm esimest küsimust vastasin raudselt
õigesti: FIO, sünniaeg ja -koht. Siis küsiti, et mis on klistiiri juures kõige tähtsam komponent? – Mina
ütlesin, et perse. – Öeldi jälle nägemist! 1975
Tšapajevil oli sünnipäev ja Petka kinkis talle eesli. Tšapai polnud enne sellist elukat näinud, käis
ümber looma, kiskus kõrvust ja sabast, tegi lõuad lahti, uuris siit ja sealt ja ütles: – Étomu zaitsu ne
men´še tšem 300 let. 1975
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Tšapajev ja Petka sõitsid LAV-i ning varsti hakkasid teated tulema, et Tšapajev on rassist. Ekspertide
rühm sõidab kohe Johannesburgi. Otsivad punast kindralit Tšapajevit ja neid juhatatakse Limpopo jõe
äärde. Jõuavad sinna, vaatavad – Petka istub jõe kaldal. Kohe lärmiga juurde: – Hei, kus Tšapajev on?
Petka tõstab näpu suule: – Tss! Olge kuss! Varsti näevad kõik – Tšapajev tuleb mootorpaadiga kurvist,
neeger veesuuskadel taga. Eksperdid on hämmingus: – Kus siin diskrimineerimine on? Kus siin
rassism on? Siin ju lausa teenindatakse neegreid! Petka tõstab jälle sõrme suule: – Tss! Olge tasa,
Vassili Ivanovitš püüab krokodilli. 1975
Petka ja Anka abielluvad. Varsti küsib Tšapajev Anka käest, et kuidas siis Petka mehena on ka? Anka
ei tihka esiti midagi laita, aga siis räägib, et Petka muudkui loeb õhtuti ja tema peab voodis üksi
konutama. Tšapajev lubab asja kontrollida. Läheb õhtul Petka toa akna taha ja näeb, et Petka tõesti
loeb pikalt ja pidevalt. Siis aga läheb Petka voodi juurde, istub sängi servale ja pistab käe teki alla
Anka juurde. Tšapajev vaatab, et asi susiseb ja vantsib minema. Küsib siis varsti uuesti Anka käest, et
kuidas lood nüüd on? Anka ütleb, et Petkast pole voodis mingit rõõmu, muudkui loeb. – Tohoh! Ma ju
ise nägi, et tuli voodi juurde ja pistis käe teki alla. – Jaa. Nii teeb ta alati. Kastab sõrme märjaks ja
keerab lehte. 1975
Pioneerid olid ekskursioonil Tšapajevi majamuuseumis. Giid viib nad ühest toast teise ja jagab
muudkui seletusi. – Näete, siin on Tšapajevi vannituba. Pioneerid muigavad – Tšapajev ju vannis ei
käinud. – Ja siin on Tšapajevi magamistuba. Muigavad jälle – Tšapai magas ju, sinel peal, saapad pea
all. Jõutakse söögituppa, seal on kaks luukeret. Giid küsib lastelt, näidates suuremale skeletile: – Kas
teate, kes see oli? Kelle skelett see on? Kõik hüüavad: – Tšapajev! – Õige! Aga kelle oma on see
väiksem luukere? Kõik hüüavad: – Petka! – Ei, siin on Tšapajev 15-aastasena. 1975; variant:
Makedoonia Aleksandri 2 pealuud Jerevani muuseumis, 1980
Tšapajev ja Petka on BAM-il. Tšapajev alustab tervituskõnet kangelaslikele ehitajatele: –
Zdravstvuite, tovarištši matrossõ! Kõik on vait, ainult Petka vehib midagi eemalt kätega. Tšapajev
alustab uuesti: – Zdravstvuite, tovarištši matrossõ! Kõik on vait, Tšapajev on hämmingus. Siis jõuab
Petka tema juurde tormata ja sosistab: – Vassili Ivanõtš, madrustel on ju triibud teistpidi. 1975; variant
Brežneviga
Petka sai Mustamäele korteri ja kutsus Tšapajevi külla. – Kuidas ma sinna saan? – Väga lihtne, tuled
Võidu väljakult 36. bussiga. Petka ootab, ootab, mitu tundi juba mööda läinud, Tšapajevit ei tule.
Sõidab ise Võidu väljakule, näeb, et Tšapai seisab alles seal ja pobiseb: – Kolmekümnes ...
kolmekümne esimene ... kolmekümne teine ... 1975; variant vt. Tšuktšid, 1983
Tšapajev ja Petka on Prantsusmaal. Ühes hotellis kohtuvad nad prantslastega, üks neist viipab käega
ning ütleb midagi. Tšapajev küsib Petka käest, et mida ta ütles? – Ma täpselt ei saanud aru, aga vist
saatis su perse. Anna talle igaks juhuks vastu hambaid. Nii Tšapai ka tegi. Prantslane sai vihaseks ja
viskas kinda. Tšapajev küsib jälle Petkalt, et mida see nüüd tähendab? – Ma täpselt ei tea, aga anna
teine täis veel. Vaata, kui kihvt pintsak tal seljas on. 1976
Petka on saadetud Pariisi saadikuks. Varsti hakkavad aga tulema sealt kaeblikud kirjad: – Kutsuge
mind tagasi! Nevozmožno rabotat´! Tšapajev saadatakse asja uurima ja ta sõidab Pariisi Petka juurde.
Petkal on väga hea meel, nööbib kohe konjaku lahti, trimpavad ja Petka räägib Pariisi elust. Tšapajev
küsib, et mis su tööd siin siis segab, et sa koju tagasi tahad? Petka veab aga Tšapajevi akna juurde ja
ütleb: – Sa kujuta ette, nad on ju minu akna taha lõbumaja ehitanud! Prosto nevozmožno rabotat´!
Tšapajev vaatab aknast välja ja ütleb, et mina näen siin ainult kõrget aeda. Siit ei näe ju midagi. Petka
ütleb: – Aga roni tooli peale. Tšapajev ronib toolile ja ütleb, et ei näe midagi. – No roni siis lauale!
Tšapajev ronib lauale ja ütleb, et ei näe midagi. – No roni siis kapi otsa, kas näed? – Ei näe. Mitte
midagi ei näe. – Hoia rohkem paremale poole! – Ikka ei näe ma siit midagi. – Veel rohkem paremale,
rohkem paremale. Tšapajev hoiab rohkem paremale ja kukub robinal kapi otsast alla. – Vot vidiš´,
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ütleb Petka. I tak každõi den´! Prosto nevozmožno rabotat´! 1976; variant: Moskva ja naiste saun,
1980
Petka ja Tšapajev on metsas lahingus ja Petka peab päevikut: – Esimene päev. Täna ajasime valged
metsast välja. Kolmas päev. Täna ajasid valged meid metsast välja. Neljas päev. Täna tuli metsnik ja
ajas meid kõiki metsast välja. 1976; variant: punased jäljekütid, vt. Igasugust, 1975
Tšapajev ja Petka on saunas. Küürivad, nühivad, võtavad leili. Petka hakkab siis Tšapajevi selga
pesema. On veerand tundi nühkinud, siis äkki hüüatab: – Tšapai, su särk paistab! 1976; variant vt.
Tšuktšid, 1981
Tšapajev ja Petka kusevad sillalt jõkke. Tšapajev ütleb: – Siin jões on üsna külm vesi ja kiire vool.
Petka ütleb: – Jaa. Ja põhjas on teravad kivid. 1976
Petka ajab mootorratast taga, aga sel liiga suur kiirus. Lömberdab Tšapajevi juurde, see küsib, et
kuidas asi kujunes? – Sain ta kätte küll, aga virutas jalaga mulle makku ja küttis minema. – Aga
number, kas number jäi meelde? – Jäi küll – vähemalt number 45. 1976
Petka küsib Tšapajevi käest, et missugune on see suur Ameerika linn, kus on tohutud tapamajad?
Tšapai ei tea. – No tead küll, see nimi meenutab kangesti ühe meie organisatsiooni nimetust. –
NKVD-go! – Net. – KGB-go! – Net. – Aa! Tšekaa-go! 1977
Tšapajev astub mööda teed, Petka tuleb vastu: – Kuhu nüüd, Vassili Ivanõtš? – Ma lähen diskot
tegema. – Tohoh! Kas sa ikka tead, et seal on plaate vaja? – Mul ongi üks kaasas, Brežnevi kõned. –
Aga selle järgi ei saa ju tantsida! – Saab küll. Ma panen 78-se kiiruse, siis tuleb täpselt 3/4 taktis: pulupulu-pulu ... plaks-plaks-plaks, pulu-pulu-pulu ... plaks-plaks-plaks! 1977; variant: konstitutšok, vt.
Küsimus-vastus, 1979
Petka ja Anka abiellusid ja said uue korteri 9. korrusele. Petka läks aga komandeeringusse ja Tšapai
tuli vaatama, äkki saab Ankaga abielu rikkuda. Anka tõrjub vastu, et äkki Petka sajab vahepeal sisse.
Tšapajev aga ütleb: – Pole häda midagi. Mul on hobune all. Kui Petka tuleb, hüppan aknast alla
hobuse selga ja kappan minema. Seepeale on Anka nõus ja hakkavadki üleaisa lööma. Korraga
koputatakse uksele. Anka ütleb: – See on küll Petka! Tšapai krahmab riided ja hüppab aknast välja.
Anka sätib end terike ja teeb ukse lahti. Seal on aga Tšapai hobune: – Teie vallatlege edasi, ma tulin
ütlema, et väljas sajab. Ma tulin koridori varju. 1977; variant: Winnetou ja "Viru" hotell, 1978
Tšapajev ja Petka sõidavad autoga. Näevad, naine hääletab tee ääres. – Mis sa tahad? – Võtke peale. –
Millega maksad? – Ma annan raha. – Petka, kas meil on raha vaja? Ei ole, sõidavad edasi. Teine naine
hääletab. – Mis vaja? – Viige edasi. – Mis sa selle eest annad? – Maksan produktidega. – Petka, kas
meil on süüa vaja? Ei ole, sõidavad edasi. Jälle üks naine hääletab. – Mis vaja? – Võtke peale. –
Kuidas tasud? – Natuuras. – Petka, kas meil on natuurat vaja? Ei ole, sõidavad edasi. Siis küsib
Tšapajev, et kuule, Petka, mis asi see natuura on? Petka ütleb, et tema ka ei tea. Sõidavad tagasi, naine
ikka veel seal. – Kuule, mis asi see natuura on? Naine ei ütle sõnagi, hakkab riidest lahti võtma, jääb
aluspükste väele. Tšapajev vaatab ja küsib: – Petka, kas meil on musti aluspükse vaja? Ei ole,
sõidavad edasi. 1977 vrd. Loomad, 1977; Hullud, 1960-ndad
Petka kinkis Tšapajevile sünnipäevaks uued kirsad. Tuleb aga välja – liiga väikesed. Mis teha? Petka
hakkab uurima ja maad kuulama, äkki saab kusagilt suuremad. Läheb paar päeva mööda, äkki Tšapai
teatab: – Tead, täitsa parajad on. Suur tänu! – Kuidas siis nüüd äkki parajad? – Ma lõikasin
varbaküüned maha. 1978; variandid: a) pesi jalad puhtaks; b) pesi sokid ära; c) pani puhtad sokid jalga
Petka sai uue korteri ja kutsus Tšapajevi külla. Tšapajev vaatab ja imestab – suured aknad, ilusad
sinised seinad, laes armatuurid ja puha. Jõuavad kööki, Tšapajev näeb gaasipliiti: – A éto tšto takoje?
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Petka seletab: – Ja sam tože poka ne znaju, no jesli étot kran otkrõvat´, /pöial püsti/ vot kakoi gaif
polutšajetsja! 1978
Angela Davis on Nõukogude Liidus, teeb siin paaripäevase turnee ja temalt küsitakse muljeid, mis
talle meeldis ja mis ta reisist kasu sai. A. Davis vastab: – Minu ideaaliks on Vassili Ivanovitš
Tšapajev. Ega enne ikka elu pole, kuni valged pole viimseni hävitatud. 1978
Valged tungisid äkki ja hoogsalt peale ja Tšapajev jõudis ainult hüüda: – Petka, staabi kaardid kaasa ja
põgeneme! Viimasel minutil saigi Petka staabi kaardid kaasa kahmata ja said pelgu. Ohutus kauguses
hakkasid oma olukorda ja seisundit uurima, kas kõik korras. Petka uurib kaarte ja teatab: – Vassili
Ivanõtš, jälle on poti ässal auk sees! 1978
Tšapajev sõidab uhkelt oma "Zaporožetsiga". Suur bensiinikriis ja kõik vaatavad suures imestuses.
Kui ta tee ääres kinni peab, tulevad mitmed küsima, millega ta sõidab, kas bensiiniga? – Piiritusega. –
Ah nii! Aga kas ainult see kõlbab või aitaks ka viin või starka või viski? – Ma ei tea. Kummardub siis
alla ja hüüab: – Petka, kas viskit läheb? 1978 variant neegriga, vt. Brežnev, 1981
Tšapajev otsustas ühel õhtul hakata romaani kirjutama. Ja mõtles, et kirjutab kolm osa, kokku 300leheküljelise teose. Kirjutaski usinasti kolm õhtut ja sai valmis – täpselt 300 lehekülge. Kutsus Petka
kuulama, ise hakkas ette lugema. – Ma istusin oma vana valge selga ja Petka oma hobuse selga ja sõit
läks lahti. Siis tuli 298 lehekülge "kappadi-kappadi, kappadi-kappadi". Viimasel leheküljel seisis: –
Siis tulime Petkaga hobuse seljast maha. Meie ülesanne oli täidetud. 1978; variant vt. 1981; vt.
Hullud, 1970-ndad, 1979
Televiisoris idülliline stepipilt – vili voogab, päike paistab ja rahvariideis Anka peseb Doni jões pesu.
Siis näitab kaamera ligihiilivat Petkat. Petka kargab Anka juurde, sellel on seelik üles kääritud, ja
hakkab vägivalda tarvitama. Anka karjub: – Pomogite, jebut! Pomogite, jebut! Siis eemaldub kaamera,
kaadrisse ilmub suures plaanis Doni jõgi ja diktor /soovitavalt Levitan/ teatab: – Da, jebut, i jebut do
sih por, poka võ ne kupite sebe stiral´nuju mašinu "Riga-12". 1978; variant vt. Igasugust, 1978
Tšapajevil on diviisile kaks uudist. 1978 vt. Kaks uudist
Tšapajev saadeti kursustele ja Petka jäi diviisi kamandama. Tšapai tuleb tagasi: – Noh, kuidas te ilma
minuta hakkama saite? Mis siin vahepeal sündis? Petka vastab, et pole midagi erilist juhtunud, ei tea
midagi vastata. Tšapai käib peale, siis Petka teatab, et noh, koer kärvas maha. – Mis tal siis nii äkki
hakkas? – Tont seda teab, vist sõi liiga palju halvaks läinud hobuseliha. – Kust ta seda võis saada? –
Eks üks hobusetall põles maha ja hobused jäid sisse. – Kuidas see juhtus? – Furmanov suitsetas ja
sellest vist läks. – Furmanov ju ei suitseta! – Seda jah, aga võtab ikka närvi mustaks küll, kui diviisi
lipp on pihta pandud. 1979; variant vt. Sõjaväelood, 1976
Tšapajev käib Tallinnas Võidu väljakul ümber näärikuuse ja mõmiseb: – Nu i molodets, Timirjazev!
1979
Koos on Petka, Tšapajev ja Chingachcook. 1979 vt. Inimsööjad
Petka ja Tšapajev on suurel pealikul Winnetoul külas. Et suguharule suuremat muljet jätta, esitleb
pealik oma võõraid ning lisab austavad tiitlid nagu nende maal kombeks: – Siin on minu kaks head
sõpra – Rõbnõi Tšetverg Tšapajev i Malaja Zemlja Petka. 1979
Tšapajev ja Petka kutsuti KGB-sse välja. Põhjust nad ei teadnud ja istusid siis ooteruumis. Murdsid
pead, et milles küll asi, aga välja ei mõelnud. Igal juhul head ei arvanud nad sest midagi ja pabistasid
mis hirmus. Siis korraga läks uks lahti ja kaamel astus välja. Petka tõmbus näost kaameks, hambad
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hakkasid plagisema ja ta müksas Tšapaile külge: – Sa vaata, mis nad hobusega teinud on! Aga Tšapai
ütleb, et ole nüüd rahulik, see pole hobune, see on ju kaamel. – Mis siis, ikkagi on kahju! 1979
Tšapajev avab olümpiamänge. Võtab taskust paberi ja loeb: – Ooo ... ooo ... ooo ... Siis müksab Petka
talle ribidesse: – Vassili Ivanõtš, need on olümpiarõngad. 1979; variandid Brežneviga, vt.
Olümpiamängud 1980 (1977, 1980)
Tšapajev ja Petka kontrollivad liiklusmärke. 1980 vt. Olümpiamängud 1980
Tšapajev ja Petka reisivad Aafrikas. Istuvad ühes väikeses söögimajas ja plaanivad proovida kohalikke
roogi. Tšapajev tellib vorsti po afrikanskomu, Petka aga piima po afrikanskomu. Varsti tuleb sisse
lopsakas neegrinaine, rinnad nagu kõrvitsad: – Noh, kes tellis piima Aafrika moodi? Ja lüpsab rinnast
piima tassi. Petka itsitab: – Noh, Vassili Ivanõtš, nüüd ootame ära vorsti Aafrika moodi. 1981 vrd.
Igasugust, 1973
Petka teatab Tšapajevile: – Ja ženus´! Tšapajev lööb käsa kokku: – Vot zdorovo! Znatšit jebat´sja
budjem. – Tõ tšto, Vassili Ivanõtš! Ja ved´ skazal – ja ženus´. – Nu kak, Petka. Tõ ne budješ´ tšto-li?
1981
Tšapajev ütles Petkale, et elu on igav, tema läheb õpib fakiiriks. Ja asuski teele. Poole aasta pärast on
Tšapajev tagasi ja otsib Petka üles: – Tahad, näitan sulle trikki? – Muidugi tahan. – Olgu, aja püksid
maha! Tunned, näpp on perses? – Tunnen. – A pal´tsõ zdes´! /liputades näppudega/ Petka sai kole
vihaseks ja teatas, et läheb ja õpib ka fakiiriks. Poole aasta pärast on tagasi ja otsib Tšapajevi üles. –
Tahad, näitan sulle trikki? – Muidugi tahan. – Olgu aja püksid maha. Kas tunned, käbi on perses? –
Tunnen. – Aga sütik on siin! /liputada käega/ 1981; variant vt. 1974
Tšapajev on Ankaga abielus, aga peab ära sõitma ja monteerib Ankale voorusevöö külge. Aga see pole
tavaline voorusevöö, vaid pigem nagu puur, milles liigub väike giljotiin. Tšapajev saabub tagasi ja
rivistab mehed üles: – Kõik, kes on Anka juures oma türast ilma jäänud, samm ette! Marss! Kõik
astuvad sammu ette, ainult Petka jääb paigale. – Noh, Petka, kas sina ei käinudki Ankat proovimas? –
/Segaselt mörisedes:/ Käisin küll. (= keel ära lõigatud.) 1981
Tšapajev esitab Petkale mõistatuse: – Tšto éto takoje: bez okon i bez dverei, polna gornitsa ljudei?
Petka mõtleb-mõtleb ja ütleb, et nožnitsõ. – Kakije nožnitsõ! Éto ved´ ogurets. Petka kehitab õlgu ja
ütleb, et nu i pred. Ja läheb minema. Petka on õhtul lõbusas seltskonnas ja tahab ka seal uut mõistatust
öelda. – Tšto éto takoje: bez okon i bez dverei, polna žopa ogurtsov? Kõik kehitavad õlgu ja ütlevad,
et éto kakoi-to pred. – Tak i ja podumal, no Tšapai govorit, tšto éto nožnitsõ. 1981; variant vt.
Loomad, 1979
Petka jooksis Tšapajevi juurde: – Valged tulevad! Vaja end kiiresti ära peita! Petka puges lakka,
Tšapajev ronis aga veetünni ja võttis kõrre hingamiseks suhu. Valged tulid, tuhnisid kõik kohad läbi ja
leidsid Petka üles. Kohe käpp turja, hakkame astuma. Petka vaatab, et Tšapajev pääseb niimoodi päris
ära. Kui nad veetünnist mööda läksid, tõmbas Petka õlekõrre välja ja ütles: – Tšapai, meid on
reedetud. 1981
Tšapajev tahab ka keskharidust omandada, mitu aastat juba ära õppinud ja lõpukirjand ees. Tšapajev
valib vaba teema, aga millest ikkagi kirjutada? Küsib komisjonilt, et kas ta võib kirjutada sellest,
kuidas ta viis kirja staapi. Komisjon on nõus, kui vaid sündmused annavad kirjandi mahu kokku.
Tšapajev kukub kirjutama, vehib oma lehed täis, läheb küsib lisapaberit, mõtleb terike ja kihutab need
ka täis kirjutada. Teised on oma kirjatööd juba ammu ära andnud, Tšapajev paneb ka lõpuks punkti.
Eksamineerijad on põnevil, et mida on kirjaviimisest nii palju kirjutada ning võtavad Tšapajevi töö
kohe ette. Siis selgus, et Tšapajev on kirjutanud värsivormis tõelise poeemi punakaartlase argipäevast:
– Sain mina, sain mina käsu, võtsin mina, võtsin mina hobu, kappadi-kappadi, kappadi-kappadi,
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............ Ja niimoodi mitmeid lehekülgi hoogsas raiuvas rütmis ja riimis. Kulminatsioon seisis 5-ndal
leheküljel: – Tulid valged, pah-pahh! Uued valged, pah-pahh! Edasi kirjaga! Kappadi-kappadi,
kappadi-kappadi, ............. Ja niimoodi veel mitu erutavat lehekülge, kuni lõpus seisis happy end: –
Olen mina, olen mina kohal. Ptruu! 1981; variant vt. 1978; vt. Hullud, 1970-ndad
Anka ja Petka tahavad astuda akadeemiasse ja teevad eksameid. Käib parajasti marksismi-leninismi
(ehk ka partei ajaloo) eksam, Anka on juba laua ees ja vastab. Ankalt küsitakse, et milliseid teoseid
kirjutas Lenin sõja ajal? Anka ei tea, mõtleb-mõtleb, ei ütle aga midagi. Petka alles valmistub oma
laua taga ja sosistab ette: – Man-da-tõ ... man-da-tõ ... Anka saab vihaseks ja käratab vastu: – Sam tõ
hui moržovõi. 1982
Vassili Ivanõtš saadab Pariisist Petkale paki – kaks potti konni ja punast kalamarja. Tüki aja pärast
saadab Petka Tšapaile kirja: – Kuule, see puskar oli päris hea, saada veel. Aga need jõhvikad me
viskasime minema, jõle kalahais oli juures. 1982
Anka ja Petka istuvad presiidiumis. Aega palju, midagi teha pole, Petka sosistab Ankale: – Tahad,
näitan sulle Keldõšit? Anka sosistab vastu: – Net, ne zdes´, radi boga, v obštšežitii pokažeš´. 1982
Tšapajev juhib oma vapraid sõjamehi valgete vastu, aga saab ise haavata ja kukub vaenuväljale maha.
Et ei tekiks mingit paanikat, ajab Anka kähku Tšapajevi riided selga ning rünnakud jätkuvad. Võit on
juba peaaegu käes, kui ka Anka saab haavata. Ta ärkab alles haiglas. Arst istub tema voodi ääres ja
räägib: – Ahah! Eluvaim hakkab tagasi tulema, Vassili Ivanõtš. Meie siin oleme püüdnud omalt poolt
selleks ka kõik teha. Need haiguslikud paistetused teie rinnal lõikasime maha ning pataljon otsib
praegu põllul teie mune taga. 1982

I. TUNTUD ISIKUID
1.4. Puškin
Õukonnas on ball ja Natalja Gontšarova tahaks kangesti Puškiniga tantsida. Ta on palju kuulnud
sellest kummalisest mehest, ise näinud aga pole. Üks ja teine kadrill saab läbi, Natalja Gontšarova
ootab. Üks ja teine mees tuleb teda tantsule kutsuma, ka üks lüheldane kräsupea, aga Natalja
Gontšarova laseb neil tühjalt minna. Siis käib saali ühest otsast teise kumu, et Puškin on saanud korvi.
Natalja Gontšarova taipab nüüd, et see kräsupea oligi Puškin ja jookseb järele: – Ja hotšu! Ja hotšu!
Puškin keerab end ringi ja ütleb: – Idite protš, teper´ ne notš, krovati net i ja odet. 1960-ndad
Puškin läks üsna norus ballilt minema, Natalja Gontšarova oli ikka kergelt hinge läinud. Astub mööda
trotuaari, näeb eemal tulekuma. Rõdul on kolm neitsat ja joovad teed. Üks astub rinnatise äärde ja
etleb öhe: – Éh, na nebe tri zvezdõ – Mars, Jupiter i Venera! Ja Puškin ühmab alt kõnniteelt: – A na
balkone tri pizdõ – Klara, Njura, Veera. 1960-ndad
Neiud said kaunis pahaseks ja kui Puškin läks neid järgmine päev külastama, leidis ta ukselt sildi
"Obedajut". Puškin tõmbas püstjoone vahele (= obe dajut) ja lahkus. 1960-ndad
Puškin on seltskonnas, kõik istuvad lauas ja ootavad, kui rooga laiali kantakse. Puškin vaatab, et tema
taldrikul on tükk lehma tagapoolest ja hakkab püksinööpe lahti tegema. – Puškin, mis teiega on? küsib
perenaine. – Kuidas roog, nõnda kahvel, vastab Puškin. 1960-ndad
Puškin on kõvasti võtta saanud ja Katariina teatab, et kui Puškin peaks veel mingi roppuse ütlema,
maksab ta kohe 10 rubla trahvi. Juba hakkab oleng poole peale saama, Puškin peab end korralikult
ülal, räägib luulest ja muusikast. Siis näeb ta äkki, et laual on üks kärbes teise seljas. Vaatab, vaatab ja
lõpuks põrutab lauale: – Persse see 10 rubla, aga nikk olgu laua pealt kadunud! 1960-ndad
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Puškin on seltskonnas ja suurt poeeti palutakse pidada lauakõne, mida lühem, seda parem. Puškin
tõuseb püsti ja lausub: – Žopa. Kõik on hämmingus ja nördinud, daamid peidavad silmi, mõni
kirtsutab nina. Puškin tõuseb uuesti ja selgitab: – Želaju obštšestvu prijatnogo appetita. 1960-ndad
Õukonnas on oleng ja Puškinit pole kuskil näha. Kõik ohkavad kergendatult, et ei pea tema roppusi
taluma: – Net s jego ne vsluhhu, ne duhhu. Nende sõnade ajal ilmub Puškin ja laseb trepil kõva käraka
peeru: – Vot vam vsluh, a skoro i duh budjet. 1960-ndad
Puškin saabus ballile, kinganinad märjad. Hoolitsev perenaine küsib: – Oi, Puškin, kas õues sajab? –
Ei, tuul on päris tugev. 1960-ndad
Venemaal kord nihuke lugu, et riided jõle kallid. Puškin läheb raamatuärisse, kaeb ringi ja tahab üht
raamatut kaunis lae all. Noor näitsik toob redeli ja toob raamatu alla. Puškin ostabki ära ja annab veel
5 rubla: – Muretsege endale kenad püksikesed. Poe perenaine sai asjast teada ja jäi Puškinit varitsema.
Kui Puškin tuli, tormas perenaine ise redeliga lae alla raamatuid tooma. Puškin ostiski ühe ära ja andis
veel 2 kopikat peale: – Madam, ostke tualettpaberit. 1973
Katariina on jälle Puškini kõrvale kutsunud ja heidab talle ette roppu suuvärki. Puškin kahetseb ja
annab ausõna, et enam ei rõvetse. Et aga olukord lahenes, palub Puškin, et kui nad lähevad külaliste
juurde tagasi, teeks Katariina hästi maheda näo pähe. Nii ongi, Katariina tuleb teisest toast ja muheleb.
Tema järel tuleb Puškin ja kohmitseb püksinööpide kallal. 1973
Puškin on jälle seltskonnas, aga et andis ausõna mitte ropendada, siis on ta väga vaikne ja teiste juttu
suurt ei sekku. Juba tõustakse lauast ja tantsitakse, Puškin seisab vähe eemamal, klaas käes. Katariina
tipib mööda ja pillab kelmikalt: – Eh, Puškin, ei tahaks mina praegu teie nahas olla. Puškin toriseb
vastu: – Aga mina oma nahaga teie omas küll. 1973
Puškin näeb, et pargis kena daam koerakesega. Tiirutab ka sealkandis, aga ei leia kuidagi sõnu, et
konversatsiooni alustada. Mõtleb ja mõtleb, siis näeb, et daam seab end juba minekule. Kapsab ligi ja
natuke aega käiakse kõrvu, Puškin pole veel ikka sõnu leidnud. Siis paneb jalaga koerale jäleda paugu
ja ütleb: – Uh kak nizko letit, zavtra naverno hujovaja pogoda budjet. 1973
Puškin on seltskonnas ja sööb vaid musta kalamarja. Perenaisel hakkab pikapeale kahju ja laseb teenril
marja sisse haavleid puistata. Järgmine päev läheb järelpidu edasi, aga Puškin hilineb. Kõik peavad
peenikest naeru – teadagi, miks ta puudub. Puškin tuleb alles mitme tunni pärast ja perenaine küsib
hilinemise põhjust. Muuhulgas vihjab ka peenelt tervisele. – Vabandage minu hilinemist. Tervis mind
alt ei vedanud, aga ma pidin naabri kassi matma. 1974
Puškin sõidab ratsa valge hobuse seljas. Daamid on tee ääres ja tahavad komplimenti hõigata: –
Kapten, kas teie laeval veel vabu kohti on? Puškin tõstab hobuse saba üles: – Palun, astuge kajutisse.
1979

I. TUNTUD ISIKUID
2.1. Lenin
Nikolai II ajal oli viina kangus 40 kraadi, Lenini ajal 32 kraadi. Kui mõlemad mehed olid juba teise
ilma jõudnud, otsis Nikolai Lenini üles ja küsib: – Kuule ütle, kas oli selle 8 kraadi pärast tõesti vaja
nii suurt mässu ja märulit teha? 1960-ndad
– Miks hakkas "Tegur" tootma Lenini kummist kujukesi? – ??? – Et igaüks võiks oma iidoli puhuda
nii suureks, kui ise tahab. 1969
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Lenin läheb hilja õhtul Kremlist tulles Krupskaja ukse taha: – Nad´ka, otkroi, zdes´ Volod´ka
Morkovka! Uks jääb kinni. Lenin koputab uuesti: – Nadja, otkroi, éto že ja, Volodja. Uks jääb kinni. –
Nadežda, otkroi, éto ja, Vladimir. Ei mingit vastust. – Nadežda Konstantinovna, otkroite, éto ja,
Vladimir Iljitš! Ei mingit vastust, ust ei avata. Lenin on veidi mõttes: – Možet võ mne otkrojete, Feliks
Edmundovitš? 1970
Seisab tunnimees Kremli ääres ja valvab. Tema juurde astub lüheldane soniga mees ja ütleb r-i
põristades: – Tovarištš! Dai mne nossovoi platok. – Ne dam. Pošol tõ nahhui! ühmab seepeale
tunnimees. On pošol i s nim ves´ russki narod. 1973
Lenin ja Krupskaja on voodis. Vladimir Iljitš küsib: – Nadežda Konstantinovna, kas te pole tahtnud
kunagi mees olla? – Ei. Aga teie? 1973
1970. aastal esitleti uusi kaubaartikleid kvaliteedimärgi saamiseks. Riiklik komisjon kinnitas Valga
uue veini "Lenin v Razlive" ning "Flora" toodetest kinnitati uus lõhnaõli "Zapah Iljitša" ja juubeliseep
"Po leninskim mestam". 1973 vrd. Midagi eestilikku, 1979
Lenin ütleb Krupskajale: – Nadežda Konstantinovna, palun istuge mulle pähe. – Iljitš, mis te nüüd, ega
te seda ometi tõsiselt mõelnud! – Aga just tõsiselt, ma ootan. Suur pedagoog näeb, et vastu vaielda on
kasutu ja täidab mehe soovi: – No öelge nüüd, milleks see kõik? – Ma tahtsin vaadata, kuidas mulle
parukas sobiks. 1973
Lenini mausoleumi ääres seisab vahimees valves. Korraga näeb ta, et Lenin viipab talle ja kutsub
sõrmega. Vahimees kohkub ja tahab jooksu panna, aga siis võtab ta kui revolutsiooniline madrus
südame rindu ja astub ligi. – Too mulle üks hea hobune, ütleb Lenin. Madrus läheb Kremlisse ja
räägib, et vaadake, nüüd on selline lugu, et Lenin tahab hobust. Brežnev ei usu: – See ei saa küll õige
asi olla. Ja läheb kaasa. Lenin hurjutab madrust: – Ma ju ütlesin, too hobune, aga sina tood eesli. 1973
Miks Stalin mausoleumist välja toodi? 1973 vt. Stalin
Lenin on Krupskajaga voodis, kui kuuleb akna taga vägevat kära. Lenin kargab üles ja tahab vaatama
minna, ega kusagil ei idane revolutsioonilist situatsiooni. Aga kuradi jama, püksid kadunud! No mis sa
ütled! Krupskaja jagab näpunäiteid, kus need võiksid olla: laua peal, laua all, tooli peal, voodis, nagis
– aga ei ole kusagil. Siis hakkab Vladimir Iljitš oigama: – Oh sa kurat küll! Bontš-Brujevitš juba
püksid muuseumi tassinud! 1973
Leiutati imeeliksiir, mis äratab surnuid ellu. Keda elustada? Loomulikult Vladimir Iljitš. See ärkabki
üles ja kaob oma kunagisse kabinetti, nõuab kongresside materjale, ettekandeid, aruandeid ja
resolutsioone. Mõne päeva pärast minnakse vaatama, kuidas Leninil lugemine edeneb. Aga tuba on
tühi ja mees kadunud! Vaadatakse ringi, laual on kiri: – Põgenesin Genfi. Seadke "Aurora" valmis.
Hakkame otsast peale. 1973; variant Moskva jõega, 1977
Vladimir Iljitš ärkas surnuist üles ja tuli mausoleumist välja, et vaadata, kas teda ikka korralikult
valvatakse. Ja et kas käib ikka palju rahvast vaatamas. Läheb ühe äti juurde ja küsib: – Kas sa tunned
mu ära? – Ei, mina teid ei tunne, ütleb ätt. – Ma olen Lenin. Mees kõhkleb ja uurib: – Keerake end
profiili. Lenin keerab. Mees uurib veel ja imestab: – Neuželi tšervonets! 1973
– Mis on Krupskaja saba all? – ??? – Lenini nurgake. 1975
Brežnev on taevas, valib Lenini karistuse. 1975 vt. Brežnev
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Volodja tuleb koolist. Juba trepilt hüüab ta reipalt: – Zdravstvui, mat´ Maria! Zdravstvui otets Ilja!
Arifmetika – 5, latõn´ – 5, russki jazõk – 5, tšertšenije – 5 ... Siis katkestab teda ema: – Ne raduisja,
Volodja. Segodnja tvojego staršego brata povessili. 1977
Brežnev pojaga mausoleumis. 1977 vt. Brežnev
Lenin ärkas surnuist üles. Tahtis kohe kõikide uudistega tutvuda, kahmas viimaste kongresside
materjalid kaenlasse ja sulgus oma kabinetti. Minnakse nädala pärast vaatama – tuba tühi. Hakatakse
otsima. KGB-mehed teevad varsti kindlaks, et Moskva jõel on nähtud soniga meest. Mõõtnud ridvaga
vett ja pomisenud: – Siit läheb "Aurora" läbi ... siit ei lähe ... siit läheb ... siit läheb ... 1977; variant
Genfi põgenemisega, 1973; vt. Kremli tegelased, 1974; vt. Brežnev, 1979
Lenin Smolnõi ees suures mures. 1978 vt. Brežnev
– Kus oli Kerenski 24. veebruaril 1917? – ??? – Antileninlikul platvormil. 1979
Kuidas tähistati Eestis juubelit "Lenin 100"? 1979 vt. Midagi eestilikku
Kui Lenin on meile isa või isake, siis kes on meile partei? 1979 vt. Küsimus-vastus
Lenin on avalikus linnasaunas ja peseb end hoolega. Juurde astub keegi seltsimees ja ütleb: – Vladimir
Iljitš, daite matšalku! Aga Lenin ütleb: – Ne dam, pošol tõ nahhui! Mees läheb koju ja räägib perele: –
Lähen mina sauna ja tahan pesema hakata, aga näed, matšalkat pole. Küsin Leninilt viisakalt, et kas ta
ei annaks mulle korraks oma matšalkat. Aga tema põristab vihaselt vastu, et ne dam. Väga kurjalt ... A
glaza u nego takije dobrõje-dobrõje ... 1981
Lenin hakkab meestega viina võtma. Esmalt peetakse dispuuti, kui suur on rahaline panus. Lenin ütleb
resoluutselt, et tol´ko po rublju. – Ei tule kõne allagi Trotski kombel kaks rubla per Nase, veel vähem
kolm rubla. Sest esiteks, peab võtma nii, et kodus Nadežda Konstantinovna aru ei saaks. Teiseks, mul
on homme väga vastutusrikas päev. Hommikul kell 6 tuleb alustada revolutsiooniga. Ja kolmandaks,
jesli võpit´ po 3 rubljam, to ja boltaju kak na bronevike v aprele. 1981
Purjus Lenin koperdab Smolnõis ja Krupskajal on tükk tegemist, et teda koju tassida. – Prosnis´,
Volodja, nu tšto tõ! Aga Lenin kipub hoopis teise kanti ja kobiseb midagi segast. Krupskaja raputab
meest: – Prosnis´, Vladimir, tõ tšto, menja ne uznajoš´? Ja ved´ tvoja Nadja. Ei mingit vastust. –
Vladimir Iljitš, prosnites´! Éto ja, Nadežda Konstantinovna Krupskaja. Ja raputab veel. Siis Lenin
luksatab ja uurib naise nägu: – Da-da. Pomnju-pomnju. Ja daže vašego muža Krupskogo pomnju.
1981 variant vt. Brežnev, 1980
– Kus on soojem, kas Pärnus või Türil? – Ma arvan, et Pärnus. – Ei ole, hoopis Türil. Türil on Leninil
mantel seljas, aga Pärnus on ta vesti väel. – No aga see ju näitabki, et Pärnus on soojem. – Loll!
Küsimus on selles, et kus Leninil on soojem. Türil mantlis on tal ju soojem. 1981
Lenin suri ära ja läheb taevasse. Paradiisi väravas seisab Peetrus ja ütleb, et Lenini võib sisse lasta küll
ja kui ta tahab, võib Peetrus täita tema kaks soovi. Lenin ütleb, et ma tahaksin, et kõik inimesed maa
peal oleksid targad, ausad ja kommunistid. Peetrus ütleb vastu, et ma saan täita ainult kaks soovi, mitte
kolm. Lenin hakkab mõtlema: – Kui inimene on aus ja kommunist, siis pole ta tark. Kui inimene on
tark ja kommunist, siis pole ta aus. Kui inimene on aga aus ja tark, siis ei ole ta kommunist! 1981
Mis rahvusest oli Lenin? 1981 vt. Tšuktšid
Igavesti elav Lenin. 1982 vt. Brežnev
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Brežnev läheb Lenini mausoleumi. 1982 vt. Brežnev

I. TUNTUD ISIKUID
2.2. Stalin
Balti jaama ees seisab Stalini ausammas. Maamees tuleb linna, vaatab ausammast ja küsib, et mida see
mees head tegi, et talle sammas pandud on? Mehele seletatakse, et ta ajas sakslased maalt välja. –
Ahah. Kas ta elab veel? – Ei ela. – Kahju küll, oleks ehk muidu venelased kah välja ajanud. 1960-ndad
Ühel banketil paneb Molotov tähele, et Stalin segab teed ja paneb siis hõbelusika rahulikult oma
saapasäärde. Molotov paneks ka, aga mida teha – tal on jalas kingad. Mõtleb, mõtleb ja mõtlebki välja.
Ta täristab taldrikut ja teatab, et lõbustaks teisi ühe trikiga. – Vaadake, näete, ma panen teelusika oma
tasku /võtab ja panebki/, aga – välja tõmban selle Stalini saapasäärast. 1960-ndad; variant: Nikita ja
Bulganin Indias
Peale Teherani konverentsi muudeti NSV Liidu hümn ära. Aga konverentsil oli nii, et kõlab Ameerika
hümn. Haige Fr. D. Roosevelt ajab end aeglaselt püsti. Siis tuleb Inglise hümn. W. Churchill võtab
sigari suust, silindri peast ja tõuseb. Kõlab "Internatsionaal" (Nüüd üles, keda needus rõhub ...) ja J. V.
Stalin peab püsti tõusma. Peale seda võeti kasutusele uus hümn. 1960-ndad
Stalin ütleb Žukovile: – Moskva all on vaja luua pööre ja minna pealetungile. Kui see ei õnnestu,
panen su seina äärde. Lahingud on Stalingradi all ja Stalin ütleb Žukovile: – Siin on vaja luua pööre ja
minna pealetungile. Kui see ei õnnestu, panen su seina äärde. On aasta 1946, aasta eest võideti Hitler
ja väliskorrespondendid usutlevad Stalinit, et mis oli kõige olulisem tegur venelaste võidus. Stalin
vastab: – Me võitsime, sest ka kõige raskematel hetkedel ei jätnud huumorimeel meid maha. Eks ole,
marssal Žukov? 1960-ndad
Vene talumees elab halvasti ja läheb Moskvasse isakeselt Stalinilt nõu küsima, kuidas parema elujärje
peale saada. Isake Stalin annab nõu, et maga vähem, hoia silmad lahti ja vaata rohkem ringi. Talumees
jääb öösel valvesse. Varsti näeb oma hämmastuseks, et brigadir tuleb kuivati poolt, kott teri õlal, ja
läheb kodu poole. Läheb natuke aega mööda, talumees näeb, et külanõukogu esimees tassib midagi
kogukat seljas. Nüüd on talumehel kõik selge. Läheb mõni aasta mööda, mehel nodi juba omajagu.
Paras vats ees, lapsed viksilt riides ja naisel oma majapidamine. Võtab siis talumees seasingi õlale ja
läheb isakest tänama. Läheb Kremlisse ja tänab ja kiidab ja räägib, kuidas õnn tema õuele tulnud. Siis
ütleb, et kulla Jossif Vissarionovitš, ma tõin sulle külakosti ka, jätsin ukse taha trepile. Läheb sinki
võtma, aga sinki polegi enam! Stalin muheleb vuntsi: – Ega meil siin ka palju magata. 1960-ndad;
variant Brežneviga 1977
Peale sõda hakkas Stalin ranget kohtumõistmist nõudma. Vaja ikka teada, kas ja kuidas riigi alamad
ustavust üles näitavad. Stalinlik kohus käivitus. Võetakse üks mees ette. – Kas magad oma või võõra
naisega? küsitakse mehelt. – Võõraga, mul oma naist pole. – Selge. Võõra vara röövimise eest
määratakse teile 10 aastat. Küsitakse järgmiselt: – Kas magad oma või võõra naisega? – Oma naisega.
– All või peal? – All. – Ahhaa! Võimu ees lömitamise eest mõistetakse teile 10 aastat. Võetakse
järgmine mees ette: – Kui magad naisega, kas oled all või peal? – Olen peal. – Ahhaa! Võimule
mitteallumise eest saate 15 aastat. Võetakse järgmine: – Kas naisega magad? Kas oled all või peal? –
Ma magan üksi. Mul pole oma ega võõrast naist. – Ahhaa! Selge! Seemnevilja varjamise eest saate 25
+ 5! 1960-ndad
Kirov suri ja Stalin peab leinasaalis kõnet: – Vo vsei strane gor´koje gore. Ubili vidnogo sõna partii,
tovarištša Kirova ... Kellegi hääl: – Kogo ubili? Stalin alustab uuesti: – Net bol´še tovarištša Kirova.
Jego ubili podlo i nahhal´no ... – Kogo-kogo ubili? – Umer kommunist i vernõi sõn partii, ubili
žestoko našego tovarištša Kirova ... – Kogo? Kogo? Siis Stalin vihastus: – Kogo-kogo! Ubili togo,
kogo nado. 1973
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– Miks Stalin mausoleumist välja toodi? – Ei tea. Lenin hakkas protesteerima: – Éto zdes´ obštšežitije
tšto-li? 1973; variant vt. Brežnev, 1977
Äkki levis suur ja ehmatav kõlakas – Stalin ei olnudki surnud olnud, vaid ainult varjusurmas ning
nüüd ärkas ta üles! Ei möödu nädalatki, kui ta on tutvunud kõikide materjalidega ning üleliiduline
raadio annab edasi sõnumi: – Kõigil XX – XXV kongressi delegaatidel koguneda Punasele väljakule.
Kaasa võtta isiklikud tarbed. 1973
– Mis olid Stalini kaks suurt viga? – ??? – Ta näitas Iivanile Euroopat ja Euroopale Iivanit. 1978
Stalin kutsub ühe mehe enda juurde: – Tule, istu ja räägi mulle, mida rahvas minust ka kõneleb. Mees
läks, istus ja hakkas rääkima. Ja istub siiamaani. 1981
Keskkomitees käib vilgas ristsõnade lahendamine. Mitmed küsimused käivad väejuhtide kohta, kes
olnud ühe silmaga (Hannibal, Nelson, Kutuzov). Stalin kuulab ja jääb üha mornimaks. Varsti on
ristsõnades järjekordne küsimus – silmapaistev väejuht, ühe silmaga. Stalin tõuseb püsti, läheb oma
kabinetti ja uks paugatab kinni. Tuleb siis varsti kabinetist välja, pühib sõrme vastu frentši ja ütleb: –
Pange kirja – Žukov. 1981; variant vt. Brežnev, 1974
Stalin külastas kord türmaad. Vangid rivistatakse üles ja Stalin tervitab: – Zdravstvuite, tovarištši
retsidivistõ! Vangid vastavad: – Zdravstvuite, Jossif Vissarionovitš, naš veliiki vožd´ i utšitel´! 1981
Roosevelt, Churchill ja Stalin läksid karujahile. 1981 vt. Riigipead omavahel
Teherani konverentsilt tulevad Roosevelt, Churchill ja Stalin. 1985 vt. Riigipead omavahel
Hitler ütles oma meestele: – Kui võtate Moskva ära, võite juua 40 ööd ja päeva. Stalin ütles oma
meestele: – Kui võtate Berliini ära, võite juua 40 aastat. 1986

I. TUNTUD ISIKUID
2.3. Nikita
Hruštšov ja Furtseva arutavad loomakasvatussaaduste tootmist. Nikita patsutab Furtsevat tussile ja
tissile ja sõnab: – Liha ja piimaga paistab, et pole meil viga. Furtseva paitab Nikita pealage: – Jah, aga
villaga on asi täbar. 1959
Kennedy sureb ära ja läheb taevasse. Peetrus laseb ta lahkelt sisse ja näitab, kus on riigijuhtidele
määratud osakond. Veidi aja pärast on Kennedy väravas tagasi, väriseb ja ütleb, et Stalin oli seal
kirvega ees, ta ei julge sisse minna. – Narr, ega ta sind oota. Ta ootab seal lugupeetud Nikita
Sergejevitši. 1960-ndad
Toimus NSV Liidu ja USA maavõistlus jalgpallis. Algus oli tasavägine, siis hakkasid venelased peale
pressima. Kennedy kutsus mehed kõrvale ja ütles neile midagi. Kohe lõid ameeriklased mitu väravat.
Seepeale kutsus Nikita oma mehed kõrvale ja ütles neile midagi. Venelased olid seejärel nagu uuesti
sündinud, lõid väravaid ja võitsid mängu. Pärast ajavad riigipead omavahel juttu, mängust ja oma
meeste ergutamisest. Kennedy ütleb, et ma rääkisin mängijatega ja lubasin võidu korral igaühele 100
000 dollarit. Hruštšov ütleb, et mina rääkisin ka meestega ja lubasin, et kui te kaotate, lasen kõik
vutiväljakud maisi täis külvata. 1960-ndad
Rutsu (= Hruštšov) sõitis Indiasse ja kui tagasi tuli, olid kotid suveniire täis. Muuhulgas üks vilepill.
Naisel kihk pilli proovida, et äkki fakiirilt saadud. Öösel proovibki. Puhub, puhub pilli ja äkki hakkab
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tekk Nikita peal kerkima. Naine vallandab riided ja kisub teki pealt – seal on paeluss, pea püsti.
1960-ndad
Nikita Hruštšov läks kunstinäitusele. Üldmulje jääb väga kesine. Ojad, jõed, mäed, mõni nägu ka, no
kas see on tõesti suur kunst? – No ja mis see siin veel on! No öelge, kas see on siga või inimene? – See
on peegel. 1960-ndad vrd. Brežnev, 1978
Nikita Hruštšov jalutab koeraga. Keegi mees tuleb vastu: – Kuhu sa seaga lähed? – Mis siga? Kas sa ei
näe, et see on hoopis koer! – Ega ma sinuga räägi. 1960-ndad
Nikita Hruštšovi juures on Venemaa kuulsaim anekdoodivestja. Nikita räägib algul mehele ise, kuidas
edeneb kommunismi ehitamine. Kuidas imperialistlik lääs seisab kuristiku äärel, aga sotsialismi ootab
helge tulevik. Suured muudatused on kavas seoses uue ajaloolise 7-aastakuga. Jutuvestja kargab üles,
silmad säravad ja ta raputab Nikita kätt: – Aitäh, hea mees, selliseid lugusid minu kollektsioonis ei
olnudki! 1960-ndad; variant vt. 1981; vt. Brežnev, 1981
Nikita Hruštšov kutsus Castro Venemaale karujahile. Seletab soojamaa mehele, et karu on suur ja
karvane ja läksid. Varsti kostabki põõsastest ragistamist, Castrol kohe püss palges. Nikita lööb tal
püssitoru üles: – Ära jama! See on kolhoosi karjus, tema on veel üks neid, kes revolutsiooni tegid. Ega
midagi, Castro proovib õppust võtta. Viimaks kostab jälle kõva raginat, karu on tulemas. Castro ei tee
väljagi. Karu tuleb, Nikital sõeluvad püksid püüli: – Castro, lase juba! Lase, see on karu! Castro laseb
karu maha. Siis küsib Nikita, et miks sa juba varem ei lasknud? – No kui see eelmine oli kolhoosi
karjus, siis ma arvasin, et nüüd tuleb kolhoosi esimees. 1960-ndad
Nikita Hruštšov tahtis põllumajandust ratsionaliseerida, et tulemused oleksid paremad. Läheb vaatab,
kuidas talumees tööd teeb. Talumees niidab. Nikita vaatab, et niites saab kena kaare, aga hoovõtmine
läheb tühja. Milleks hoovõttu? Pööraku ringi ja löögu kohe edasi! Panebki talumehe niimoodi tööle,
ise uurib edasi. Tjah, aga riisuda on ju ka vaja. Tuleb talumehele reha selga siduda. Siis see niidab,
pöörab ja niidab, kusjuures pöörates riisub heina kokku ka. Panebki talumehe niimoodi tööle, ise
vaatab, mida veel teha. Aga talumees pistab jooksu: – Ma tean, mida sa sihid. Mul on ju ees veel üks
organ. Sinna laseksid sa laterna riputada, et ka pimedas niita ja riisuda. 1960-ndad
Kremli mehed võtsid endale hüüdnimesid. 1960-ndad vt. Kremli tegelased
Nikita Hruštšov kohtab tänaval kerjavat meest ja hurjutab: – Noor mees veel, miks te tööd ei tee? –
Ma ju teen, Nikita Sergejevitš, see siin mul peale tööd. 1960-ndad
– Miks kannab Nikita õlgkübarat? – Ei tea. – Sõnnik kaetakse ju ikka õlgedega. 1963
– Kummas põuetaskus kannab Nikita oma kammi? – ??? – Ta oli ju kiilaspea. 1963
– Kui pikk on Nikita? – ??? – Täpselt sentimeetrites ei tea, aga meile kõrini. 1964; variant vt. Brežnev,
1976
Miks Nikita Hruštšov kohalt maha võeti? Sellepärast, et sooritas massimõrva. Kui Kennedy Moskvas
käis, oli ta öelnud, et muidu ilus linn, aga joodikuid palju. Ja lubanud, et kui Rutsu Washingtoni tuleb,
võib ta iga purjus inimese maha lasta. Rutsu läks ja laskiski terve hulga inimesi maha. Järgmises lehes
ilmus sensatsiooniline sõnum: "Tundmatu kiilaspäine gangster laskis maha terve ansambli "Berjozka"
Venemaalt". 1964
Milliseid haigusi põeb Hruštšov? Esiteks on tal astma – USA-le järele kiirustamisest. Siis on tal song –
ponnistamisest põllumajandust tõsta. Ja siis on veel puhitused – liigsöömisest välismaal 1965
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– Kuidas te ka elate, seltsimehed kolhoosnikud, küsib Nikita Sergejevitš naljatades. – Hästi! vastavad
kolhoosnikud naljatades. 1960-ndad
Rutsu sõidab Ameerikasse. Seal näidatakse talle sellist automaati, et ühest otsast paned sea sisse,
teisest otsast tuleb vorst välja. Nikita vaatab, et võimas asi ja küsib, et kas vastupidi ei saaks? Et paned
vorsti sisse ja tuleb siga välja? – Saab küll, ütlevad ameeriklased. Paistab, et nii on juba teie isa teinud.
1960-ndad
Keegi Moskva mees saab vennalt Kanadast kirja. Kirjas on lugu, kuidas üks vaene mees hakanud
Valge maja ees rohtu sööma, kus tõusis alles lärm! Kennedy pistnud talle ise 1000 dollarit pihku.
Moskva mehel hakkab peas mõte idanema. Läheb Kremli müüri äärde ja hakkab rohtu näksima. Üks
ja teine vaatab, aga ei lausu sõnagi. Siis astub juurde muheda näoga kiilaspäine paksuke ja ütleb: –
Kulla mees, tule ma näitan, seal teisel pool müüri on hoopis lopsakam rohi. 1960-ndad; variant vt.
Brežnev, 1980
Nikita on Ameerikas Kennedyl külas. Käivad ringi, vaatavad maad ja räägivad maisikasvatusest. Õhtul
ajavad juttu. Nikital on vodkat kaasas ja lõpuks hakkavad ärplema. Kennedy ütleb, et kas tead, meil on
mees, kes äratab surnuid ellu. Voh, on kõva mees! Nikita saab aru, et ta on Venemaa esindaja ning
põrutab vastu: – Aga meil on mees, kes jookseb 100 km tunnis. Vot on kõva mees! Nikita sõidab koju
tagasi ja juurdleb reisil toimunut: – Kurat küll, vist pakkusin jokkis peaga üle. Kust ma sellise mehe
peaks saama? Kutsub Gromõko enda poole ja räägib oma loo ära. Paari päeva pärast on Gromõko
tagasi: – Ära oma hooplemiste pärast muretse. Kui Kennedy peaks tõesti oma imemehega tulema,
laseme tal Stalini ellu äratada.Sellisel juhul oled sina esimene, kes jookseb 110 km tunnis. 1960-ndad
Jänkid saabuvad Kuule ja hakkavad aru pidama, mis seal ette võtta. – Siia teeme raketibaasi, siia
kasarmu, sinna elamud klaaskupli alla, sinna tuleb staadion, sinna tuleb bassein ... Äkki ilmub väike
roheline kääbus: – Ei tule siia enam mitte midagi. Siin käis üks paks kiilaspea ja ütles, et igale poole
tuleb mais. 1970
Nikita arutab endamisi, et miks ta küll 1964. aastal maha võeti ja läheb asja uurima oma eelkäijatelt.
Peeter I ütleb: – Mina raiusin akna Euroopasse ja kultuuri tuli riiki sisse. Ma ei tea, kuhu sina auke
raiusid, et kultuuritase langenud on. Katariina II ütleb: – Mina tegin õukonnast bordelli, aga sina kogu
Venemaast. Stalin ütleb: – Kui sa kogu selle sita, mis sa mulle kaela valasid, oleksid põllule viinud,
oleks sul põllumajandus praegu õitsval järjel. 1973; variant vt. Brežnev, 1979
– Kes on maailma parim agronoom? – ??? – Nikita. Külvas Kasahstanis, lõikas Kanadas. 1974 vrd.
efektiivseim põllumees, vt. Armeenia Raadio, 1978
Mida Nikita jõudis? Ühendas vannitoa WC-ga ja pani Tereškova mehele. Aga mida Nikita ei
jõudnud? Ühendada lage põrandaga ja anda Nikolai II-le Nõukogude Liidu kangelase aunimetust
revolutsioonilise situatsiooni tekitamise eest. 1974
Nikita Hruštšov sõitis Inglismaale. 1974 vt. Riigipead omavahel
See oli Nikita ajal. Nikita Hruštšov tahtis teada, et kes küll ometi tema kohta anekdoote välja
mõtlevad. Terve kamp julgeid mehi sai käsu kätte ja läksid otsima. Otsisid, otsisid ja lõpuks leidsid,
tõid mehe Nikita ette. Nikita hakkab kärama: – Ah sina oledki see lugudemees. Ometi igal pool, kus
ma käin, hinnatakse mind väga. Mind võetakse ilusti vastu, lilled ja aplausid ees ja taga. Mees vaatab
Nikitat ja vastab: – Neid jutte pole küll mina rääkinud. Ega varem kuulnud ka. 1981; variant vt. 1960ndad; vt. Brežnev, 1981
Nikita ja Ljonja istuvad pilve äärel. 1988 vt. Kremli tegelased
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I. TUNTUD ISIKUID
2.4. Brežnev
Brežnev on kogu perega Prantsusmaal. Tore elu, kõike on saada, ka ilm ilus. Aga tütar käib ja vaatab,
et kõike siin on, aga kilusid ei ole. Ema ütleb: – Kuss! Ole tasa, et isa seda ei kuuleks. Muidu saadab
need ka kõik siia. 1969
Peale sõda saavad kokku tšehh ja venelane. 1973 vt. Eri rahvused
Sm. Brežnev näeb ühel ööl maailma kõige kohutavamat und – on aasta 1968, tšehhid istuvad Punasel
väljakul ning laulavad hiina keeles juudi laule. 1973
Brežnevile helistatakse: – Na Krasnõm ploštšadi mužtšinõ kušajut. – Nu i tšto, pust´ kušajut. Nati aja
pärast helistatakse uuesti: – Na Krasnõm ploštšadi uže 100 mužtšin kušajut. – Pust´ kušajut. Veidi aja
pärast jälle: – Na Krasnõm ploštšadi uže 1000 mužtšin kušajut. – Potšemu éto vas volnujet, pust´
kušajut. – No oni s palotškami kušajut. 1973; variant vt. Kremli tegelased, 1983
– Miks on Brežnevil nii tihedad kulmud? – ??? – Need on Stalini vuntsid kõrgemal tasemel. 1973;
variant vt. Küsimus-vastus, 1973
Brežnev räägib Nixoniga. 1973 vt. Riigipead omavahel
Koos on Brežnev ja Nixon. 1973, 1974 vt. Riigipead omavahel
Pompidou kustub Brežnevi Pariisi. Peale läbirääkimisi tuleb lõbustusprogramm ja muuhulgas antakse
talle Pariisi parim lits. Brežnev istubki, käsi libu põlvel ja muheleb. See aga sosistab talle kõrva: –
Ärge ehmuge, kui munadeni jõuate. Siin spioon Petrov. 1974
Kerjus palvetab Kremli müüri ääres: – Armas jumal, saada mulle 5 rubla, kõht on tühi, aga raha pole.
Brežnev läheb mööda, mis korralagedus see siis on? Võtab rahakoti, aga puha 25-lised, viiest pole.
Vaatab, üks kolmene siiski on, annab eidele selle. Teeb järgmine õhtu oma jalutuskäiku, näeb, et
kerjus jälle palvetab: – Armas jumal, saada mulle 5 rubla. Aga ära sa kommunistidega saada, need
võtavad 2 rubla endale. 1974
Brežnev peab Moldaavias kõnet, tagareas kaks meest sosistavad, vaidlevad ja vehivad kätega. Viimaks
läheb miilits neid korrale kutsuma: – Mis te lärmate siin, sm. Brežnev peab kõnet. Teine mees ütleb: –
Ma ju ütlesin sulle, et Brežnev. Sina aga muudkui et Raikin ja Raikin. 1974
Brežnev peab Pariisis pikalt-laialt kõnet. Pärast küsib sekretärilt: – Ma ju lasksin 2-tunnise kõne teha,
nüüd aga kulus 6 tundi. – Jah, aga ma lõin selle masinal kolmes eksemplaris. 1974 vrd. 1982
Brežnev ütleb kõnet. Saab selle otsa, lõpus nagu ikka "Kas küsimusi on?" Tükk aega vaikust, siis üks
vanake küsib: – Kuidas selle kommunismiga ikka on? Kas selle mõtlesid välja teadlased või
kommunistid? Brežnev on natuke hämmingus, aga vastab siis, et kommunistid. – Seda arvasime meie
ka. Teadlased oleksid ikka enne koertega katsetanud. 1974
Brežnevile tuleb ema külla ja vaja talle oma elamist näidata. Võtab ema oma "Volga" peale, sõidavad
maja vaatama. Ema ohkab. Vaatavad elamist, kõik hiilgav ja luksuslik, ema on väga mures. Sõidavad
suvilasse, jälle kõik imetore, aga ema hakkab nutma. – Tohoh, mis sul on? Kas sulle ei meeldi minu
elamine? – Väga meeldib, aga mul on hirm. Mis siis saab, kui punased tulevad? 1974
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Brežnev lahendab ristsõnu. Teadmisi na kasinalt ja helistab Podgornõile: – Kuulus antiikaja väejuht,
ühe silmaga. Podgornõi vastab, et Hannibal. Brežnev helistab jälle: – Kuulus inglise admiral, ühe
silmaga. Podgornõi vastab, et Nelson. Natukese aja pärast jälle: – Aga kuulus vene väejuht, ühe
silmaga. Podgornõi vastab, et Kutuzov. Siis jääb Brežnev mõttesse: – Kui lööks õige Gretškol ka
silma peast välja ... 1974; variant vt. Stalin, 1981
Üliõpilane tuleb kortsus pükstega eksamile. Õppejõud (näiteks kasvõi Valdek Ritslaid) ütleb: –
Kuulge, üliõpilane, eksam ei ole tavaline sündmus, eksam on tore ja pidulik sündmus. Siis peaks
natuke vaatama ka, mis seljas on. – Ma tean, aga teate, ma lõin kartma. Lülitan raadio sisse – Brežnev
räägib. Lülitan televiisori sisse – Brežnev räägib. Triikrauda ei julgenud enam sisse lülitada. 1974
Miks käib Punasel väljakul remont? Miks on Moskvas Punane väljak üles kaevatud? 1974 vt.
Küsimus-vastus
100 aasta pärast küsitakse lastelt koolis: – Kes oli Leonid Brežnev? – See oli vist üks riigijuht, kelle
ajal Solženitsõn riigist välja saadeti. 1974
– Kes tuleb peale Brežnevit? – ??? – Žiguli. – Miks nii? – Sest peale Nixonit tuli Ford. 1974

Brežnev on USA-s. Nixon tuleb Moskvasse. Brežnev ja Nixon võistlevad, kumb teeb parema
hiirelõksu. 1974 vt. Riigipead omavahel
Brežnev peab kõnet: – Žil Marks – rodil marksizma. Žil Lenin – rodil leninizma. A vot ja budu rodit´
kommunizma. Hääl saalist – Lutšše bõ abort posdelal. 1975
Jossip Proz Tito sai kolleeg L. I. Brežnevilt kingituse – auto. 1975 vt. Riigipead omavahel
Podgornõi näeb koridoris Brežnevit: – Üks moment, sm. Brežnev. Ma kuulsin hea anekdoodi. Lugu
oli nii, et Puškin läks neidudega seenele. Sattus aga neidudest eraldi ja need hakkasid hüüdma:
"Puškin, Puškin, gde tõ!" – Kaugemalt kostab vastu: "Vo mhu ja! Vo mhu ja!" - Brežnev naerab: –
Tõesti tore lugu! Läheb siis Brežnev Poliitbüroosse: – Seltsimehed, enne kui alustame, ma kuulsin ühe
hea anekdoodi. Oot-oot, kuidas see oligi? Oot-oot ... aah, õige jah. Gribojedov zalez na derevo i
zakritšal: "Joptvoju mat´!" 1975
Uksele koputatakse ja naine ütleb Brežnevile, et mine tee sina lahti. Brežnev hakkab taskutes sobrama.
Koputatakse uuesti. Brežnev saab prillid ninale. Naine hüüab, et mine tee juba ometi lahti. Aga
Brežnev sobrab taskutes edasi. Koputatakse kolmandat korda. Naine tuleb vaatab, et milles asi, et
mees ust lahti ei tee. Siis leiab Brežnev paberi ja loeb: – Voidite, požaluista! 1975 vrd. 1979
Müügile lasti Brežnevi näopildiga postmargid. Mees ise väga uhke. Aga siis tahaks ta muidugi teada
saada, kuidas neil ka minekut on. Ja jõuavad kuuldused Brežnevi kõrvu, et margid ei kleebi, ei jää
ümbriku külge. Brežnev läheb ühe ajaleheputka juurde ja ostab paar oma pildiga marki. Sülitab peale
ja paneb ümbrikule. Ja kinni jääb väga hästi. Siis küsib ta müüjalt, et mis jutt see on, et margid ei
kleebi, ei jää ümbrikule peale. – Aga rahvas sülitab teisele poolele, ütleb müüja. 1975
Brežnev on Ungaris Kadaril külas. 1976 vt. Riigipead omavahel
Miks Moskvas keskujula kinni pandi? 1975 vt. Küsimus-vastus
Leida Peips kirjutab Brežnevile. 1975 vt. Midagi eestilikku
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Brežnev sureb ära ja läheb taevasse. Peetrus võtab ta viisakalt vastu. Peetrus muidugi ütleb veel, et
maapealsete pattude eest tuleb karistust kanda, aga selline riigijuht nagu Brežnev võib karistuse endale
ise valida. Peetrus viiski Brežnevi tuntud isikute osakonda, et siit võite eeskuju võtta, see tähendab
karistuse. Brežnev vaatab, et eemal istub Lenin, Brigitte Bardot' süles. Brežnev ei hakkagi kaugemale
minema ja ütleb Peetrusele, et ma valiksin ka just selle karistuse. Peetrus ütleb, et kahjuks ei ole see
võimalik. – Siin on karistatud Brigitte Bardot'd. 1975
Nixon ja Brežnev panevad põrgusse kohti kinni. Ikkagi kindel tunne, kui tulevik kindlustatud. Varsti
tulevad arved. Nixonile tuleb kviitung 50 dollarit, Brežnevile 2 kopikat. Brežnev on imestusest pahv,
et mis jama see on? Helistab uuesti põrgusse (telefonitsi pandi ka koht kinni) ja küsib, et miks Nixonil
arve 50 dollarit ja temal ainult 2 kopikat. Sealt tuleb vastus: – Nixonil oli kaugekõne, teil aga kohalik.
1975
Mis on Brežnevi uus hobi? 1975 vt. Küsimus-vastus
Lektor peab koosolekul kõnet: – Meie majanduslik elujärg on kõvasti paranenud ja võrreldes 1913.
aastaga ... Hääl saalist: – Elagu Brežnev ... Tal ei lasta aga lõpetada ja lektor jätkab: – ... on tõusnud
märgatavalt ja laiatarbekaupu on meil nüüd 15 korda ... Hääl saalist: – Elagu Brežnev ... – Ja muidugi,
sm. Brežnev on selle eest hea seisnud, et meie elu kvaliteet on tõusnud ... Hääl saalist: – Elagu
Brežnev ka 60 rublaga kuus, siis näeb ise, mis aastaga meie elu võrrelda. 1975

Brežnev hakkab sõitma Eestisse Leida Peipsile külla. Brežnev ja Vaino sõidavad Peipsi järvel. 1975
vt. Midagi eestilikku
Mis on sinki-vinki? 1976 vt. Armeenia Raadio
Brežnev suri ära ja läks taevasse. 1976 vt. Kremli tegelased
Nixon tuli Moskvasse ja ajavad Brežneviga juttu. Eriti huvitab Nixonit, kuidas areneb võitlus alkoholi
kuritarvitamisega. Brežnev teatab, et on võetud efektiivseid meetmeid, mitmel korral on tõstetud
alkohoolsete jookide hindu. – Noh, ja kas aitab? – Mitte veel päriselt. Tuleb vist ka sakummi hinda
tõsta. 1976
Brežnev läheb hommikul tööle ja vaatab, et jõle jama, Punasel väljakul on sitahunnik. Paneb oma
kaabu peale ja läheb edasi, et kojameest raputada. Järgmisena tuleb Podgornõi ja vaatab, et tohoh! –
väljakul on Brežnevi kaabu maas. Tõstab kaabu üles – tohoh! Ajud ka siinsamas! 1976
Brežnev kõnnib Leedus, Lätis ja Eestis. 1976 vt. Midagi eestilikku
Leonid Iljitš ärkab hommikul üles ja avab akna. Päike tõuseb parajasti. Brežnev ütleb: – Zdravstvui,
solnuška! Päike vastab mesimagusalt: – Zdravstvuite, Leonid Iljitš! Keskpäeval tuleb Brežnev jälle
aknale, ütleb: – Zdravstvui, solnuška! Päike vastab mesimagusalt: – Zdravstvuite, Leonid Iljitš! Õhtul,
kui Brežnevil on tööpäev läbi, astub ta veel akna juurde, päike hakkab juba loojuma. – Zdravstvui,
solnuška! Aga Päike kähvab vastu /näitab trääsa/: – Vot tebe, ja uže na zapade! 1976
Brežnevist joonistati pilt. Ülakeha on paljas, vasaku rinna peal on kili, paremal hiinlane ja all voogab
laialt punalipp. Brežnev küsib, et miks on pildi alumine pool punast lippu täis? – Sellepärast, et poleks
näha, mida oma rahvas imema peab. 1976; variant vt. 1980
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Brežnevile helistatakse koju ja naine võtab vastu. Telefonist kostab naishääl: – Prostite, Leonid Iljitš
doma? – A kto sprossit? – Ja bõla v institute s nim odnokursnitsei. Brežnevi naine käratab telefoni: –
Bljat´ tõ, a ne odnokursnitsa! Brežnev pole üheski instituudis õppinud. 1976
Brežnev sai sünnipäeva puhul tervitustelegrammi Hiinast: – BAM nam, hui vam. 1976
– Miks tehti Brežnevile hiljuti plastiline operatsioon? – ??? – Rinnakorvi tehti laiemaks, et kõik
aumärgid peale mahuksid. 1976
– Kui pikk on Brežnev? – ??? – Sõltub mehest. Igaühele kõrini. 1976 variant vt. Nikita, 1964;
Küsimus-vastus, 1980
Brežnev ja Käbin läksid koos matkama. 1976 vt. Midagi eestilikku
Brežnev avab olümpiamänge. 1977, 1980 vt. Olümpiamängud 1980
– Mille eest sai Brežnev ordeni Rooma paavstilt? – ??? – Pikima paastu organiseerimise eest. 1977
– Miks sõitis Brežnev hiljuti Austraaliasse? – ??? – Ta läks järele uurima, kuidas on võimalik tühja
kukruga nii kaugele hüpata. 1977
– Elus asi on ikka kõige parem asi, ütles Brežnev. Ja nii talle kingitigi Louis Corvalan. 1977
Mille poolest sarnanevad Brežnev ja Karlsson katuselt? 1977 vt. Küsimus-vastus

Brežnev läheb oma sünnipäeval pojaga mausoleumi. Poeg küsib, et isa, kas sind ka siia maetakse, kui
sa ära sured? Sellepeale tõstab Lenin pead: – Éto tšto, obštšežitije? 1977; variant vt. Stalin, 1973
Milline oli viimane ametlik dokument, millele Podgornõi presidendina alla kirjutas? 1977 vt. Kremli
tegelased
Millal saab Brežnev generalissimuseks? 1977 vt. Armeenia Raadio
Miks Brežnevil käsi ära külmus? 1977 vt. Küsimus-vastus
Vene rahvas hakkas streikima. Brežnevile saadeti teade, et enne tööle ei hakata, kui poes on müüa liha.
Järgmisel päeval ongi poes sea-, looma-, lamba– jne. liha saada. Läheb kuu aega mööda, vene töölised
katkestavad jälle töö, aga nüüd nõutakse poodi piima ja võid. Nii sünnibki, töölised rahunevad ja
hakkavad uuesti tööle. Paari kuu pärast jälle töö seisus, vene töölised nõuavad tangu ja riisi. Brežnev
tuleb ise töölisi manitsema: – Ne prekratite rabotat´. Ponimajete, v Pribaltike ris ved´ ne rastjot. 1977
Brežnev sai 70 aastat vanaks ja sünnipäevale on kutsutud ka kamp välisajakirjanikke. Tuuakse uhkeid
kingitusi, süüakse-juuakse, ajakirjanikud muidugi ka pildistavad-kirjutavad. Misjuures üks ütleb, et
härra Brežnev, te näete oma vanuse kohta hea välja. Riik on teist hulga noorem, aga see nii hea välja ei
näe. 1977; variant: teie saite 70, riik on alles 60, aga tema nii hea välja ei näe.
Brežnev võtab lennuväljal väliskülalisi vastu. Vene kombe kohaselt muidugi kaisutused /rääkimisel
demonstreerida/. Esimesel embamisel Brežnev sosistab: – Džinsõ prinjos? – Da. Teisel kallistamisel: –
Kakoi razmer? – 56, kolmas kasv. – Éh, opjat´ Podgornomu. 1977
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Brežnev läheb impressionistide näitusele. Giid seletab õhinal, et vaadake siia, siin on Renoire, millised
suurepärased tööd! Brežnev vaatab, ütleb jaaa. Minnakse edasi, giid vahutab, et siin on Sisley, siin
Monet ... Brežnev vaatab, ütleb jaaa. Ja siis tuleb veel Sesanne, tuleb Monet jne. Päris pikk tuur.
Brežnev jääb rahule ja kiidab. Hakatakse ära minema, aga väljapääsu juures peegel. – A éto tšto
takoje? – Éto zerkalo, Leonid Iljitš. – Aa, Tarkovski. 1978 vrd. Nikita, 1960-ndad
– Kas tead, et Brežnevil keelati tõstmine ära? – Ei tea. Mida ta siis tõstis? – Hindu. – Ja mis ta veel
tõsta tahtis? – Palku. 1978
Mis juhtub, kui Brežnev ära sureb? 1978 vt. Küsimus-vastus
– Mis on tänapäeval põhiküsimus? – ??? – Põhiküsimus on nimes: kas Leonid I või Ijitš II. 1978
Lenin on suures mures ja käib Smolnõi ees edasi-tagasi. No millal küll alustada revolutsiooniga? Kas
24. või 25. oktoobril? Vaat on küsimus! Ja täis muremõtteid kahupea, jätkab Lenin oma marssimist.
Siis jookseb juurde 10-aastane poisu: – Onu Lenin, oktoobrirevolutsiooniga tuleb alustada ööl vastu
25. oktoobrit! Lenini nägu lööb särama: – Muidugi! Loomulikult! See on ju nii lihtne ja geniaalne!
Kuidas su nimi on, poisu? – Ljonja. 1978
Käib parajasti Berliini piiramine. Kindralstaap on koos ja arutatakse, kuidas linna kõige kiiremini ja
kavalamalt kätte saada, mingu mehi siis, palju läheb. Arutatakse üht– ja teistpidi, kuni lõpuks on selge
sott ja sõjaplaan käes. Siis lööb Žukov hõlmad sirgeks ja teatab: – Sooh, nüüd võib minna ja polkovnik
Brežnevile ette kanda. 1978; variant: Kurski lahingu eelõhtu
1977. aastal sai uus konstitutsioon valmis, õieti küll 1978. aastal veel viimistleti, aga nüüd vaja
jumalalt pitsatit alla saada, et kõik ikka kehtiks. Brežnev läheb, põhiseadus näpus, vanajumala juurde,
et näete, mis meie valmis saime, nüüd oleks vaja ära kinnitada. Aga jumal ütleb "ei" ja saadab
Brežnevi maa peale tagasi. Muidugi jõle jama ja pozor kakoi. Kossõgin ütleb, et ma lähen proovin ise.
Võtab konstitutsiooni, läheb taeva ja ütleb, et siia oleks templit alla vaja. Vanajumal võtab pitsati ja
lööb plaks templi alla. Kõik korras, aga Kossõgin viivitab veel natuke ja küsib, et miks te siis Brežnevi
tühjalt tagasi saatsite? Vanajumal ütleb, et ma ei riskinud. Tempel oli teises toas ja kui ma oleks seda
tooma läinud, ta oleks minu koha peale istunud. 1978
– Miks siirdati Brežnevile emakas? – ??? – Muidu ei saa emamedaleid üle anda. 1978; variant: Milline
lõikus tehti viimati Brežnevile?
Miks määrati Brežnevile toitjakaotuspension? 1978 vt. Midagi eestilikku
Mis oli Suur Isamaasõda? 1978 vt. Küsimus-vastus
– Miks käis Muhhamed Ali Nõukogude Liidus? – ??? – Selleks, et Brežnevi lõugu paika lüüa. 1978
Kogu Poliitbüroo seltskond sõidab lennukis, kui äkki lennukil kukub põhi alt ära. Kõik jäävad
ehmunult käsipidi rippuma, et mis nüüd saab. Siis kargab juurde piloot ja hüüab: – Langevarje on vaid
üks, kes hüppab? – Mina hüppan! ütleb Brežnev. Kogu Poliitbüroo kiidab selle otsuse aplausiga heaks.
1978
A. H. Tammsaare juubeliks kavatseti ka ausammas püsti panna ja korraldati ideekonkurss. III preemia
sai kavand, kus Tammsaare istub ja loeb Brežnevi teoseid. II preemia sai kavand, kus Brežnev istub ja
loeb Tammsaare teoseid. I preemia sai kavand – Brežnev mõtleb Tammsaarest. 1978
Mis on suurim tagasihoidlikkus? 1978, 1979 vt. Küsimus-vastus
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Sophia Loren tuli Nõukogude Liitu. Brežnev ise tutvustab talle Moskvat, räägib nõukogude elust,
saavutustest ja kommunismi ehitamisest. Siis küsib ta, et kas teil, mademoiselle Loren, pole ka mõnda
soovi, mille ma meeleldi täidaksin? Loren ütleb, et mis oleks, kui te teeksite piirid lahti? – Vaat kus
kavalpeake! Tahate minuga kahekesi jääda! 1978
Carter hakkab Brežnevi ees kelkima, kui hästi ameeriklased elavad, kuipalju on neil villasid, rantšosid,
farme ja muid maju. – Aga teil? – Meil Leedus on igal kolmandal oma maja, ütleb Brežnev. Siis
räägib Carter, kui tohutult on Ameerikas autosid. – Aga teil? – Meil Eestis on igal seitsmendal oma
auto, ütleb Brežnev südamerahuga. Nüüd võtab Carter rahamiljonid, kapitalid, trustid ja kompaniid. –
Aga teil? – Meil Gruusias on iga sajas miljonär, ütleb Brežnev tuima rahuga. 1978
Lihapoes on pikk saba. Üks kunde küsib, et kas teil suitsutatud Brežnevi pead on? – Mida, mida?
küsib müüja. Kohe on kohal keegi plekkmantlis mees: – Mida te küsisite? Ostja ütleb, et ma küsisin
suitsutatud seapead. – Vabandage, müüja, mida see ostja teilt küsis? pärib plekkmantel. – Küsis, mis ta
küsis, meil pole kummatki. 1978
Brežnevi kodulinna pandi üles tema ausammas, büst. Ühel hommikul leiti büsti jalamilt lilled ja tekst:
– Tundmatult sõdurilt tundmatule marssalile. 1978
Brežnev sõitis Kashastani, aga lennuk maabus mingisse auuli hästi hilja, juba päike loojas ja pime.
Väljas ainult öövaht, teised juba kodus ja sängis. Öövahile tehakse selgeks, et Brežnev sõitis külla,
tahab kõnet pidada, aga inimesi pole, aja kokku. Öövaht paneb piraki paugu õhku, inimesed kohe
klõbinal pead aknast välja: – Tšto tam, vor ili volk? – Net, tovarištš Brežnev prijehhal v gosti. Ahah,
kõik tõmbavad aknad jälle klõpsti kinni. Ootavad, ootavad, inimesi ei tule. Öövaht paneb teise paugu
kehtima. Jälle kõik akna peal: – Tšto tam, vor ili volk? Öövaht karjub, et ahoi! ahoi! – Tovarištš
Brežnev prijehhal! Selle peale kostab pahane hääl: – Kas siis ühe pauguga ei saanud pihta või? 1978
vrd. lollikesest poeg, vt. 1979
Venelane ja hiinlane saavad piiril kokku. 1978 vt. Eri rahvused
Brežnev läks ühte hullumaja inspekteerima. Brežnev on hullumajas visiidil. 1978 vt. Hullud
Brežnev jalutab Moskvas Tundmatu sõduri haual ja küsib: – Nu kak u tebja deluški? Tükk aega on
vaikust, siis kostab kärisev hääl: – Sehr gut. 1978
Milles on Karpovi ja Brežnevi vahe? Mille eest sai Leonid Brežnev Koperniku-nimelise kuldmedali?
1978 vt. Küsimus-vastus
Brežnev läks metsa seenele ja kadus seal ära. Küll hõigati ja otsiti, aga meest välja ei tulnud. Siis
pöördus Keskkomitee Metsloomade Nõukogu poole, et see otsimisele kaasa aitaks. Nõukogu pöördus
kõikide metsloomade poole üleskutsega maad kuulata, organiseerida ühishaaranguid jne. Paari päeva
pärast saabuski kindlamaid teateid – nii hunt kui põder olla näinud, kuidas karu ordeneid sittus. 1978;
variant vt. Loomad, 1974
Ford ja Brežnev said Vladivostokis kokku. 1978 vt. Riigipead omavahel
Carter ja Brežnev lesivad, teine teise puu all. 1979 vt. Riigipead omavahel
– Kuidas periodiseeritakse Venemaa ajalugu? – ??? – 1. Do-Petrovski, 2. Petrovski, 3. Posle-Petrovski
ja 4. Dnepropetrovski. 1979
Mees läheb hommikul putkast ajalehte ostma ja näeb, et "Pravda" on üleni must. – Ohoh! Ohoh! Aga
müüja vangutab pead: – Mkõõ, mkõõ. 1979
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Kossõgin tuleb Brežnevi juurde ja ütleb, et Kremli peldikus on seina määritud. – Sinu kohta seisab
seal salmike seina peal. Hakkavad koos arutama, et kes see nurjatu võis olla. Kaaluvad ühte ja teist,
siis arvab Kossõgin: – Kindlasti Furtseva. Tema peseb alati peale peldikut käsi. 1979; variant vt. Petka
ja Tšapajev, 1974
Kremlis heliseb telefon. Brežnev hakkab hoolega taskutes sobrama, uurib laua pealt. Telefon heliseb,
Brežnev otsib midagi. Andropov jookseb ütlema, et võta vastu, see on sulle. Lõpuks leiab Brežnev,
mida otsis. Ta võtab paberi ja loeb: – Kto tam? 1979; variant uksega; vrd. 1975
Brežnevi ihujuuksur kutsuti organeisse välja: – Miks te küsite alati sm. Brežnevilt, et kui kaugel on
kommunism? millal me elame juba kõik kommunismis? ja muud taolist. Kas te provotseerite teda
meelega? – Oh ei, ütleb juuksur. Minul pole kommunismist sooja ega külma, aga nii hea on lõigata,
kui tal juuksed püsti tõusevad. 1979; variandid vt. Olümpiamängud 1980, 1980
Brežnev on suremas ja otsib juba hauaplatsi, et tulevik oleks kindlustatud. Läheb Lenini juurde, et kas
võib mind matta sinu kõrvale? Lenin ütleb: – Ei või. Mina tegin pättidest kommunistid, aga mida sina
oled teinud? Brežnev läheb siis Stalini juurde, et kas võib mind matta sinu kõrvale? Stalin ütleb: – Ei
või. Mina võitsin sõja, aga miks kogu plekk sinu rinnas on? Brežnev läheb siis küsib veel Nikitalt, et
kas võib mind matta sinu kõrvale? Nikita ütleb: – Ei või. Oleksid sa kogu selle sõnniku põllule
vedanud, mis sa minu kaela ajasid, poleks praegu põllumajandusega mingit muret. 1979; variant:
Peeter I, Katariina II, Lenin, Nikita; vrd. Nikita, 1973
Mille eest sai Brežnev teeneliseks kosmonaudiks? Mida kirjutas Brežnev oma testamendis? 1979 vt.
Küsimus-vastus
Nõukogude insenerid konstrueerisid noorendamise masina. Kelle peal seda proovida esimesena?
Loomulikult tuleks seda au osutada kõige auväärsemale, sm. Brežnevile. Talle tehti ettepanek ja ta
soostus. Aga protseduur ise on lihtne. Isake pannakse kosmoselaeva, see tiirutab ümber Maa
vastupäeva ja iga tiir võtab ühe aasta naksti ära. Nii tehaksegi. Kosmoselaev stardib. Brežnev tiirutab
üleval ja nooreneb tasapisi: 65 ... 60 ... 55 ... 50 ... 45 ... Brežnev hüüab mikrisse, et aitab nüüd küll!
Praegu on paras! Maandage laev! Aga valjuhääldajast kostab: – Rano ještšjo. Snatšala do nulja, a
togda i abort posdelat´. 1979; variant vt. 1980
Mis on konstitutšok? Miks praegu nii tohutult elektrit kokku hoitakse? 1979 vt. Küsimus-vastus
Peale isakese Mao surma leiti tema sahtleist ports vanu kolletanud käsikirju: Malaja zemlja,
Vozroždenije ning Tsel´ inaja. 1979
Brežnevile helistatakse, et kas te jahile ei tahaks tulla? Brežnev ütleb kohe, et miks ei taha, aga mis
jaht see sihuke on? – No teeks karujahi, aga siis juba sellise võimsa, et kogu Poliitbüroo võiks ka tulla.
– Väga tore, ah või karujaht. Ma ütlen teistele ka edasi. – Aga võib-olla teeks kohe nii võimsa, et
Ülemnõukogu presiidium saaks ka tulla. Vahest ütlete nendele ka edasi. – Ei tea, kas see liialt suureks
ei lähe? Aga muide, kes helistab? – Ivan Sussanin. 1979
Brežnev hakkab Krimmi puhkusele sõitma ja jätab kohatäitjale Kossõginile kolm soovi: 1) järjekorrad
kaotada, 2) korteriprobleem lahendada, 3) vähendada kirikute suurt külastatavust. Nii, Brežnev on paar
kuud ära, tuleb tagasi ja ei tunne enam Moskvat ära! Tõttab kähku Kossõgini juurde, et ole hea mees,
seleta, kuidas see sul ometi õnnestus! Noh, Kossõgin räägib, et kõigepealt tegin piirid lahti. Kortereid
kipub nüüd rohkem vabaks jääma kui puudu tulema. Sel kombel olin ka järjekordadest lahti. Aga
kirikud, seal läks ka suhteliselt lihtsalt. Vahetasin ikoonid ära. (Panin sinu pildid asemele.) 1979 vrd.
Midagi eestilikku, 1979
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Kossõgin ärkab hommikul üles, vaatab aknast välja ja kohkub – Moskva jõgi on ära asfalteeritud.
Kappab kähku Brežnevi juurde, et mida kurat see tähendab? Brežnev on näost kergelt plass ja räägib,
et nägi öösel õudsat und. Lenin ja Dzeržinski sõitsid paadiga Moskva jõel, Leninil oli suur teivas käes
ja pomises: – Otsjuda "Avrora" proidjot ... otsjuda "Avrora" proidjot ... 1979; variant vt. Lenin, 1977;
vt. Kremli tegelased, 1974
Ülemaailmne arstide kongress. Seal saab muidugi hästi kogemusi vahetada, aga veidike oma
saavutustega kelkida ka. Inglise arst ütleb, et meil oli selline lugu, et mees jäi trammi alla ja kaotas
mõlemad jalad. Panime ahvi jalad alla ja mees on praegu meie esisprinter. Prantslane ütleb, et see pole
midagi. Meil jäi mees autoõnnetusel peast ilma. Pandi teise mehe pea asemele, praegu on meie juhtiv
tuumafüüsik. Venelane ütleb, et meil juhtus ka üks kole õnnetus. Mees jäi transportöörilindi vahele, nii
et kätte saadi ainult perse. Aga ei midagi, pandi kulmud külge ja praegu juhib riiki. 1979; variant vt.
Arstid ja ihuviga, 1973
– Mida tähendab KLUB? – ??? – Kak lutšše ubit´ Brežneva? Aga mida tähendab BULK? – ??? –
Brežneva lutšše ubit´ kirpitšom. 1979
Mis toimub peale Brežnevi surma? Millisest autasust Brežnev loobus? 1979 vt. Küsimus-vastus
Ühel mehel oli kolm poega. Kaks kasvasid suurteks, tugevateks ja tarkadeks, aga kolmas oli lollike. Ja
ei olnud selle lollikese elu kerge, sest ta sattus elu ja seadustega pahuksisse minema. Kõndis tema
Moskvas Punasel väljakul, vaatab ringi ja küsib, et miks see kõrge müür siin on? – See on sellepärast,
et lollid ei saaks üle vaadata. – Aga kummalt poolt? Sellest aitas, pojake võeti kinni ja pandi istuma.
Sai lahti, kõnnib jälle Moskva linnas ja Punasel väljakul ringi. Vaatab, et kena majake, aga vaat kus
nali – rahvas sisse läheb, aga välja enam ei tule. Küsib siis, et kuhu see rahvas jääb? Sisse läheb, aga
välja ei tule keegi. Siis seletatakse, et välja saab teiselt poolt. – Ahhaa, sinna ongi see koer maetud,
saab pojake aru. Jälle naksti kinni. Saab uuesti vabaks, sõidab hoopis Leningradi, käib ja vaatab seal
ringi. Ühel õhtul vaatab, et jõle kisa ja paugutamine. Küsib, et miks siin paugutatakse? – Brežnev tuli
külla. – Kas siis ühe pauguga ei saanud pihta või? Ja jälle kinni. 1979; variant: Brežnev Kasahstanis,
vt. 1978; vrd. Igasugust, 1973
Lasteaasta puhul külastab isake Brežnev lasteasutusi. 1979 vt. Hullud
Kui palju maksaks, et terve Gruusia täis joota? 1979 vt. Armeenia Raadio
Mis oli Brežnevi doktoritöö teema? 1979 vt. Küsimus-vastus
Hiinlased saatsid Brežnevile kotitäie mooniseemneid ja selle juures oli kiri: – Tuleme nii suure
hulgaga sulle kallale. Brežnev laskis seemned peeneks jahvatada ning koogiks küpsetada. Koogi saatis
hiinlastele ja pani kirja juurde: – Nii saadan ma teid tagasi. 1979 vrd. Riigipead omavahel, 1978
Raamatupoodi tuli uus müüja ning proovitööks anti talle ülesanne vaateaken kujundada. Uus müüja
otsustas, et kasutab nii raamatuid kui pilte, et oleks hariv, arvestaks ideoloogiat et cetera. Kui kujundus
valmis sai, oli kogumulje kena, aga sisuline külg viis inspekteerijad šoki äärele. Dostojevski
"Idioodiga" seisis kõrvu Brežnevi portreepilt, Turgenevi "Aadlipesa" oli kohakuti Brežnevi perekonna
pildiga ning Poliitbüroo grupifoto lähedal seisis "Ali Baba ja 40 röövlit". 1979
Brežnev tahtis kangesti teada, mida inimesed temast mõtlevad. Arvas, et väga hea võimalus midagi
kuulda oleks maipühade rongkäik. Pani midagi lihtsamat selga, surus käed tasku ja astus rongkäiku
ühe mehe järele, kes kandis tema pilti. Kõnnib, kõnnib, aga temast ei räägita midagi. Astub ees
minevale mehele kanna peale. See ei tee väljagi. Astub teist korda. Siis pöördub mees ringi: – Kui sa
veel mu jalgu tallad, panen sulle päti pildiga mööda pead. 1979
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– Kas teate, et Brežnev on saanud kolm Nobeli preemiat? – Ei tea. – Esimese sai ta astronoomias, sest
ta pani suure maa tiirlema ümber väikese maa. Teise meditsiinis, sest ta pani lühikese ajaga dieedile
250 miljonit inimest. Kolmanda agronoomias, sest ta külvab nisu Kasahstanis, aga lõikab Kanadas.
1980
Brežnev sureb ära ja Poliitbüroo hakkab arutama, et kuhu teda matta. Arutavad, et kas Punasele
väljakule või Mamai kurgaanile või Väikesele maale või kuhu. Siis kostab üks hääl: – Ükskõik kuhu,
peaasi et mitte Kolgatale. – Miks mitte? – Seal üks juba tõusis üles. 1980; variant vt. Kremli tegelased,
1979
Mis vahe on gore-l ja beda-l? 1980 vt. Küsimus-vastus
Brežnev kutsub kosmonaudid kokku ja teatab, et Nõukogudemaa hüvanguks ja eduks tuleb meil üha
rohkem pingutada. – Jänkid käisid esimestena Kuul, hea oleks, kui meie läheksime esimestena
Päikesele. Šatalov köhatab vahele: – Aga seal on ju kuum! – Jaa. Aga Poliitbüroo on sedagi ette
näinud. Tuleb minna öösel. 1980
Brežnev on Ameerika külas ja tunneb huvi, kuidas Carter endale kaadrit valib. Carter ütleb, et väga
lihtsalt. Meil on praegu testid väga moes, kui kandidaat vastab küsimustele ja saab vastava arvu
punkte, on ta sobiv isik. Et asja ette näidata, kutsub Carter kohale härra Vance'i ja küsib: – Mister
Vance, kes see on: teie isa poeg, aga teie vend ei ole? Vance ütleb, et see olen mina ise. Brežnev on
vaimustuses ja tuleb Moskvasse, tahab ka teste juurutama hakata. Kutsub Kossõgini välja ja küsib: –
Kes see on: sinu isa poeg, aga sinu vend ei ole? Kossõgin palub kaks nädalat mõtlemisaega. Tuleb siis
ja teatab: – Meil õnnestus välja selgitada, et see isik ei ela üldsegi Nõukogude Liidus. – Õige! hüüab
Brežnev. See on ju mister Vance! 1980
Carter käib Moskvas. 1980 vt. Riigipead omavahel
Kossõgin käis korra Kuu peal, tuleb tagasi – 15 aastat noorem. Brežnev maru huvitatud, et kuidas sa
seda ometi tegid? Kossõgin siis seletab, et Kuu peal olid väikesed rohelised mehikesed ja neil on
imemasin, mis krutib eluaastaid maha. Brežnev sõidab ka Kuu peale. Leiab masina üles, lepib
meestega kokku ja istub masinasse. Kossõgin ootab, ei tule veel Brežnevit tagasi ja läheb ise vaatama,
kuidas asjad õnnestuvad. Aga Kuu peal näeb ta väikest poissi ringi jooksmas. Näo poolest küll
Brežnev mis Brežnev. Kossõgin kukub väikesi mehikesi sõimama: – Mis te kurat küll teinud olete?
Need vaatavad talle otsa: – Ah ei meeldi? OK! Davai, keerutage algasendisse. 1980; variant vt. 1979
On maiparaad Moskvas ja juhtivad tegelased seisavad mausoleumi tribüünil. Sõdurid, igatsugu relvad
ja suured torud on juba möödas, siis tuleb veel kamp mehi, kõigil silindrid peas ja diplomaadikohvrid
käes. Brežnev imestab ja küsib, et kelle mehed need on? – Kas sinu, Ustinov? – Ei ole. – Need on
minu mehed, ütleb Baibakov, põhirelv kapitalismi vastu – ekonoomika. 1980; variant vt. Kremli
tegelased, 1985
Brežnev käis Poolas, tutvub maa ja majandusega ja lõpuks soovitab poolakatel endale uus vapp võtta.
– Miks? Milline? – Känguru. Liiga palju hüppate, endal taskud tühjad. Poolakad ütlevad, et ka
Nõukogude Liit võiks uue vapi võtta? – Millise? – Amori. Perse paljas, aga hambuni relvis. 1980;
variant vt. Olümpiamängud 1980, 1980
Kekkonen helistab Brežnevile ja sekretär paneb tähele, et Kekkonen kordab kogu aeg: da ... da, da ...
da ... da-da. Korraga "net" ja siis jälle: da ... da ... da ... Sekretär küsib, et miks te ütlesite vahepeal
"net", kui kogu aeg käis "da". Kekkonen ütleb, et Brežnev küsis vahepeal, ega te pole väsinud kogu
aeg "da" ütlemast? (Seda lugu on räägitud ka kõigi sotsmaade juhtide kohta.) 1980
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Carter ja Brežnev hakkasid teineteisest karikatuure joonistama. Brežnev saab pildi esimesena valmis ja
näitab Carterile: see on pildil väga verejanulise näoga, ühe käega pigistab neegri kõri, teisega asiaati.
Carter muigab virilalt ja näitab oma pilti: Brežnevil on ülakeha paljas ja hästi suured rinnad, ühe otsas
imeb neeger, teise otsas asiaat. Brežnev ütleb, et rindadest võib veel aru saada, aga miks sa mulle
seeliku oled selga joonistanud? – Selleks, et su rahvas ei näeks, mida ta ise imema peab. 1980; variant
vt. 1976
Brežnev läheb mööda Sadovajat ja Krupskaja tuleb vastu. Brežnev läheb mühinal mööda, ei pane
tähelegi, aga Krupskaja haarab tal varrukast ja küsib: – Leonid Iljitš, võ menja ne pomnite? Brežnev
vaatab talle otsa, kibrutab kulme, katsub meelde tuletada. – Ja ved´ Nadežda Konstantinovna
Krupskaja! – Aa, da-da, konetšno! hüüab Brežnev. Pomnju, pomnju, no kak že inatše. Ja daže vašego
muža Krupskogo pomnju. 1980; variant vt. Lenin, 1981
variant: Brežnev kergitab kaabut ja ütleb, et tervitage minu poolt ka oma meest, sm. Krupskit 1980
Carter ja Brežnev on koos ja arutavad koostöövõimalusi. 1980 vt. Riigipead omavahel
Kremlisse kutsuti selgeltnägija. 1980 vt. Kremli tegelased
Ajatolla Khomeini tahab Brežnevi jutule, aga Brežnev ajab vastu ja sekretär peab teatama, et on
koosolekul või on kinni või pole aega. Aga ükskord on ukse tagant kuulda rüselemist-käratsemist, uks
lendab lahti ja väheldane mehike tormab sisse. Käigu pealt kisub maha turbani, valehabeme, paruka
jm. rekvisiidid: – Tovarištš Brežnev. Ja bol´še ne mogu! Prosto ne mogu! – Nu tšto võ, tovarištš
Gomeinov. Kak že tak? Tovarištš Fidel´ko uže 20 let v apparate, a võ vdrug ne možete! 1980 variant
Castroga: Nado, Fedja, nado!, 1972; variant Karmaliga vt. 1981
Venelasel on vend Ameerikas ja see kirjutab, et seal üks mees sõi pargis heina. Ford juhtus aga mööda
minema ja andis suure pataka raha. Venelane mõtleb, et peaks ka elujärge parandama, kui see nii
lihtne on. Lähebki Kremli parki ja hakkab seal heina lutsima. Brežnev läheb mööda ja lööb kahte kätt
kokku: – Kallis mees! Kes siis suvel heina sööb! Suvel tuleb rohtu süüa, hein jäägu talveks. 1980;
variant vt. Nikita, 1960-ndad
Brežnev käis naisega Indias ja tuleb tagasi. Naine läheb kohe oma kosmeetiku juurde. – Teate, tehke
mulle kähku otsaette täpp. – Milleks teil seda vaja on? – Indira Gandhi ütles, et mul on /koputada
laubale/ siit midagi puudu. 1980
Oktoobris 1980 loobus Kossõgin oma kõrgest ametist ja läks erru. Ja varsti läheb vaatama, mida ka
Podgornõi teeb. – Millega sa oma aega veedad? – Orhideesid kasvatan. – Kas sa lehti ikka loed? – Ei
loe, orhideesid kasvatan. – Aga raadio, telekas? – Ei loe, ei vaata, orhideesid kasvatan. – Kuule, sa ei
tea siis ju maailmast midagi! Kas sa seda vähemalt tead, kes on uus Rooma paavst? – Neuželi on!
1980; variant vt. Kremli tegelased, 1982
Brežnev on Indias ja võetakse seal kenasti vastu. Antakse priskesti süüa ja kui Brežnev lõpetab, ütleb:
– Spassibo za tšai! Õhtul jälle rikkalik eine, Brežnev kummardab ja ütleb: – Spassibo za tšai!
Gromõko arvab, et selline tänamine on üpris tagasihoidlik: – Miks te ainult tee eest tänasite, Leonid
Iljitš? Laud oli ju lookas. – See on ainus, mis neil oma. Ülejäänu saatsin ise paar kuud tagasi. 1980
Mis on Brežnevi kõrgeim aunimetus? Milline on lühim poliitiline anekdoot? 1980 vt. Küsimus-vastus
Väljavõte K. Vaino kõnest XXVI kongressil. 1980 vt. Midagi eestilikku
– Brežnev star ili net? – ??? – Net, Brežnev ne star, on superstar. 1981
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– Missugune on elu Brežnevi ajal? – ??? – Nagu taksos. Mida edasi, seda kallim. 1981 vrd. Kremli
tegelased, 1982
Kremlis heliseb telefon. Brežnev võtab vastu ja ütleb: – Dorogoi Leonid Iljitš Brežnev slušajet. 1981
Brežnev võttis muidugi kongressil sõna ja ütles: – Ja slõhhal, tšto mnogije uverenõ, tšto moi retši ne ja
dokladuju, a tšto éto zapissi na plastinke. Éto lož´ ... éto lož´ ... éto lož´ ... 1981
variant: Govorjat, meždu protšem ložno, tšto moi retši zapissõvajutsja na plastinki firmõ Melo ... Melo
... Melo ... Melo ... 1981; variant vt. Arstid ja ihuviga, 1976
Kongressi lõpul teatakse delegaatidele, et isakese Brežnevi tervis pole enam kõige paremas korras, aga
uue südame siirdamine võiks imet teha. Nüüd on kogu küsimus selles, et kas keegi oleks nõus oma
südamest loobuma, et seda saaks siirata peasekretärile? Tõuseb kätemeri. Suslov jätkab: – Ma usun, et
igaüks oleks nõus end ohverdama, kuid vaja on ju vaid üht südant. Seepärast teeme nii, et laseme tuvi
lendu ja kelle õlale ta laskub, osutub õnnelikuks väljavalituks. Kustutatakse tuli ja tuvi lastakse lendu.
Siit ja sealt hakkab kostma susinat: – Kõtt! Kõtt! Kõtt! Kui tuli põlema pannakse, istub tuvi Lenini
kipskuju õla peal. 1981
– Moskvas oli ära keelatud "Elava laiba" etendamine, miks? – ??? – Prototüüp keelas ära. 1981
Brežnev kutsub endale külla rühma Moskva ülikooli tudengeid, sest ta tahab kangesti kuulda uuemaid
anekdoote ja esmajoones neid, mis käivad tema enese kohta. Kõrvaltoas on kaetud uhke laud ja
Brežnev palub tudengid lauda. Tõstetakse esimene pokaal ja Brežnev ütleb, et kommunismi ajal on
igal tudengil selline söömalaud. Sellepeale ütleb üks tudeng: – Sm. Brežnev, anekdoodid pidime ju
jätma peale sööki rääkida. 1981; variandid vt. Nikita 1960-ndad, 1981
Brežnevi auto on tee ääres rikkis ja autojuht ei leia viga kätte. Pusib ja pusib, aga ei midagi. Siis läheb
üks väike poiss mööda ja ütleb, et võib-olla on viga karburaatoris. Ja ennäe imet, ongi. Nüüd on masin
kähku korras ja Brežnev küsib, et mida sa endale sooviksid, sinu nõuanne oli väga tulus. Poiss ütleb, et
ta ei taha midagi. Brežnev küsib, et kas sa autot ei taha? – Ei taha, mul on jalgratas. – Aga maja? Poiss
ütleb, et ei taha ka maja, elamine on korralik. – No kas sul siis ühtki soovi pole? Poiss jääb mõtlema ja
ütleb, et kui saaks televiisorile kojamehed (nagu autol), vaat siis oleks hea. Iga kord, kui teie
televiisoris esinete, sülitab vanaisa vastu ekraani ja siis ei näe suurt midagi. Kojameestega oleks teine
asi. Brežnev küsib, et kes su vanaisa siis on? – Podgornõi. 1981
Brežnevi kõht valutab mis kole. Viiakse haiglasse ja lõigatakse kõht lõhki – Hruštšov hüppab välja. –
Ah jaa, kunagi ma neelasin ta vist alla küll. Mõne aja pärast jälle kõhuvalu. Mees haiglasse ja kõht
lõhki – Podgornõi hüppab välja. – Ah jaa, kunagi ma neelasin ta vist alla küll. Läheb mõni aeg edasi,
jälle kõhuvalu, jälle haiglasse, nuga sisse ja kõht lõhki – Vaino kargab välja. – Eee ... teda pole ma küll
tülitanud ega neelanud, tema on küll ise persest sisse pugenud. 1981
Brežnev käis Indias ja tõi kaasa lehma, koera ja kassi. Aga varsti on püha loom lehm Indias tagasi.
Muidugi küsitakse, et miks sa tagasi tulid? Ja lehm hakkab kaeblema: – Siin olen ma ikka aus ja
hinnas, aga seal aina lüpstakse ja lüpstakse, aga süüa antakse aruharva. Varsti on ka koer tagasi ja
küsitakse, et miks? Koer ütleb, et kas sa haugud või ei haugu, teeb ühe välja. – Haugu või oma kõri
rakku, ikka varastavad. Paari aasta pärast on kass tagasi. Küsitakse, et kuidas elu läheb? Kass ütleb, et
tema tuli ainult korra kodukanti käima ja läheb kohe tagasi. – Elu on väga hea. Kaks hiirt püüad, viis
läheb kirja. 1981
Brežnev tahab teada, milline on riigis elatustase ja mõtleb ise vaatama minna. Astub N. linna N.
tänavasse ja vaatab ringi. Lähedal on kena majake ja Brežnev astub lähemale. Poiss tuleb vastu,
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Brežnev küsib, et kelle maja see on? Poiss ütleb, et see on minu maja. – Kas isa ka kodus on? – Isa lõi
hommikul autole hääled sisse ja sõitis tööle. – Aga kus ema on? Kas kodus? – Ema võttis oma auto ja
sõitis turule. Brežnev vaatab, et tohhoo tonti! Poisil maja, papal-mammal masinad. Ütleb siis, et mul
on väga hea meel, et te nii hästi elate. Ja ma võin nüüd öelda, et mina olengi see mees, tänu kellele te
nii hästi elate. Poiss hüüab majja: – Vanaema, vanaema, tule ruttu! Onu Paul on meile Ameerikast
külla tulnud! 1981; variandid: (mõni teine) onu Rootsit või Kanadast
Mis rahvusest on Brežnev? 1981 vt. Tšuktšid
Kas Brežnevist oleks võinud saada foneetik? 1981 vt. Armeenia Raadio
Reagan ja Brežnev sõidavad lennukis. Esmalt tuuritavad USA kohal ja Reagan demonstreerib oma
valdusi: – Näete, Mr. President, seal on minu villa, seal minu farm, seal minu rantšo, seal minu
ettevõtted jne. Brežnev vaatab ja kiidab. Siis sõidavad Nõukogude Liidu kohal. Brežnev ei hakkagi
midagi täpsemalt näitama, viitab vaid laialt käega: – Siin maal on kõik minu oma! Reagan imestab, et
kas tõesti kõik? – Jaa, tõepoolest kõik. Kas teie, Mr. President, oskate midagi leida või välja pakkuda,
mis ei võiks olla minu oma? Reagan mõtleb pisut ja ütleb, et üks koht on vist küll – Lenini
mausoleum. Brežnev hakkab naerma: – Te tunnete lihtsalt halvasti vene keelt. Kirjutatakse küll Lenin,
aga loetakse Ljonin. 1981
Brežnev saabub Prantsusmaalt tagasi. Lennuväljal on hulk vastuvõtjaid, aga kõigil läbitungimatu ilme
näol. Brežnev astub Tihhonovi juurde ja sosistab kõrva: – Ega mind vahepeal maha pole võetud?
Tihhonov raputab pead: mkõõ! Brežnev hakkab energiliselt vastuvõtjatel kätt suruma: – Spassibo,
tovarištši! Spassibo, tovarištši! 1981
Carter kinkis Brežnevile auto. Bensiini ei tarvita, küll aga vett iga veerand tunni tagant. Selle eest peab
muidugi sohver hoolitsema. Pikapeale hakkas aga Brežnevile närvidele käima, et sohver jättis auto iga
veerand tunni tagant seisma, tegi kapotikaane lahti ja valas vett. Brežnev ütles, et kalla iga
kolmveerand tunni tagant, aitab küll. Mis sai sohver parata, eks peatus siis iga kolmveerand tunni
tagant. Korraga jäi aga auto ise seisma, kapotikaane alt ilmus välja higine neeger ja kähistas: – Vett!
1981; variant vt. Petka ja Tšapajev, 1978
Brežnev läheb baari ja tellib kõige kallimat kokteili, mis baaris üldse müüakse. Ja talle tuuakse kohvi
ja bensiini kokteil. 1981
Mees lülitab televiisori sisse ja ennäe – Brežnev kõneleb. Keerab II kanali peale – Brežnev kõneleb.
Keerab siis I kanali peale tagasi, seal on karmi vaatega morn mees, rinnas märk KGB ja ähvardab
sõrmega: – Perestan´! Ja tebe pokrjutšu! 1981; variant vt. Andropov, 1983
Brežnev on sõitnud mingisse riiki visiidile. Lennuk saabub lennuväljale, vastuvõtjad juba ootavad,
auvahtkond seisab spaleeris, veidi eemal rahvamassid. Brežnev astub lennukist välja, aga ei vaata
vastuvõtjate poolegi. Astub sirgelt kõikidest mööda, ei tervita, ei lehvita, astub mööda asfaltrada. Rada
lõpeb ära, algab muru ja muld. Siis Brežnev kummardub, kraabib muru ja mulda peo täis, võtab
taskust karbikese ja paneb selle täis. Sellepeale on suure jooksuga jõudnud lennukist välja Brežnevi
saatjaskond: – Oh, andestage! On juhtunud eksitus! Talle on kogemata sisse saanud kuukulguri
programm! 1981
Kremlisse tormab Babrak Karmal, tõttab Brežnevi juurde ja hüüab: – Bol´še ne võderžu! Ne mogu
bol´še!! Aga Brežnev ütleb vastu: – Uspokoites´, tovarištš Karmaljuk, nitšego, võderžites´. Posmotrite,
kak Fedja Kastrov uže 20 let na Kube võderžal. 1981; variant Khomeiniga vt. 1980
Reagan ärkab ühel hommikul üles, hirmuhigi otsa ees ja kutsub Haigi enda juurde. See tuleb ja küsib,
et mis on? – Tead, ma nägin unes NLKP XXX kongressi! – No mis siis ikka. Kui nad pole selleks
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ajaks päris näljas ja puuduses, peavad ka selle kongressi ära. – Seda küll, aga tead – seal kõneles ikka
Brežnev! – Ega seegi ole võimatu. Inimene võib ka 100-aastaseks elada, eriti kui ta eest hästi
hoolitsetakse. – Jaa, aga kas tead, mis ta ütles? Ta rääkis, et Afganistani, Iraani ja India liiduvabariigis
on viljasaak sel aastal täiesti ikaldunud! – Aga nendelt aladelt pole ju kunagi suurt saaki saadud, see
pole mingi ime. – No jaa, aga kas tead, mis ta veel ütles? Ta ütles, et selle eest USA ja Kanada
liiduvabariigis oli õnneks viljasaak rahuldav ja tuleme toime. 1981; variant vt. Riigipead omavahel,
1980
Lõpu variant. – Aga kas sa tead, kus kongress toimus? – Noh, kus? – Kapitooliumis. 1981
Brežnev seisab oma portreepildi ees ja räägib endamisi, et küll on ajad segased, rasked ja imelikud.
Rahvas on rahutu ja majandus läheb allamäge, sõbrad näitavad selga ja Ameerika pressib peale. – Ei
tea küll, mis sedasi saab! Portree ütleb selle peale, et mis siis ikka saab. – Mind võetakse maha ja sind
tõmmatakse üles. 1981
Turistide ankeeti võeti välissõidu puhuks mõned uued punktid: 1) Kas teil on tuttavaid Suures Teatris?
2) Kui olete varem viibinud välismaal ja tagasi tulnud, siis märkida põhjus, miks? 3) Mida tegite
viimase sõja ajal? Kas lõite aega surnuks Stalingradi kaevikutes või võtsite osa suurtest lahingutest
väikesel maal? 1981; variandid vt. Küsimus-vastus, 1980
Tuumasõda on toimunud ja Maa peale on jäänud veel ainult Reagan ja Brežnev. Brežnev laseb
Reagani maha kui sõja alustaja ning kurjategija. Aga siis tabab kuul ka teda ennast. Kes tema siis
maha lasi? Igavesti elav Lenin. 1982
Kuidas Carter ja Brežnev jagavad oma kosmonautidele autasusid? Carter istub oma kabinetis ja
magab. Sisse astub kolm astronauti. Carter kargab püsti, teeb oma seifiukse lahti ja annab igale mehele
pataka dollareid. Siis magab edasi. Ka Brežnev istub oma kabinetis ja magab. Sisse astub kolm
kosmonauti. Brežnev teeb oma seifiukse lahti ja paneb igale mehele ordeni rinda. Siis paneb pea kätele
ja tukub edasi. Korraga teeb silmad uuesti lahti, teeb seifiukse jälle valla ja paneb ka endale ordeni
rinda. Siis magab edasi. 1982
Mees trügib rahvamassis ja hädaldab: – Ei näe, no ei näe ... Siis ütleb keegi, et kui te ei näe, võtke
minu binokkel. – Ei, binoklit pole vaja, mul on optiline sihik, aga ma ei näe ... 1982
Mis juhtub, kui Brežnev kukub Ararati mäest alla? Mis on Brežnevi avalause 27. kongressil? 1982 vt.
Küsimus-vastus
Inimsööjate kätte sattusid Reagan, Sadat ja Brežnev. 1982 vt. Inimsööjad
Brežnev tõmbab magusasti und, kui keegi klopib ukse taga. Brežnev hõõrub silmi, läheb teeb ukse
lahti, aga seal on malen´ki dedka. Takoi seren´ki, preseren´ki, nezratšnõi. – Éto tšto takoje? Ja vas ne
võzval, ja voobštše nikogo ne võzõvaju. Aga mehikene, seren´ki, preseren´ki, nezratšnõi, ütleb: –
Menja ne võzõvajut, ja sam pridu, kogda nado. – Nu, éto tšto takoje? Ne võzõvaješ´, a pridjot! Võ kto
takoje? – Ja tvoi pizdets. 1982
Brežnev kutsub sm. Ivanovi enda juurde ja küsib, et kas sa mu vaspaminaaniaid oled lugenud? See
ringutab käsi, et nikak ne dostat´. – V magazine kon´tšilis´, druz´ja vse tšitajut, ja v otšeredi. Brežnev
kutsub siis sm. Petrovi enda juurde, et kas mälestusi lugesid? Petrov vannutab, et veel pole jõudnud,
aga raamat on laual ootamas. Esimesel võimalusel loeb läbi. Siis kutsub Brežnev sm. Sidorovi, et kas
oled lugenud? – Jaa, muidugi! Väga haarav teos! Huvitav ja õpetlik! Lausa õhinal ahmisin lugeda!
Brežnev jääb mõttesse: – Neuželi? Naverno pridjotsja i samomu protšitat´. 1982
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– Mis siis juhtub, kui Brežnev tõmbab selga madrusesärgi? – ??? – Siis tuleb välja Ameerika lipp, sest
tähekesed on juba olemas. 1982
Ameeriklane, prantslane ja venelane lasksid end 40 aastaks ära külmutada. 1982 vt. Eri rahvused
Brežnev lesib diivanil. 1982 vt. Kremli tegelased
Kokku said kaks vampiiri ja üks kutsub teist endale külla: – Tule minu poole maiustama. Aga teine
ütleb, et polegi nagu isu, isu nimelt täis. Esimene aga meelitab edasi: – Tule, tule. Pakun sulle
viietärnilist. (= Brežnev) 1982
Võidujuubel on lähenemas ja Brežnev käib ringi muremõtteis. Juubelit tuleb muidugi tähistada, aga
kuidas teha seda nii, et ei läheks kalliks, et oma rahvas oleks rahul, aga et ärataks tähelepanu ka
välismaal? Oma suurtes muremõtetes läheb ta lõpuks Ustinovilt nõu küsima, et mida sina arvad,
kuidas peaksime juubelit pühitsema? Ustinov mõtleb natuke aega ja ütleb: – Kui õige pooksime end
üles. Ei lähe kalliks, äratab tähelepanu ja rahvas on rahul. 1982
Brežnev läheb Lenini mausoleumi ja mõtleb, et kuradi ahvatlev oleks kord seal ka aset proovida. Aga
kuidas see läbi läheks? Äkki on Lenin korraks üles tõusnud? Aga ei, Lenin lesib nagu miska, habe
taeva poole. No kuidas teda üles saada, mida teha? Siis läheb Brežnev Lenini juurde ja sosistab kõrva:
– Vladimir Iljitš, revoluutsia! Lenin kargab plaks püsti ja tormab välja. Brežnevil hea meel, heidab ise
pikali, ase on väga mõnus. Lenin tuleb pettunult tagasi, ei mingit revolutsiooni ja näeb, et koht juba
kinni. Mida nüüd teha, kuidas Brežnevit asemelt ära saada? Siis läheb Lenin Brežnevi juurde ja
sosistab kõrva: – Hei! Tam nagradõ razdajut! 1982
Suslovi surma puhul hakkas Brežnev matusekõnet pidama. 1982 vt. Kremli tegelased
Brežnev jalutab lapselapsega ja lapselaps küsib: – Vanaisa, kui ma hästi hoolas ja virk ja usin olen ja
väga hästi õpin ja kõike väga hästi teen, kas minust võiks siis ka riigijuht saada? Brežnev köhatab ja
ütleb, et see hästi õppimine ja kõige hästi tegemine on ju väga tore, aga milleks meile kaks riigijuhti?
1982
Brežnev läks pensionile ja järgmine päev annab naine talle korvi kätte: – Mine poodi. Brežnev läheb
poodi süüa ostma ja kuradi jama – polegi midagi! Järgmisel päeval lapselapsele tenniseid vaja, läheb
ostma – pole. Midagi nagu oleks, aga seda, mida vaja, ei ole. Brežnev ohkab lausa kurvalt: – Vaata's,
alles teist päeva võimult ära ja kohe poed tühjad! 1982
Poliitbüroos on koosolek ja Brežnev võtab sõna: – Seltsimehed! Täna oleks aeg kõnelda veidi
kommetest. No kuhu me oleme jõudnud! Ei kombeid enam ega midagi! Ma pean teie pärast lausa
piinlikkust tundma. No kujutage ette! Muusika mängib, pidulik õhkkond. Ja ainult mina taipasin
Suslovi leske matustel tantsima võtta. 1982; variandid vt. Tšuktš, 1983; vt. Miilitsad, 1982
Brežnev ja Reagan on koos ujumas. Ujuvad, ujuvad, järsku hakkab Reagan uppuma. Brežnev kõhkleb,
mida teha? Kas päästa ära või mitte? Aga Reagan ajab juba mullikesi ja vajub vee alla. Siis korraga
Brežnev sukeldub ja veab Reagani kaldale. Nüüd küsimus Armeenia Raadiole: – Miks päästis Brežnev
Reagani? Armeenia Raadio vastab: – Sellepärast, et tal polnud veel medalit "Uppuja päästmise eest".
1982
Brežnev ilmub Kremlisse tööle ja kolleegid vaatavad, et täna on midagi valesti – Brežnevil polegi
märke rinnas! Hakkavad delikaatselt vihjama, et teil on vist teie tütre afäär väga südamesse läinud. –
Mis südamesse? Millest te räägite? – Noh, aga ... ... ja viidatakse tühjale kuueesisele. Brežnev vaatabvaatab ja ehmub: – Oih! Bože moi! Ma olen nad oma pidžaama ette unustanud! 1982

47

Brežnev on Ameerikas ja Reagan küsib, et no kuidas see teie Sahharov ka elab? Brežnev hõõrub oma
otsakonti ja küsib: – Sahharov? Kes see on? Nii, jõuab Brežnev Moskvasse tagasi, delegatsioon on
teda lennuväljal vastu võtmas. Andropov kätleb teda tormiliselt, embab ja juubeldab: – No see on alles
Reaganile paras! Kuidas te ometi sellise geniaalse mõtte peale tulite? Oli see alles hästi vastatud
sellele Reaganile! – Hm. Reagan... kes see on? 1982; variant: Saksamaal ja Brandt
Brežnev peab kusagil esinema ja ütleb, et tehke lühike kõne, ma ei jõua pikalt ei seista ega kõnelda.
Tehakse kõne valmis, Brežnev ütleb, et oi, nii pikk, tehke lühemaks. Tehakse veel lühemaks. Brežnev
ütleb, et kuulge, see on ikka veel oma poolteist tundi pikk. Siis öeldakse, et oh ei, see on lihtsalt
kolmes eksemplaris. 1982 vrd. 1974
Brežnevile pandi uus kõri ja vaja seda proovida. Viiakse isake mägedesse ja ta hõikab: – Serp i molot!
Kaja vastab: – Smert´ i golod! 1982 varandid vt. Loomad, 1974; Eri rahvused, 1983
Brežnev küsib Pelšelt, et Arvid Janovitš, öelge, kui vana ma olen? Pelše ütleb, et 76. – Aga miks nad
siis kogu aeg räägivad, et 60 ja 60? 1982
Brežnev kohtab Kremli koridoris Tihhonovi. 1982 vt. Kremli tegelased
Teatavasti suri üks mees kell 8.30, arstid konstateerivad kliinilise surma, aga jõle jama – lõug käib
edasi. Et on valmis, aga mida see siis tähendab? Siis astus juurde sm. Aleksandov-Agentov ja lülitas
patarei välja. Naksti. 1982; variant vt. järgmine
– Miks teatati Brežnevi surmast nii hilja? – ??? – Vat südamestimulaator oli ta Vene oma, aga
lõuaaparaat Jaapani oma. Ja kui süda üles ütles, töötas lõug edasi. Kuni lõuaaparaadi patareid tühjaks
said, ei saanud veel midagi teatada. 1982
Kremlis heliseb telefon, kaugekõne ja küsitakse Leonid Iljitši. Selle peale öeldakse, et vabandage väga,
aga ta on surnud. Varsti heliseb telefon uuesti, kaugekõne, küsitakse jälle Brežnevit. – Kuulge, kas te
ei kuulnud või ei saanud aru – ta on surnud! – Sain aru küll, aga seda on nii tore kuulda. 1982; variant
vt. Igasugust, 1976
– Miks Brežnev matustel hauda visati? – ??? – Tead ju küll tema hääldust. Ta tahtis öelda
"proštšaite!", aga ütles "brossaite!" 1982; variant: matjad olid eestlased, kes ei teinud susisevatel
häälikutel vahet
Brežnev on oma kambaga Reaganil külas. 1982 vt. Riigipead omavahel
Mis vahe on Brežnevil ja Andropovil? 1983 vt. Küsimus-vastus
Andropov saab Brežnevilt kirja: – Olen põrgus, nii ja naa. Elul pole muidu väga viga, aga saada mulle
nuga ja kahvel. Kui Hitler on korrapidaja, siis sunnib mind sööma sirbi ja vasaraga. 1983
Andropov helistab Brežnevile. Andropov läheb põrgusse Brežnevi juurde. 1983 vt. Andropov
– Kas tead, Brežnev sai veel 6. Kuldtähe? – Mille eest? – Vabastas Kremli. 1983
Andropov ja Brežnev mõtlesid teed jooma hakata. 1985 vt. Kremli tegelased
Nikita ja Ljonja istuvad pilve äärel. 1988 vt. Kremli tegelased

I. TUNTUD ISIKUID
2.5. Andropov
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– Millised on sotsialismi kolm põhi– ehk algõpetust? – ??? – Marksism, leninism ja antropoloogia.
1982
– Mille eest anti Juri Andropovile Nobeli preemia? – ??? – See on tema teene, et Nõukogude Liidus
on skorost´ stuka võše tšem skorost´ zvuka. 1982
Juri Andropov korraldas ajakirjanikele pressikonverentsi ja üks ajakirjanik küsis: – Sm. Andropov,
teie olete nüüd uus riigiisa, kas te olete kindel, et rahvas ka järele tuleb, kuhu teie ees lähete?
Andropov vastab, et olen küll, küll nad tulevad. – Aga kas te olete päris kindel, et kogu rahvas tuleb?
Võib-olla kõik ei tule? – Mis siis ikka, eks need lähe siis Brežneviga. 1982
Mis vahe on antropoloogial ja andropoloogial? 1982 vt. Küsimus-vastus
Andropov on juba mitu käskkirja välja andnud ja ühes asus ta uuendama Keskkomiteed. On
pereimenoval CK KPSS na ÈK KPSS. 1982
– Kuidas toimusid valimised Keskkomitees? – ??? – Kto za Jurija Vladimirovitša Andropova, možet
spustit´ druguju ruku. 1983
Andropov helistab Brežnevile: – Kuule, ajad on rasked, ajad on halvad. Anna nõu. Brežnev vastu: –
Tule ise siia, see pole telefonijutt. 1983 vrd. 1984; variandid vt. Kremli tegelased, 1984
Kremlis heliseb telefon: – Halloo, Juri Vladimirovitš, zdes´ Nikolae Tšaušesku. Andropov helistab
sekretärile: – Zavodit´. 1983
Andropov läheb põrgusse Brežnevi juurde. – Tere-tere, Leonid Iljitš. Pole ammu näinud, tulin
vaatama, et mis sa teed siin ka. Näe, võtsin 4.72 ka kaasa, vodka Andropovskaja. Brežnev vaatab
pudelit ja ütleb: – Seda on liiga palju. Ootame kolmanda ka ära. 1983 variant teed joomas, vt. Kremli
tegelased, 1985
Meremees tuleb merelt koju, keerab kohe teleka lahti. Vaatab – Brežnevi matus. Mees harjunud heade
programmidega mujal, keerab II kanali peale – Brežnevi matus. Keerab III, IV kanali – sama lugu. V
kanalil viibutab Andropov sõrmega: – Ma tahaks näha, kaua sa veel krutid! 1983; variant vt. Brežnev,
1981
Isa Ljonja sai kõva pauguga maha maetud ja isa Juri kutsub kokku astroloogid, hiromandid, oraaklid ja
muidu ennustajad. Kutsub kokku ja küsib: – Öelge, kui kaua ma valitsen? Need siis uurivad tähti,
vaatavad kohvipaksu, kuulavad kuulujutte jne. Tulevad siis kokku ja ütlevad: – Odnu zimu. Ja siis
Adropov otsustab: – Ne budjet zimu. 1983; variant vt. Gorbatšov, 1987
– Milline on Andropovi lemmikmuusika? – ??? – Kamernaja. 1983
Andropov läks sümfooniakontserdile ja harjumusest pidas silmas ka pillimehi. Ja mis ta näeb!
Timpanimees uurib küll hoolega nooti, aga esimesel poolel lööb ainult kaks korda vastu timpanit.
Peale vaheaega 2. poolel lööb ka kaks korda ja hakkab ära minema, kuigi kontserdi lõpuni aega küll.
Andropov naksti järele: – Hei, kuhu sa lähed? Miks sa nii vähe töötasid ja nii vara lõpetad?
Timpanimees ütleb, et u menja svoja partija. Andropov ütleb: – Net, net takogo. U nas odna partija i
každõi stutšit kak možet, do kontsa rabotšego dnja. 1983
Telekas käib lastesaade ja seal näidatakse Juri Andropovit. – Kallid lapsed, vaadake, see on meie
riigijuht onu Andropov. Kutsuge televiisori ette ka oma õed ja vennad, et ka nemad saaksid näha onu
Andropovit. Ja siis kutsuge televiisori ette oma isa ja ema, et nemadki saaksid näha onu Andropovit.
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Kui teil on elus vanaisa ja vanaema, siis ärge neidki unustage, vaid kutsuge televiisorit vaatama. Ja
nüüd kallid lapsed, kui olete saate ära vaadanud, palun kirjutage meile, kes televiisorit vaatama ei
tulnud. 1983
Andropov sõidab autoga suvilasse. 1983 vt. Miilitsad
Mis vahe on Brežnevil ja Andropovil? 1983 vt. Küsimus-vastus
Moskvas avati uus metroojaam: Andropovskaja – s perehodom na liniju Stalinskuju do ploštšadi
Rasstrelov. 1983
– Mis on kõige uuem tants? – ??? – Andropolka. – Kuidas seda tantsitakse? – Lähed nii /näidata käed
seljal/ – ja tagasi ei vaata. 1983
Andropov sõidab oma uue musta Zil-iga, millel on number 00-01, kui äkki näeb, et keegi sõidab ees
täpselt samasuguse autoga, mille number on 00-00. Masin peetakse kinni ja Andropov küsib, et tõ kto
takoi? Teine ütleb, et ja barmen "Metropolitena". A tõ kto takoi? Andropov ütleb, et ta on Andropov. –
Nihhuja sebe! Tože neblohho ustroilsja! 1983
– Kas tead, et Andropovil opereeriti üks silm välja? – Ei, miks siis? – Et midagi kahe silma vahele ei
jääks. 1984
Juri Vladimirovitš Andropov on valitud peasekretäriks ja varsti peale seda toimub koosolek.
Andropov peab kõnet ja räägib, mis kõik hakkab olema teisiti. Saalist saabub anonüümkiri: – Kas
nüüd ja edaspidi üldse kehtib veel vanasõna, et kala hakkab mädanema peast? Andropov vastab: –
Lugupeetud anonüümne küsija kuuendas reas vasakult kolmandal toolil. Vanasõna, et kala hakkab
mädanema peast, kehtib nüüd ja edaspidi. Aga rookima hakkame ikkagi sabast. 1984
Andropovi matused, haud on kinni aetud ja üks hauakaevaja ütleb teisele: – Ei tea, kas paneme riistad
kokku või jääme ootama? 1984
Tšernenko helistab Andropovile: – Kuule, sa hakkasid selle toitlusprogrammiga nii ägedalt pihta, ole
hea mees ja ütle, mida mina nüüd tegema peaks? Andropov vastab: – Kui siia tuled, siis räägime. See
pole telefonijutt. 1984; variant vt. 1983; vt. Kremli tegelased, 1984
Andropov ja Brežnev mõtlesid teed jooma hakata. 1985 vt. Kremli tegelased

I. TUNTUD ISIKUID
2.6. Gorbatšov
– Milline on Gorbatšovi lemmikvanasõna? – ??? – Parem kaks plekki peas kui üks ankeedis. 1985
Gorbatšov on Leningradis ja astub sisse ka mingisse tehasesse. Vaatab ringi ja küsib treialilt, et kas te
olete võimeline tööd tegema, kui olete võtnud 50 grammi? Mees kehitab õlgu ja ütleb, et olen küll. –
Aga kas te võite tööd teha, kui olete joonud 100 grammi? Mees ütleb, et saab ikka ka. – Aga kui olete
joonud 200 grammi, 300 grammi? Mehe silmad löövad särama: – Ja že rabotaju, vidite-li? 1985
Gorbatšov tuleb Leningradist tagasi, põsk rängalt paistes. Gromõko küsib, et mis sul seal juhtus?
Gorba ütleb, et läheb tema mööda Nevski prospekti, inimesed astuvad juurde ja näpistavad põsest: –
Uh tõ, moloden´ki! 1985
– Kas tead, et Keskkomitee ei toeta Gorbatšovi? – Ei, miks? – Käib ise. 1985
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– Mis on gorbatšovka? – ??? – Pidu ilma viinata. 1985
– Mis asi on petlja Gorbatšova? – ??? – Viinasaba, mis keerleb krussitades ümber viinapoe. 1985
Gorbatšov on otsustanud noorendada Keskkomitee koosseisu ning kutsub vikatimehe, et vanu eest ära
koristada. Saadab vikatimehe kabinettidesse, aga mõne minuti pärast on see tagasi. – Mis, kas sa ei
leidnud siis ühtegi? – Tead, vikatiga pole siin midagi teha, hoopis niidumasinat oleks vaja. 1985
Mis tuleb välja, kui ristata kaamel ja karu? 1985 vt. Küsimus-vastus
Gorbatšov on Leningradis. 1985 vt. Viinaviga
Kuidas kusagil lõbutsetakse? 1985 vt. Eri rahvused
Gorbatšov laseb end 50 aastaks ära külmutada, et näha, milline on elu peale teda. No nii, aeg on
möödas, mees ärkab üles. Kõnnib mööda Moskvat, jaa, on ehitatud uusi kõrghooneid, midagi on
muutunud. Gorbatšov kõnetab üht töölist, et kuidas elu on? See vastab, et pole viga. Gorbatšov küsib,
et kui palju sa palka saad? See ütleb, et 400 rubla kuus. – Aga kui palju auto maksab? – 800 rubla. –
Noh, siis saab ju auto kahe kuupalga eest kätte. Sul on muidugi auto juba olemas? – Ei ole. Ma panen
parem natuke juurde ja ostan pudeli viina. 1985
– Mis on Gorbatšovi uus ametinimetus? – ??? – Genseki asemel gensok. 1985
– Millised on Gorbatšovi uued hüüdnimed? – ??? – Mihhail Trezvõi, Limonaadi-Miška; gensoki
kõrval veel mineral´nõi sekretar´ ja sokinsõn. 1985
– Milline linn ristitakse Gorbatšoviks? – ??? – Mineralnõje Vodõ. 1985
Pikk viinasaba. Üks mees on seisnud kaks tundi, aga saba nihkub visalt. Mees vihastab ja ütleb, et
mina seda rohkem ei kannata. Lähen ja panen Gorbatšovile üle tahi. On kolm tundi ära ja tuleb tagasi
oma kohale järjekorras, vaikselt ja häbelikult. Naaber küsib, et noh, kas said asja korda? Mees ütleb, et
oh ei, seal oli veel pikem saba. 1986; variant: järjekord Poolas ja Gomulka, 1970
Ševardnadze on Raissa juures. 1986 vt. Kremli tegelased
Reagan ja Gorbatšov on Reykjavikis. 1986 vt. Riigipead omavahel
Gorbatšov kohtub Thatcheriga. Tegu on pikema jutuajamisega tete-a-tete. Kui see lähedasemate
suhete nimel toimunud lähedane kohtumine hakkab lõpule jõudma, tõstab Gorba end käte najale ja
hõiskab: – Éh, kakaja prelest´ ležat´ na ruinah imperializma! Thatcher vaatab lakke ja lisab: – I
tšuvstvovat´ konetšik kommunizma. 1986; variant: Nikita ja Elisabeth
Gorbatšov näeb oma koolivenda. See tõstab käed üles: – Oo, tere, Miša! – ja ütleb, et no oled sina alles
reformaator. Panid viina põlu alla, seadsid sisse kitsendused, aga tead, mind see ei loksuta, mina saan
viina, millal tahan, iga kell. Gorbatšov muidugi ei usu: – Praegu on kell pool 12. Kui lähed tood poest
viina välja, siis usun. Koolivend läheb poodi. Müüja küsib: – Mida teile? – Palun mulle pool kilo
12-rublast suitsuvorsti. Aga olge nii kena ja lõigake kohe seibideks. Müüja kaalub ja lõikab vorsti
parajaks. – Ah jaa, siia vorsti juurde palun veel pudel viina. – Mis te nüüd! Kell pole veel 2, ma ei tohi
müüa! – Kui nii, siis ma ei tahagi vorsti, milleks veel see. Müüja hakkab mõtlema, et kuhu ma need
pool kilo vorstirattaid panen, kes neid ostab ... Ja annab mehele viina kätte. Mees läheb uhkelt näitab
Gorbatšovile pudelit. See vangutab pead: – Juhus. Mees läheb teise poodi. Müüja küsib, mida teile? –
Palun mulle pool kilo musta, pool kilo punast kalamarja. Aga olge nii kena ja segage ära, saab hea
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salati. Müüja kaalub ja segab kalamarjad ära. – Ah jaa, palun siia juurde 2 pudelit viina. – Mis te nüüd!
Kell pole veel 2, ma ei tohi müüa! – Kui nii, siis ma kalamarja kah ei võta, milleks veel see. Müüja
hakkab mõtlema, et kuhu ma selle segatud kalamarja panen, kes seda ostab ... Ja keerab mehele viinad
paberisse. Mees läheb uhkelt näitab need Gorbatšovile ette. See vangutab pead ja ütleb, et no tead,
need müüjad on sulle lihtsalt tuttavad. Mees ütleb, et no olgu, vali ise pood välja, ma lähen sisse ja
ostan terve kasti. Gorbatšov valib poe. Mees ütleb, et jää ise akna alla ja vaata, et ma mingit sobi ei tee.
Läheb poodi ja ütleb: – Palun mulle kast viina! Müüja ütleb, et olete hull või, kell pole veel 2. Mees
ütleb, et ärge viitke aega. Vaadake, kes akna taga seisab, ma pean temaga jooma minema. 1986
1940. aastal toimub Punasel väljakul traditsiooniline maiparaad ja pioneerid toovad juhtidele lilli. Üks
pioneer annab Stalinile suure buketi, jääb siis talle otsa vaatama ja ütleb: – Jossif Vissarionovitš! Te
olete ju purjus! Stalin imestab ja ütleb, et tõepoolest, võtsime Anastass Ivanovitšiga tilga Armeenia
konjakit. Oled julge poiss. Mis su nimi ka on? – Miša, vastab pioneer. 1986 vrd. Kremli tegelased,
1985
Gorbatšov ja Raissa lendavad Eesti kohal. 1987 vt. Midagi eestilikku
– Miks tänavu suvel nii palju sajab? – Ei tea, räägi välja. – Gorbatšov oli käinud ennustaja juures ja
küsinud, kui kaua ta veel pukis on. Ennustaja oli öelnud, et niikaua kui suvi lõpeb. Seepeale öelnud
Gorbatšov: – Ne budet leta. 1987; variant vt. Andropov, 1983

I. TUNTUD ISIKUID
2.7. Kremli tegelased
Kremlis hakatakse endale hüüdnimesid võtma ja tullakse Nikita juurde, et ole kena, vali endale ka
midagi sobivat välja. Nikita vaatab nimekirja, et kes endale juba midagi leidnud on ja loeb: Jossif
Prekrasnõi, Aleksei Dobrõi, Leonid Mudrõi ... Nikita hakkab naerma ja ütleb: – Noh, sellisel juhul
olen mina Nikita Kudrjavõi. 1960-ndad
Podgornõi laual heliseb telefon. – Kes räägib? küsib Podgornõi. – Siin Fantoom, kostab torust kume
hääl. – No olete teie alles naljamees, Nikita Sergejevitš! 1960-ndad
– Kas Bulgaaria suitsumark "BT" /vene tähtedega VT/ tähendab midagi ka Venemaal? – Jaa: Lenin
– Veliiki teoretik. Stalin – Veliiki terrorist. Nikita – Veliiki turak. Brežnev – Veliiki tankist. 1973
Ühel päeval minnakse Lenini juurde: – Mida teha, vene rahvas joob? – See asi ei puutu minusse,
ütleb Lenin, mina olen surnud. Tore on, minnakse Nikita juurde: – Vene rahvas joob, mida teha? –
See ei puutu enam minusse, ütleb Nikita, mina olen surnud. Minnakse Brežnevi juurde: – Mida
teha, kui vene rahvas joob? – Las joob pealegi, ütleb Brežnev. Vaatame, mis ta varsti peale
hammustama hakkab. 1974
Tütarlaps astub kondiitrikooli. Komisjon esitab ka poliitilisi küsimusi: – Ütelge, kes on Podgornõi?
– Kahjuks ei tea. – Aga kas teate, kes on Kossõgin? – Ei, pole kuulnudki. – No ehk olete midagi
Brežnevist kuulnud? – Da, on natšal´nik. – Kakoi natšal´nik? – Lagerja. – Kakogo lagerja??? –
Sotsialistitšeskogo. 1974
Aleksei Kossõgin on visiidil USA-s. Peale ametlikke vastuvõtte läks mees hotelli. Seal küsitakse, et
kas soovite ka girle'i ja kas pimedas või valges? – Noh, neiust ära ei ütleks, aga kui, siis olgu
pimedas. Tore on, hommikul tasutakse Kossõginile 100 dollarit peo peale. See on väga imestunud ja
räägib Moskvas Brežnevile, et vaat milline lugu juhtus. Varsti sõidab ka Brežnev Ameerikasse.
Peale läbirääkimisi läheb mees hotelli ja seal esitatakse samad küsimused. Brežnev valib naise ja
valguse. Hommikul pistetakse talle 1000 dollarit pihku. Brežnev küsib, et milles asi? – Miks
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Kossõginile ainult 100, aga mulle 1000 dollarit? – Vaadake, Kossõginiga oli ainult raadioreportaaž,
aga teie honorar tähendab ka teleülekannet. 1974
Brežnev kurdab Nikolai Podgornõile, et nägi öösel jubedat und. Lenin kõndis Neeva jääl ja toksis
kepiga. – Mis selles kohutavat on? küsib Podgornõi, kas ta pidi vette kukkuma või? – Ei. Jube oli
see, mis ta rääkis. Ta pobises omaette, et siit pääseb läbi ... siit pääseb "Aurora" läbi ... 1974;
variandid vt. Lenin 1977; vt. Brežnev, 1979
Podgornõi näeb koridoris Brežnevit. 1975 vt. Brežnev
Brežnev suri ära ja läks taevasse. Kõnnib ringi, ei oska algul kuhugi minna, Peetrust pole ka vastas.
Siis satub ühte kummalisse hoonesse ja sealne sebimine lööb ta tummaks: Lenin hakib meeletu
hooga mune, Stalin raiub noaga laks-laks-laks sibulat, endal pisarad voolamas, Nikita mätsib pätspäts-päts lihapalle. Brežnev astub Lenini juurde: – Vladimir Iljitš, mida see peaks tähendama? – Ei
ole aega! Astu edasi! Mis jama see on? Brežnev läheb Stalini juurde: – Jossif Vissarionovitš, mida
see tähendab? Teie ja nutate ja hakite sibulat! – Ei ole aega! Ei ole aega! Astu edasi! Brežnev läheb
Nikita juurde: – Mida see kurat ometi tähendab, Nikita Sergejevitš! Kõik tormavad, kellelgi aega ei
ole ja keegi midagi ei seleta. Mida see ometi tähendab? – Ei ole aega! Astu edasi, lase jalga! Ei ole
üüü...ldsegiii aega, täna on Hitler köögitoimkonna ülem. 1976
– Milline paber oli viimane, millele Podgornõi kirjutas alla presidendina? – ??? – See oli tõend, et
Brežnev võib töötada kohakaasluse alusel. 1977
Stalin, Nikita ja Brežnev sõidavad koos rongis. Ühes jaamas jääb aga rong äkki seisma ja edasi ei
lähe. Ootavad mehed, ootavad, midagi ei juhtu. Siis lausub Stalin süngelt: – Kõik on selge.
Vedurijuht on vastaline element, ta tuleb maha lasta. Vedurijuht lastakse maha, aga rong seisab
edasi. Ootavad mehed, ootavad, rong ei liigu. Siis võtab Nikita sõna: – Seltsimehed, me oleme
eksinud. Vedurijuht tuleks rehabiliteerida. Vedurijuht rehabiliteeritakse, aga rong seisab ikkagi.
Mida teha? Siis otsustab Brežnev: – Aga läheme õige teise vagunisse ja teeme näo, nagu sõidaks
rong ikka edasi. 1976 vt. järgmine
Kui rong jääb seisma, mida teeksid Stalin, Nikita ja Brežnev? Ütleme, et raudteerööpad lõppesid
otsa. – Ei tea, räägi. – 1. Stalin selgitaks süüdlased välja, laseks maha ja käsiks kohe edasi sõita. 2.
Nikita laseks võtta raudteerööpad tagant üles ja ette laduda, et saaks edasi sõita. 3. Brežnev laseks
rongi väljapoolt kõigutada, et sees jääks mulje, nagu rong sõidaks. 1977; variant vt. 1986
Kes on matnud meie riigimehi? Kes mattis Lenini? – Rahvas. Kes mattis Stalini? – Partei. Ja kes
mattis Nikita? – Perekond. Keskkomitee arutab edasi, et kes võiks matta Brežnevi? Keegi ütleb, et
ükskõik kes, ainult mitte juudid. – Miks mitte? – Neil juba üks tõusis kolmandal päeval üles. 1979;
variant vt. Brežnev, 1980
Kossõgin tuleb Brežnevi juurde. 1979 vt. Brežnev
Kremlisse kutsuti selgeltnägija, ühtlasi ennustaja, et teada saada, kui kaugel on meist veel too õnnis
kommunism. Aga enne anti ülesandeks ehk võimete prooviks mõnd riigimeest iseloomustada või
ära hinnata. Selgeltnägija oli pime mees ega näinud, kes just talle iseloomustada antakse. Mees viidi
Lenini kuju ette ja küsiti, et mis sa sellest mehest arvad? Pime selgeltnägija katsus ja kompis ja
ütles: – See mees oli geenius. Viidi Stalini kuju ette, mida arvad selle mehe kohta? Pime
selgeltnägija katsus ja kompis ja ütles: – See mees oli karm, aga õiglane. Brežnevi ette viidi mees
lõpuks ja küsiti, et mida sa arvad sellest mehest? Pime selgeltnägija katsus ja kompis ja ütles: –
Oleks nagu perse, aga pragu ei ole. Oleks nagu pea, aga mõistust ei ole. 1980
Brežnevi kõht valutab mis kole. 1981 vt. Brežnev
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Keskkomitees käib vilgas ristsõnade lahendamine. 1981 vt. Stalin; vrd. Brežnev, 1974
– Kuidas sai Tihhonov Kossõgini kohale? – ??? – Aga vaat nii. Kossõgin suri ära ja vaja kedagi
asemele. Korraldati konkurss, nimelt kusemisvõistlused. Ja Tihhonov võitis. Tihhonov kusi endale
varba peale, teised aga lasid püksi. 1981
– Kuidas võiks iseloomustada elu Nõukogude Liidus? – ??? – Lenini ajal oli elu nagu
metrootunnelis. Ümberringi pime, aga kaugel-kaugel ees kumas valgus. Stalini ajal oli elu nagu
Odessa trammis. Pooled istusid, pooled rippusid, kõik võdisesid, värisesid. Brežnevi ajal on elu
nagu taksos. Mida edasi, seda kallim. 1982; variant vt. Brežnev, 1981
Üks välisžurnakas külastas Podgornõid tema suvilas. Küsib, et härra Podgornõi, millega te õieti
tegelete? Podgornõi ütleb, et puhkan ja tuhnin mulda, harin aeda. – A võ politikoi zanimajetes´? –
Da, konetšno. – A kak imenno? Võ TV smotrite? – Net, tam tol´ko on, tšto tam smotret´. – A radio
võ slušajete? – A tšto tam slušat´? Tol´ko on tam govorit. – A võ gazetõ tšitajete? – Net. A tšto tam
tšitat´? Vsjo tam o njom. – Nu kak že tak! Ja bojus´, tšto võ sovsem ne v kurse mirovoi politikoi.
Znajete li võ naprimer, kto teper´ novõi papa Rimski? – Neuželi on? 1982; variant vt. Brežnev,
1980
– Mis tähendus oli Suslovi matustel? – ??? – See oli peaproov. 1982; variant: suur algatus
Kremlis on Poliitbüroo koosolek ja J. Andropov kuulutab arutamisteemadena välja skleroosi ja
kaadriküsimuse. Brežnevit pole veel kohal ja teda oodatakse. Poole tunni pärast saabub Brežnev ja
küsib: – Nu, seltsimehed, mida me täna arutame? Andropov ütleb, et täna arutame väga aktuaalset
ja olulist probleemi – skleroosi. Ja nagu oleks aeg ka varsti järelkasvust ja kaadriprobleemist juttu
teha. Brežnev ütleb, et see kõik on õige. Aga mina pakun välja veel aktuaalsema probleemi, mida
täna arutada. See on, seltsimehed, töödistsipliin ja tööluusid. Vaadake, Kossõgin puudub juba mitu
kuud. Ja viimasel ajal ei ole ka Suslovit enam näha olnud. 1982
Keskkomitees käib kõva atesteerimine. Tšernenko läheb sisse, temalt küsitakse, et millal toimus
oktoobrirevolutsioon? Tšernenko vastab, et 1917-1919. – Kes oli marksismi algataja, kes selle
suuna lõpuleviija? – Marx ja Lenin. – Kas jumal on olemas? – Rahvas räägib, aga teaduslikult pole
tõestatud. – Väga hea. Olete atesteeritud. Saatke järgmine. Järgmisena tuleb Ustinov. Ta pabistab
koledal kombel ja küsib ukse taga Tšernenkolt, et mida seal küsiti. Tšernenko ütles, mida küsiti ja
mis ta vastas. Ustinov läheb sisse, temalt küsitakse: – Millal te sündisite? Ustinov vastab, et 19171919. – Tohoh! Kes teie isa siis oli? – Asja algataja oli Marx, lõpuleviija Lenin. – Kuulge, mees,
kas olete hull või? – Rahvas räägib, aga see on veel teaduslikult tõestamata. 1982
Brežnev lesib diivanil, kui keegi koputab ukse taga. Brežnev komberdab ukse juurde, sobrab
taskutes, pusib ja saab paberi näppu: – Kto tam? Vaikus, keegi ei vasta. Läheb tagasi diivanile, jälle
koputatakse. Komberdab ukse juurde, pusib ja sobrab taskutes, võtab siis paberi: – Kto tam? Jälle
vaikus. Nii mitu korda. Lõpuks teeb Brežnev ukse lahti, ukse taga on Suslov. See sobrab niisamuti
taskutes, pusib ja saab paberi näppu: – Ja Suslov. 1982
Brežnev kohtab Kremli koridoris Tihhonovi ja räägib: – Vaadake, Pelše hakkab juba vanaks jääma,
peaks ta õige pensionile saatma. Vanust juba ka nagu oleks, aga mis kõige hullem – tal on kohutav
skleroos. Kujutage ette! Mina näen hommikul Pelšet ja ütlen "Tere hommikust, sm. Pelše!" – Ja
tema? – Tere hommikust, aga ma ei ole sm. Pelše. 1982
– Millega algab Poliitbüroo tööpäev? – Reanimatsiooniga. – Mis siis Susloviga juhtus ? (25. I 1982)
– Magas sisse. 1982 vt. järgmine
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– Kuidas näeb välja Kremli tööpäev? – ??? – Kell 9 kuni 11 – reanimatsioon, kell 11 kuni 5 – lõuna
ja ülejäänud aeg – kliiniline surm. 1982 vt. järgmine
– Milline on Poliitbüroo tööpäev? – ??? – Kell 8 hommikul – reanimatsioon, kell 12 – üksteisele
ordenite ja medalite pidulik kätteandmine, kell 4 päeval – pidulik lõuna, ülejäänud aeg – kliiniline
surm. 1982
Suslovi surma puhul hakkas Brežnev matusekõnet pidama. Ronis pulti, kohmitses karmanis, sai
paberi näppu: – Dorogije tovarištši! Naš narod dostiglo velikoje gore, nas pokinul pamjatnõi
kommunist tovarištš Leonid Iljitš ... Khmkhm ... Kohmitseb edasi, saab teisest taskust uue paberi: –
Tovarištši! Sovetski narod dostiglo velitšaištšeje gore. Net bol´še võdajuštšego bor´tsa za mir, za
naše svetloje buduštšeje, za kommunizm, tovarištša Leonida ... Khm-khm ... Pika otsimise peale uus
paber: – Dorogije tovarištši, druz´ja! Net slov, tšto võrazit´ gore. Nas pokinul veliiki tšelovek,
pamjatnõi kommunist tovaroštš Leonid ... Khm! Khm! – Nu kto že odel mne pidžak Suslova? 1982
Kui toimusid Suslovi matused, oli Eesti Raadiost saadetud reporteriks Gunnar Hololei. Ja tema
andis ka otsereportaaži kogu sündmusest. – Tähelepanu! Tähelepanu! Siin Moskva, siin Punane
väljak! Kallid kuulajad koduvabariigis, algab otseülekanne Punaselt väljakult. Täna ja ainult täna
võite kaasa elada tähelepanuväärsele sündmusele – lõpeb suure riigitegelase, meie peaideoloogi sm.
Suslovi maine teekond. Rahvast on siia kogunenud palju, tuuleõhk paneb liikuma arvukad
punalipud, meeleolu on pidulik, orkester mängib sobivalt nostalgilist meloodiat. Nii! Ja sealt nad
tulevadki! Jah, enam pole kahtlust, sealt nad tulevad – Suslov, jalad pikalt ees! 1982
– Millised on olnud Venemaa valitsejad? – ??? – Neid on olnud terve rodu: Jaroslav Mudrõi, Peeter
Veliiki, Katariina II, Vladimir Mudrõi, Jossif Groznõi (ehk Jossif Stalnõi), Nikita Tšudotvorets,
Ljonja Letopissets ja Juri Dolgoruki. 1983; variandid vt. 1985; Juku-lood, 1983
Andropov saab Brežnevilt kirja. 1983 vt. Brežnev
Stalinile kantakse ette, et Vanja sööb kalamarja. Stalin laseb ta kohe kinni panna. Hruštšovi ajal
teatatakse Hruštšovile, et Vanja sööb kalamarja. – Oh, las sööb. – Aga ta sööb kuldlusikaga. Aaa! Ja
Vanja pannakse kinni. Brežnevi ajal teatatakse Brežnevile, et Vanja sööb kalamarja. – Ah, las sööb.
– Aga ta sööb kuldlusikaga. – Ah, las sööb. – Aga peale selle kasutab ta veel puupulgakesi. – Aa,
kinni panna! Andropovile öeldakse, et Vanja sööb kalamarja. – No las sööb. – Aga ta sööb
puupulgakestega. – No las sööb. – Aga ta sööb tööajast. – Aaa, kinni panna! 1983; variant vt.
Brežnev, 1973
Koos on välismaalane ja venelane. 1984 vt. Eri rahvused
– Miks Tšernenko nii kõvasti hingeldab? ??? – Sellepärast, et partei on nii tihedalt koondunud
ümber tema, et ei jätku ruumi hingata. 1984
– Mõista, mõista, mis see on: 26 jalga, 2 hammast? – ??? – Poliitbüroo. 1984 vrd. Tšuktšid, 1984
Konstantin Ustinovitš on Kremlis murelik ja tõsine. Andropov alustas suure hooga uuendustega,
aga kuidas neid jätkata, mis edasi teha, ei tea. Nojah, Kostja on mures, aga siis sähvab, et kui
helistaks Jurikule, küsiks nõu. Helistabki ja Peetrus võtab kõne vastu. Tšernenko palub kutsuda
Andropovi telefonile ning Peetrus toriseb küll, aga läheb otsima, kus katlas ta mõnuleb. Andropov
tuleb tüki aja pärast: – Halloo, ma kuulen. Tšernenko seletab, et häda suur ja hea nõu kallis. Kulla
Juri Vladimirovitš, ütle, mis ma pean tegema? Andropov mõtleb ja ütleb: – Tead, Kostja, see on
pikk jutt, telefoni teel on kehv, idi-ka sjuda, potolkujem. 1984 vt. järgmine
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Tšernenko helistab põrgusse. Helistab Brežnevile ja ütleb, et näe, ikka tõrjusite mind tagasi ja
kõrvale, aga näe, nüüd olen mina võimu juures ja riigi esimene mees. – Ja mis siis sellest? küsib
Brežnev. – Asi selles ongi, et ma ei tea nüüd, mida ma tegema peaksin. Kas sa nõu ei annaks? – See
pole telefonijutt, ütleb Brežnev. Kui siia tuled, räägime siis. 1984 vrd. Andropov, 1983, 1984
– Mis rahvusest on Tšernenko? – Ei tea. Aga tšuktšilugude eest on hakatud kinni panema. 1984
NLKP Keskkomiteele saadeti kiri ettepanekuga nimetada Krasnojarski linn ümber
Konstantinoopoliks. Seal peeti pikalt aru: – Et ei tea nagu, mees ju elab veel ja .... Ja et juba oli ka
selline linn, kuigi on nüüd Istanbul ja ... Aga, no kui ettepanek on, no olgu. Ainult et kui ristida,
parem siis Ust´-Konstantinoopoliks. 1984; variant Moskvaga; vt. järgmine
Astrahani linn saatis palvekirja Konstantin Ustinovitšile. Seoses sellega, et tervis annab tunda, iga
pressib peale ja et on oodata murranguliselt kurba sündmust, palub Astrahani linn juba ette luba,
nimetada linna edaspidi Konstantinoopoliks. 1985
Poliitbüroo liikmetele töötati välja uued VTK-normid: a) öelda 3 sõna ilma paberi abita, b) astuda 6
sammu ilma kepi abita. 1985
– Millised on olnud viimasaegsed Nõukogude tsaarid? – ??? – Jossif Groznõi, Nikita Tšudotvorets,
Leonid Basnopissets, Juri Dolgoruki, Konstantin Prosvetitel ja Mihhail Trezvõi (ehk Võtrezvitel).
1985; variandid vt. 1983; vt. Juku-lood, 1983
Andropov ja Brežnev mõtlesid teed jooma hakata. Brežnev kui vanem ja kogenum kamandab, et
mine pane samovar üles ja too klaasid. Andropov läheb, paneb vee keema ja toob kolm klaasi. – Sa
oled päris segi või, miks sa kolm klaasi tõid? küsib Brežnev. Meid on ju kaks! – Nojah, aga kuni
vesi keema läheb ja tee tõmbab ja ... 1985; variant viina joomas, vt. Andropov, 1983
Punasel väljakul on pidu, austatakse suuri juhte, karjutakse ja taotakse peopesad kuumaks.
Pioneerid toovad lilli. Stalin tunneb äkki, et tema sokihoidja on lahti läinud. Ei saa ju hakata seda
praegu kinni panema. Pioneer ulatab talle lilled, Stalin võtab vastu ja ütleb, et kuule, pane mu
sokihoidja kinni. Poiss paneb, Stalin silitab tal pead ja küsib, et mis su nimi on? Poiss ütleb, et
Miša. – Sa oled tubli poiss, Miša, jõuad elus veel kaugele. 1985 vrd. Gorbatšov, 1986
Punasel väljakul on paraad. Tribüüni eest mööduvad võimsad relvad, need peavad hirmutama
vaenlasi ja sisendama kindlustunnet oma rahvasse. Esmalt ballistilised raketid, siis vähemad, siis
suured torud, tankid jne. jne. Lõpuks marsib tribüüni eest mööda rühm mehi pruunides
nahkpintsakutes, diplomaadikohvrid käes. Keegi sõbraliku riigi esindaja küsib, et kes need on? –
Need on Baibakovi mehed, kohutava purustusjõuga. 1985; variant vt. Brežnev, 1980
– Kas teaduse areng sõltub valitsusest? – ??? – Jaa, otseselt. Brežnevi ajal arendati radioloogiat ja
südamekirurgiat, Andropovi ajal said suurt dotatsiooni tehisneeru uuringud ja Tšernenko ajal
pööratakse tehisintellekti uurimistööle suurt tähelepanu. 1985
Ševardnadze on Raissa juures, kudistavad suure südamesoojusega. Äkki on esikust kosta samme.
Ševardnadze on näost päris plass: – Oi, mis nüüd saab!? Miša tuleb! Raissa kehitab õlgu: – Mis sa
pabistad? Me ju viina ei võta. 1986
Lugu kommunismirongist. Rong sõidab, sõidab, aga äkki lõpevad rööpad ja rong jääb seisma. Lenin
korraldab laupäevaku, et teed jätkata ning peab sütitavaid kõnesid. Stalin laseb vedurijuhi maha,
vedurijuhi abi saadetakse Siberisse, pooled reisijad pannakse kinni. Nikita kutsub abi Siberist tagasi,
vedurijuht rehabiliteeritakse, rahvas usaldab jälle rongiga sõita. Brežnev laseb akendele kardinad
panna, pooled reisijatest kõigutavad vagunit, üks osa peab omaette korrutama: ta-ta-ta-tat, ta-ta-ta56

tat ... Teine osa kõnnib kuuskedega vaguni akende alt mööda. Gorbatšov laseb kardinad akende eest
koristada, aknad avatakse ja kõik hüüavad kooris: – Rööpaid ei ole! Rööpaid ei ole! 1986; variandid
vt. 1976, 1977
Nikita ja Ljonja istuvad pilve äärel. Ljonja küsib: – Hei, Nikita, kas sina ehitasid ka midagi? – Ei,
vastab see. Aga sa ise? – Mina ka ei ehitanud. Huvitav, tšto oni tam perestrojat? 1988
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II. MEES JA NAINE
1. Mees ja naine
Eit käis majaperemehele üüri maksmas. Tuleb koju ning jääb ahju juurde seisma, kõht vastu ahju. –
Miks sa nii seisad? küsib vanamees. – Kuivatan kviitungit, vastab eit. 1959
Naisel suri mees ära ja vaja maha matta. Aga naine ei täinud talle uut ülikonda selga anda ja mattis
alasti. Läheb mõni päev hiljem mehe hauda vaatama, haud on aga lahti. Muld on kõrvale hunnikusse
kühveldatud ja sedel on risti all: – Kuradi kõhe hakkas, olen kolm hauda edasi Liisu juures. 1969
Kolm habemikku meest istuvad pargipingil. Sealt möödub kena neiu, mehed vaatavad talle järele ja
üks habemik ütleb: – Ah, küll võtaks tal ümbert kinni! Teine õhkab: – Küll oleks tore teda suudelda!
Kolmas habemik on tükk aega vait, siis lausub: – Jah, vot üks kolmas asi oli veel, aga näe mitte ei tule
meelde. 1973
Pärnus jalutavad kolm naist meeste paradiisi veerel ja näevad, et põõsa all magab mees, leht näo peal.
Üks vaatab ja ütleb: – No minu mees see küll ei ole. Teine vaatab lähemalt: – Ei ole jah sinu mees.
Kolmas uurib ja teatab: – Kuulge, see pole ju üldse Pärnu mees! 1973
Mees tuleb palgapäeval koju, üleni purjus ja ulatab naisele 10 rubla. Naine saab vihaseks: – Kus
ülejäänu on? – See ongi ülejäänu. 1973
Välismaalaste delegatsioon on Pariisis. 1973 vt. Eri rahvused
Üksik talu asub metsa sees ja seal elavad peremees, perenaine ja teenijatüdruk. Ühel õhtul ütleb
peremees teenijatüdrukule: – Armas laps, me läheme homme perenaisega linna. Praegu on ajad
ärevad, valva siis ilusti talu ja kui röövleid näha on, ära lase talust midagi ära viia. Pererahvas sõitis
minema, aga tallu tulidki röövlid – 40 tükki. Teenijatüdruk jooksis neile õuele vastu ja ütles, et kulla
röövlid, tehke minuga, mis teete, aga vaadake, et te talust midagi kaasa ei vii. Röövlid tegidki nii, et
nende saamahimu piirdus teenijatüdrukuga. Pererahvas tuli tagasi ja meel hea, et elamine-olemine
puutumata. Sügis ja talv saavad mööda, kevade poole hakkab teenijatüdrukul laps sündima. Peremees
sügab kukalt ja kutsub teenija enese ette: – Laps on ju tore asi küll ja kõik. Aga kes see siis lapse isa ka
võiks olla? – Pai peremees, kui sulle kreissaega perse lasta, kas sina oskad ütelda, milline hammas
lõikab? 1973
Emajões ujub alasti naine, kaldal kõnnib noormees. Noormees tahab kangesti juttu alustada, et saaks
ehk kuidagi naise huvi äratada ja ehk läheb mänguks. – Kas vesi on ka soe? – Jaa, on küll. – Kas eile
oli ka soe vesi? – Jaa, oli küll. – Ei tea, kas homme võiks ka soe vesi olla? – Ei tea, ma olen lits, mitte
termomeeter. 1973
Naised istuvad kohvikus ja jutt keerleb selle ümber, kuidas nende mehed neid ka rahuldada suudavad.
Üldine toon on heakskiitev. Üks daam torgib hajameelselt hambaid ja jääb siis orki silmitsema: – Ma
ei teadnudki, et mu mees ka pederast on. 1973
Jaqueline on väga mures, et John talle enam tähelepanu ei pööra. Kogu aeg muudkui riigiasjad, nagu
kodust elu enam polekski. Siis proovib naine oma meest riietusega võluda ning paneb ühe poolega
rinnahoidja ülle. John vaatab, näsib võileiba ja elavneb siis: – Oi jaa! Ma pidin ju Moshe Dayanile
helistama! 1973

58

Üks prantsuse iludus reisis Venemaal ja jõudis vastu õhtut ühte külla. Astus esimesse tarre ja palus
öömaja. Lahked vene inimesed meeleldi nõus, aga ütlesid kohe algul ära, et mingeid mugavusi neil
pakkuda pole. Külaline peab leppima asemega vene ahju peal Ivani ja Petka vahel. Daam oli muidugi
nõus. Öö jõuab kätte ja naine ulatab Ivanile kummikese: – Näita, et oled mees. – Mis see on? Peale
selgitusi tegi Ivan, mis jaksas. Vastu hommikut ulatas naine ka Petkale kummikese: – Ole nüüd mees.
– Mis asi see on? Ka Petjaga klappis kõik. Hommikul tänas daam öömaja eest ning reisis edasi.
Möödus nädal. Ivan ja Petka künnavad põllul. Päike lõõskab, mehed ja hobused leemendavad higist.
Korraga jätab Ivan hobuse otsustavalt seisma, seob ohjad adrakure külge ja ütleb Petkale: – Tead,
Petja! Saagu ta pealegi laps, aga nüüd ma lähen ja võtan selle kummi maha. 1973; variant vt.
Igasugust, 1974
Naabrinaised ajavad omavahel juttu. Vestavad maast ja ilmast, muu hulgas mainib üks: – Me oleme
vahel mehega imestanud, et te olete juba 3 aastat abielus, aga pisiperet pole. – Ma olen seda ise ka
mõelnud, aga ma tõesti ei suuda seda jälkust alla neelata. 1973; variant vt. 1981
Vene turistide rühm käis Pariisis ja pärast jagab üks daam oma muljeid sõbrannale: – Tead, seal oli
päris tore. No esimesel õhtul läksime restorani. Sõime-jõime ja tantsisime. Aga hiljem tulid stiljaagad
ja vägistasid kõik ära. Välja arvatud Anna Pavlovna. Teisel õhtul käisime teatris ja kohvikus ja peale
seda tulid stiljaagad ja vägistasid meid jälle ära. Välja arvatud Anna Pavlovna. Kolmandal õhtul
käisime palju linnas, õhtul olime peol. Siis tulid aga stiljaagad ning vägistasid kõik ära. Välja arvatud
Anna Pavlovna. – Vabandust, miks kogu aeg see "välja arvatud Anna Pavlovna"? – Noh, tema ei
tahtnud. 1973
Šotlane suvitas Pärnu kuurordis. Kohalikud said sest kuulda ja üks naine vedas kihla, et nädala pärast
on šotlane abielusadamasse tõmmatud. Naine üüris šotlase naabrusse toa. Hommikul, kui šotlane rõdul
võimles, ilmus naine kõrvalrõdule, tõmbas sõõmu õhku sisse ja astus tagasi tuppa. Šotlast hakkas asi
huvitama. Kuuendal õhtul jõudis ta külaskäiguni ja nagu muuseas päris ta, et mida naine hommikuti
rõdul teeb. – Ma einestan seal, ütles naine. Mulle pole rohkem vaja kui sõõm õhku. Šotlane oli nii
õnnelik, et tegi kohe abieluettepaneku. Kihlveoga võidetud summa eest korraldas naine aga vägevad
pulmad. Esimesel argipäeval kattis naine jälle toreda laua. – Kas meile tuleb külalisi? küsis mees. – Ei,
see on meile kahele. – Aga mina sõin juba eile kõvasti ja sina pidid üksnes õhust elama. Kas see pole
liigne raiskamine? – Võib olla küll, aga peale tänast ööd ma enam õhku ei pea. 1973
Armeenlane kurameerib blondi naisega ja jutt kaldub juba abiellumisele. Naine võtab juba
konkreetsemaid registreid: – Et sa armastad, on selge, aga sul peaks maja ka olema. – Armen ljubit,
armen kupit. – Aga auto oleks ka väga vajalik. – Armen ljubit, armen kupit. – Kuid ega abielu ole
ainult materiaalne liit, sul peaks seda riistakest ka olema, nii oma 30 cm. – Armen ljubit, armen
otrubit. 1973
Armeenlane abiellus blondi naisega. Elavad juba mitu kuud koos, siis kutsub ämm minia oma poole.
Ajavad juttu koduteemadel ja siis küsib ämm vihjavalt, et kas mees teda vahel teistpidi ka pöörab? –
Mismoodi teistpidi? Ei, ei pööra. Naine räägib kodus mehele ka, et vaata, kuidas su ema nii imelikult
küsis. – Loomulikult ei pööra me teistpidi, ütleb mees. Nii võib ju lapse saada. 1973
Erukindral on oma naisega voodis, pikutavad ja räägivad juttu, läinust ja tulevast. Naine ütleb: – Oh
meheke, meheke. Kas oleks sina Vanka, talumehe poeg, osanud kunagi unistada, et magad kord
kindraliprouaga. 1973
Lenin on Krupskajaga voodis. 1973 vt. Lenin
Kauboi ratsutab preerias, daam hääletab. 1973 vt. Kauboi
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Mehel on eluaastaid 70 lähedal ja märkab ühel päeval, et võiks oma ihuliikmega naisele rõõmu teha.
Kutsub naise ruttu jaole, aga naisel on kiire ja hüüab, et käib korraks enne pissil ära. Tuleb tagasi, et
noh, kas oled valmis? Aga mees kohmab süngelt: – Nüüd võid juba sitale ka minna. 1974
Kuningas on kohutavalt vihane, sest lossi ette lumehange on kustud kuninganna nimi. Kuningas
kutsub kokku uurijad ja eksperdid ja nõuab, et ühe päeva jooksul olgu süüdlane kindlaks tehtud.
Mehed on usinasti ametis, mõõdavad, kaaluvad, analüüsivad. Õhtul löövad nad kuninga ees kannad
kokku ja teatavad: – Vastus on käes. Kusi on krahv Hoffmanni oma ja käekiri on kuninganna oma.
1974
Mees läheb kosmeetiku juurde ja kurdab, et naisel on pool tutti valge, teine pool must. Kosmeetik
andku nõu, mida teha. See on natuke üllatunud ja küsib, et mis selles paha on, nii võib isegi hoopis
huvitavam olla. – Ega minul polekski selle vastu midagi, ütleb mees, aga sõbrad naeravad. 1974
Direktor võtab uue sekretäri, aga varsti tüdineb ära ja hakkab näitsikut hoopis oma sõpradele kiitma.
Need ei ole just ka käsitsi-mehed ja imestavad, et miks mees oma armukest äkki neile pakub. – Ei, ega
ta halb ole, aga mulle tundub, et mu oma naine on parem. Läheb paar nädalat mööda ja sõbrad
teatavad: – Sul on õigus. 1974
Mida mõtleb naine suguakti ajal? Lits mõtleb, et kas maksab või ei maksa? Armuke mõtleb, et kas
armastab või ei armasta? Oma naine mõtleb, et kas valgendada lage või mitte? 1974
Kohtus on lahutusprotsess. Abikaasad heidavad teineteisele ette hoolimatust, truudusetust, külmust
ning põhimõtteliselt on kõik lahutamisega nõus. Ainus küsimus asja juures on see, et kellele jääb laps.
Naine ütleb, et milles küsimus? – Mina olen ema, mina olen ta sünnitanud ja laps peab jääma ema
juurde. Siis ütleb mees: – See jutt on väga kena, mina tooksin aga kõrvale sellise näite. Võtame
pirukaautomaadi. Mina lasen 5 kopikat sisse, pirukas tuleb välja. Kas pirukas on nüüd minu või
automaadi? 1974; variant gaseeritud vee automaadiga
Hamburgi prostituutidel olevat parooliks "Kas suitsetate?" Ja kui "jaa", siis on kaubad koos. Keegi
turist sai linnuga kokku ja jaatava vastuse ka. Lähevad naise korterisse ja mees koorib kähku riided
maha. Märkab aga, et naine mängu rohkem kaasa ei tee. – Milles asi, te ju suitsetate! – Sellist koni küll
mitte. 1974
Sõbrad on koos ja plaanivad, kas võtta midagi ette. Esimene ütleb, et mina olen praegu vaba. Saatsin
naise Sotši suvitama. Teine ütleb, et mul pole ka viga, saatsin naise Karpaatidesse ekskursioonile.
Kolmas mees aga teatab: – Mina olen veel ise võimeline. 1974
Kuipalju maksab naine? Kuipalju mees? 1974 vt. Küsimus-vastus
Kauboi näeb katusel kena girlet. 1974 vt. Kauboi
Mees ja naine armastavad. 1974 vt. Lihtsalt must
Petka ja Anka abielluvad. 1975 vt. Petka ja Tšapajev
70-aastane mees abiellus noore naisega. Tuleb pulmaöö ja pruut mõtleb, et kindlasti on tänane
pulmaöö ainult sümboolne, mehest nagunii asja pole. Aga varsti kuuleb ta ukse taga koputamist. –
Kallis naine, kas ma võin tulla täitma oma abielumehe kohustusi? Tuleb tuppa ja täidab kohused. Noor
naine on meeldivalt üllatatud. Tunni aja pärast koputab mees uuesti: – Kallis naine, kas ma võin tulla
täitma oma abielumehe kohustusi? Tuleb ja täidab jälle. Tunni aja pärast koputab mees uuesti: – Kallis
naine, kas ma võin tulla täitma oma abielumehe kohustusi? Naine on nüüd juba päris üllatunud.
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Vihjab mehele, et kas ta oma sellise aktiivsusega tervisele liiga ei tee. – Khm. Tervisel pole viga
midagi. Ainus haigus, mida ma põen, on skleroos. 1975; variant vt. Inglise huumor, 1974
Kena neiu hääletab tee ääres ja üks "Žiguli" võtab ta peale. Mees soovitab tal turvavöö ümber panna,
kuna ta sõidab väga kiiresti. – Mulle meeldib kiire sõit, aga see rihm ahistab mind. Auto sõitis ehk
paarkümmend kilomeetrit edasi, kui äkki kaldus teelt välja ja vastu puud. Naine lendas läbi esiklaasi
välja ja – valmis. Mees kargas aga autost välja, keksib jalalt jalale ja karjub nagu põrguline. Autod
peavad kinni, tullakse vaatama ja appi. – Mis te karjute, noomib üks vanem autojuht. Näete, tema
lamab seal ega liiguta end enam. Mis teil viga! – Kuidas ei ole! Vaadake, mis tal käes on! 1975
Ameerika autostraadil sõidab võimas "Chevrolet", tee ääres hääletab piltilus neiu. Kääks! on masin
teepervel ja juht lükkab ukse lahti. Siis hüppab aga põõsast morni näoga mees, võtab püstoli välja ja
astub juhi juurde: – Tao pihku! – Kuulge, mis te nüüd! Ma ei tegele sellega! – Tao pihku! See püstol
pole mul reie sügamiseks mitte. No nii, mis jääb juhil üle. – Aga nüüd veel üks kord! nõuab morn
mees. Juht pusib veel korra. – Ja nüüd veel kord! möirgab morn mees. – Kurat ja põrgu! Ma ei jõua
enam! Ma ei suuda! hüüab juht. – Väga hea, siis on kõik korras. Angelica, see mees viib su San
Franciscosse. 1975
Kohtus käib lahutusprotsess. Lahutust nõuab naine ja tal palutakse oma soovi argumenteerida. – Teate,
mu mees petab mind, ütleb naine. – Kas teil on selle kohta ka kindlaid tõendeid? – Jaa. Ta ei ole minu
laste isa. 1975
Krahvinna tütar läheb ballile ja ema ütleb õpetuseks kaasa: – Võib juhtuda, et keegi noormees sulle
väga meeldima hakkab. Tantsite ja, lähete jalutama ja ... Aga ma tahan sulle öelda, et kui te peaks
kuhugi pikali heitma ja tema sinu peale tuleb, siis suren mina ära, pea meeles. Tütar tuleb ballilt vastu
hommikut tagasi, näol kumendamas sisemine valgus. – Kuidas läks, mu tütar? – Kõik oligi nii, nagu
sa rääkisid, ema. Sain ühe kena husaariga tuttavaks, rääkisime ja tantsisime ja jalutasime. Mul hakkas
kõrvus kohisema ja süda tahtis rinnust välja hüpata. Aga siis ma mõtlesin sinu peale ja kuna tema ema
on väga vana, siis ma mõtlesin, et las sureb parem tema ema ... ja ma olin ise peal ... 1976
Naine kurdab kogu aasta, et tal pole mitte kui midagi selga panna. Jõuluks on mehelt suur pakk. Naine
teeb selle lahti, pakis on – seljakott. 1976
Sultan näitas oma kallile külalisele maavaldusi, suuri rikkusi ja lõpuks isegi õige piskut oma
haaremist. Seejuures vihjas sultan, et võib-olla on külalisel hotellis igava võitu, äkki sooviks ta
lugemiseks midagi kaasa võtta. Külaline ütles viisakalt ära, aga hotellis hakkas ta arvama, et miks ka
mitte. Ta saatis sultanile kirjakese ja palus endale saata kollase ja roosa raamatu. Kiiresti saabus lühike
vastus: – Kahjuks loen ma kollast ise, roosa on aga alles lahti lõikamata. 1976
Hõbepulmade ajal küsib mees: – Ütle, kallis naine, miks sa mind pulmaööl ikkagi tuppa ei lasknud?
Seepeale naine kiljatab ja avab seinakapi ukse. Kapis pudeneb skelett kokku. 1976
Mees seisab tänaval ja hüüab: – Mammi! Viska 62 kopikat alla! – Hull peast! Nad pudenevad ju laiali!
– Täitsa õige! Keera nad kolmeka sisse! 1976
Buss on rahvast maast laeni täis ja trügitakse ka veel. Ühel naisel viskab päris ära ja toriseb: – Kuulge,
noormees, ärge nüüd ikka päris selga ka ronige. Mees vastu: – Ärge ikka endast nii heal arvamusel ka
olge. 1976
Kaks naabrinnat said kokku. Üks räägib teisele, et kuule, kas sa ei saaks oma mehelt midagi küsida? –
Mida siis? – No vaata, igal hommikul tuleb su mees, helistab uksekella ja küsib, kas minu mees on
kodus. Mina ütlen, et ei ole ja siis veab ta mu voodisse ja keerab taha. Kas sa ei võiks küsida, mida ta
mu mehest tahab. 1976
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Vürst abiellus vürstinnaga, tehti suur pidu ja auväärt külalised tulid kokku. Pulmaööl aga selgub, jama
küll, vürst tunneb, et vürstinna polegi süütu. Aga vürst oli aumees, veristas kätt, nii et hommikul võis
lina demonstreerida ja pulmarahvas jäi igati rahule. Elati õnnes ja kooskõlas juba 25 aastat, saabusid
hõbepulmad. Jällegi palju rahvast koos, pidu missugune. Pulmaööl ütleb vürstinna: – Kallis vürst! 25
aastat tagasi päästsid sina minu au, nüüd on vist minu kord. Ja ta nuuskas linadesse. 1976
Üks grusiinlasest mees jäi vene neiukesega kimpu ja see kaebas ta kohtusse. Mees pidi kohtus
kaitsekõnet ütlema, aga vene keelest teadis ta vaid käänete nimetusi. Ta pidas oma kõne nii: – Ja
imenitel´nõi – ona predložnõi, ja vinitel´nõi – ona datel´nõi, ja tvoritel´nõi – ona roditel´nõi. 1976
Inglise turist käib Venemaal ning jagab pärast oma reisimuljeid. Küsimusele vene naistest vastas ta nii:
– Neid on kolme liiki. Ühed on sellised, kes tormavad tänaval, ühe käe otsas on laps, teises käes
toidukott. Neid nimetatakse graždanka. Teised on sellised, kes käivad koosolekutel, võtavad sõna ja
hääletavad. Neid nimetatakse tovarištš. Kolmas liik on sellised, kes istuvad kohvikus, suitsetavad ja
võtavad napsi. Nende nimest ma päris täpselt aru ei saanudki, midagi umbes nagu leedi või läädi. 1976
– Millised olid naised enne, millised on nüüd? – Noh, räägi. – Enne oli naine köögis nagu perenaine,
võõrastetoas nagu daam ja voodis nagu lits. Nüüd on naine köögis nagu daam, voodis nagu perenaine
ja võõrastetoas nagu lits. 1976; variant vt. 1979
Ivan Fjodorovitš sõitis Pariisi. Jõudis kohale, aga "Grand Hotel'ist" öeldakse, et jaa, te olete saabunud
üks päev varem ja teie toas peatub veel üks daam. Nüüd on teie teha, kas tõstate daami välja või lasete
tal homseni olla. Ivan Fjodorovitš laseb loomulikult daamil homseni jääda. Heidavad õhtul magama,
üks ühes, teine teises toa nurgas. Varsti hakkab naine vähkrema: – Härra, mul on palav, kas te ei teeks
akent lahti. Ivan Fjodorovitš avab akna. Varsti vähkreb naine uuesti: – Küll on külm! Härra, kas te ei
paneks akna kinni. Ivan Fjodorovitš läheb ja suleb akna, ise krimpsutab nägu. Ei kulu palju aega, kui
naine ohib: – Küll on palav! Härra, kas te ei avaks akent. Ivan Fjodorovitš on ärritunud, kuid läheb ja
avab akna. Ja muidugi ohib naine varsti uuesti: – Küll on külm! Härra, kas te ei suleks akent. Ivan
Fjodorovitš vihastab: – Mademoiselle, kas te ei sooviks tänasel ööl asendada minu naist? – Ojaa!
Palun! Meeleldi! – No mine siis, vana lehm, ja pane see aken ise kinni! 1976
Ivan Fjodorovitš on Pariisis ja tahab enne äratulekut suveniire kaasa osta. Mõtleb, et kallid sugulased
ja sõbrad ja tuttavad ootavad, et ta toob midagi põnevat. Mõtleb, et ostab preservatiive. Läheb siis
õhtul ühe kioski juurde ja küsib: – Preili, palun lubage mulle 50 preservatiivi, aga et oleks ka "Sultan".
Saab hunniku kumme peo peale, läheb hotelli ja loeb igaks juhuks üle. No mis sa kurat tahad teha –
49! Kus see ausus on? Kui silmi lahti ei hoia, kohe tõmmatakse. Ootab siis Ivan Fjodorovitš hommiku
saabumist ja läheb kohe varavalges kioski juurde: – Vabandage, preili! Ma küsisin teilt eile õhtul 50
preservatiivi, aga teie andsite mulle ainult 49. Neiu lööb käsi kokku: – Armas taevas! Kas ma tõesti
rikkusin teil eilse õhtu ära! 1976
Ühes kupees on mees ja naine. Kumbki istub omaette, ei lausu sõnagi. Aeg hakkab juba õhtu poole
kiskuma, vestlus ei idane kuidagi. Mees mõtleb, et prooviks mingil neutraalsel teemal: – Vabandage,
kas te "Rigolettot" olete näinud? – Kui näitate, hakkan karjuma. 1976; variant vt. Midagi eestilikku,
1974
Taksojuht sõidab, neiu kõrval. Mehele daam meeldib ja hakkab kätt tema põlvele sättima. –
Vabandage, ma olen Picasso modell! Juht tõmbab kohkunult käe ära. Varsti katsetab uuesti. –
Vabandage, ma olen Picasso modell! Käsi tõmbub eemale. Siis mõtleb mees, et mis siis sellest, et
Picasso ja et modell, ega ta siis Picasso oma ei ole. Käsi läheneb uuesti. – Kuulge, ma ju ütlesin, et ma
olen Picasso modell. See, mida teie otsite, on mul kõrva taga. 1976
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Armeenlane sõidab rongis ühes kupees kellegi võõra naisega. Naine loeb ja loeb raamatut, armeenlane
lesib oma polka peal, vahib lakke ja mõtleb, et millise ettekäändega küll saaks naisele taha keerata.
Õhtu jõuab kätte ja naine hakkab end magama sättima. Armeenlane on ikka vait kui hiir. Siis näeb
mees, et naine võtab oma klaassilma ja paneb veeklaasi. Siis võtab naine oma kunsthambad ja paneb
teise veeklaasi. Armeenlane ajab silmad pärani. Siis võtab naine mutrivõtme, keerab põlve juurest ja
võtab oma kunstjala alt. Armeenlasel on imestusest ka suu pärani. Seejärel pistab naine käe põue ja
võtab sealt kunstrinnad ja asetab kohvrisse. Nüüd ei pea mees enam vastu ja hüüab: – Hei, kogda
pizdu sorvjoš´, brossai sjuda na verh! 1976
Mehed arutavad oma naiste häid-paremaid külgi. Üks mees lausub kurvalt: – Kõik oleks korras, aga ta
on liiga intelligentne. Teised on imestunud: – Mis see tähendab? – Võtab suhu. Teised on päris
hämmingus: – Kuidas see intelligentsust näitab? – Ta võtab kahvliga. 1976
Naine viib toast kušeti välja. Naabrinaine imestab ja küsib: – Miks? – Tegin selle peal pattu ja ei
kannata teda rohkem oma silma all hoida. – Ohhoo! Kui mina sinu kombel teeksin, jääks mul tuppa
vaid laearmatuur! 1976
Nunn kõnnib metsateel ja korjab lillekesi. Vastu tuleb mees ja vägistab nunna ära. Nunn hakkab
kibedasti nutma ja mees katsub teda kuidagi lohutada. Nunn hädaldab: – No kuidas ma nüüd lähen ja
ütlen abtissile, et mind vägistati kolm korda ära? – Kuidas kolm korda? on mees täitsa pahv. Nunn
naeratab: – Ega külamehel siis ometi kiire pole. 1976
Leningradis kohtuvad kaks prostituuti. Üks teatab kolleegile, et põrutan põhja, seal pidid hirmus pikad
rublad mängus olema. – Kas sa ei karda, et sul seal raskeks läheb? küsib teine. – Miks nii? – Aga seal
on ju polaaröö. 1976
Ajakirjanik sõidab Pariisis ja näeb, et ühe maja ümbrus upub autodesse. Maja ukse ees on väike salk
mehi. Ajakirjanik astub ligi, et milles asi? Talle seletatakse, et sees on kaunitar oma 4-aastase pojaga.
Kui mees teeb kõik järele, mis poiss ees, võib kaunitariga teha, mida hing ihaldab. Kui järele ei tee,
tuleb auto siia jätta. Nagu selle kinnituseks on näha, et järgmine mees väljub majast ning suundub
metroo poole. Ajakirjanik astub sisse – naine on tõeline iludus! Naine ütleb pojale: – Pojake, suudle
ema! Mees teeb järele. – Nüüd pane jalg kaela taha. Mees pusib ja teeb järele. – Nüüd pojake, pane
oma tilotška sõlme. Mees ulatab autovõtmed. 1976
Mungad ja nunnad otsustasid oma kloostrite vahel sõprussidemed sisse seada ning kaevata tunneli.
Kaardil märgistati trass ära ning mõlemast otsast hakati kaevama. Kui kokku saadi, tuli välja, et
mungad olid kaevanud 3 kilomeetrit, nunnad 27. 1976
Inglise kuninganna kuulutab välja konkursi endale sobiva abikaasa leidmiseks. Kandidaat peab olema
rikas, kuulus ja kõva potentsiga. Ühel päeval helistatakse ukse taga. Kuninganna näeb invaliidi käruga
ukse taga, käteta, jalutu. – Te vist eksisite, meil täna almuseid ei jagata. – Ma olen hoopis kandidaat
teie elukaaslaseks. – Aga tingimused? – Mul on taskus hoiuraamat 5 miljonile naelale, mu rind on
ordeneid täis. – Rikas te olete ja kuulus ka, aga kolmas tingimus? – No millega ma siis uksekella
andsin! 1976 vt. järgmine
Mees helistab lõbumajja: – Halloo! Pange mulle kiiresti üks naine valmis! Aga kiiresti-kiiresti!
Lõbumajast küsitakse, et kas paks või peenike või milline? – Mul ükskõik, mul nagunii käsi pole. –
Nojah, aga kas pikk või lühike või milline? – Mul ükskõik, mul jalgu ka ei ole. – Eee ... eee ... aga kas
teil on üldse lõbumajas midagi tegemist? – Mis te arvate, millega ma siis numbri valisin! 1976
Mees läheb vendispanserisse ja kurdab, et tema mehelik jõud teeb vahel ootamatuid tõrkeid, pisted
löövad sisse ja naine ei jää alati rahule. Arst soovitab teha riistale koorevanni. Mees läheb koju ja
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hakkabki seda tegema. Korraga astub sisse naine ja jääb, suu lahti, vaatama. – Mis sul hakkas, pole
enne näinud või? – Riista olen näinud küll, aga esimest korda näen, kuidas seda täidetakse. 1976
– Kuidas erinevad flirt prantsuse ja vene moodi? – Ei tea, räägi. – Prantslane tutvub daamiga baaris,
lähevad edasi mehe poole plaate kuulama. Mees pakub kohvi ja konjakit. Hommikul, kui mees ärkab,
on kohv ja võileivad laual ning sedel telefoninumbriga, kui mees soovib veel ühendust võtta. Venelane
tassib naise tuppa, jooksujalu juuakse pool pudelit viina ja siis voodisse. Öösel laseb naine jalga ja
hommikul ärkab mees valju kloppimise peale – naine on juba oma kohvritega ukse taga. 1977
Nõukogude mees läheb nõukogude naisega loomaaeda. Uudistavad neid ja teisi loomi ja on väga
rõõmsad. Ahvide juures aga teeb gorilla äkki ukse lahti ja tõmbab nõukogude naise oma puuri. Naine
hüüab: – Kuule, mees, mis sa passid, päästa mind ära! Gorillal aga juba kürb kõva ja ila tilgub, särts ja
särts rebenevad riided. Naine kiljub ja väänleb, aga mees on rahu ise: – Kallis naine! Ütle talle
niisamuti nagu sa õhtuti mulle ütled: "Kallis mees! Sa tead ju, et ma viin hommikul lapsed lasteaeda,
siis lähen tööle, siis seisan sabades, siis toon lapsed lasteaiast. Kodus teen süüa ja kraamin. Kallis
mees, täna ma tõesti ei jõua ega taha." Kui gorilla seda kuulis, laskis ta kohe nõukogude naise vabaks.
1977
Inglise noorpaar pulmaõhtul. 1977 vt. Inglise huumor
Kauboi Jack tahab Mary poolehoidu võita. 1978 vt. Kauboi
Vanadekodus on inimestel aega laialt käes ja üks daam arvas, et tal on veetlevust veel küllalt. Kui
ajaks õige mõnel mehel pea segi! Ta pani öösärgi selga ja kõndis pargis ringi. Kuid mitte keegi teda
tähele ei pannud. Daam pani siis lühikese aluskuue selga. Mehed istuvad pargipingil ja daam tipib
mööda, aga mehed ei märka midagi. Siis võttis daam endal kõik seljast ära ning jalutas
aeglaselt-aeglaselt meestest mööda. Üks meestest hakkaski silmi kissitama: – Tohoh, täna on ta täitsa
triikimata kleidi selga pannud. 1978
Pimeduse ja paksu teki varjus. 1978 vt. Lihtsalt must
Kolm grusiinlast uhkustavad, kelle naisel on kõige suurem perse. Üks ütleb, et kui minu naine vanni
istub, ei jää sellesse enam piiskagi vett. Teine ütleb, et kui minu naine viib oma aluspüksid pesumajja,
siis seal öeldakse, et vabandage, me tankikatteid ei pese. Kolmas mees on tükk aega vait, siis ütleb, et
minu naisel on ilusad sinised silmad. – Mis need silmad siia puutuvad? – Tal muud polegi. Kõik
ülejäänu on perse. 1979
Ameeriklanna on oma limusiiniga Aafrikas ning palkab sealt autojuhi. Sõidavad, sõidavad, siis hakkab
ameeriklanna pärima: – Kas on õige, et naised siinsete meeste tööga väga rahule jäävad? – Yes, lady. –
Ja kas on õige, et teil seejuures head riistad on? – Yes, lady. Minul näiteks on 4 tolli. – Aga see pole
just pikk! – Diameter, lady! 1979
Juhan on võetud nekrutiks ja veedab viimaseid päevi vabaduses kodukülas. Siis on äraminek käes ja
võõras vammus seljas. Aino on tulnud Juhanit rongi peale saatma ja Juhan ütleb: – Aino, kui sul 9 kuu
pärast peaks midagi olema, pane talle nimeks Juhan. Rong hakkab tasa minema, siis ütleb Aino: – Ja
kui sul peaks kolme päeva pärast midagi olema, pane talle nimeks tripper. 1979; variant vt. Petka ja
Tšapajev, 1974
Mees ja naine on elanud vabaabielus juba 40 aastat. Ühel päeval ütleb naine mehele: – Kuule, mis sa
arvad, kas meie ei võiks ka abielluda? – Ah, mis sa ajad! Kes meid enam tahab! 1979
– Mis vahe on endisaegsetel ja praegustel naistel? – ??? – Endisel ajal naised punastasid, kui nad
häbenesid. Praegusel ajal naised häbenevad, kui nad punastavad. 1979; variant vt. 1976
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Millised on meeste huvid eri vanuses, kuidas need erinevad? 20-aastased räägivad omavahel, et sa
raisk, kus eile oli kobe lits! Nagu säde all, aga imes tühjaks kah. 30-aastased räägivad omavahel, et sa
raisk, kus eile sai pandud kõva tina! Sihuke üleprahi viski, aga nii muhe ja puhas, et täna hommikul
mitte mingit pohmelli. 80-aastased said kokku: – Tead, kus mul oli eile mõnu – ma sain sittuda. 1979
Koos on tohutu naistekolleegium ja võetakse nõuks selgeks teha, mis on mees. Või kes on mees. Üks
ütleb: – 20-aastane mees on nagu flööt. Vaevalt puhud ja juba ta helisebki kaasa. Teine ütleb: – Aga
30-aastane mees on nagu viiul. Veidike häälestad ja juba ta mängibki pool tundi. Kolmas lisab: – 40aastane mees on nagu tšello. 10 minutit häälestad, 15 mängib. Neljas arvab: – 50-aastane mees on
nagu kontrabass. 20 minutit häälestad, 5 mängib. Viies lõpetab: – 60-aastane mees on nagu trumm.
Kui paugu paneb, siis on kaks nädalat vait. 1979; variant vt. Eri rahvused, 1976
Naine paneb kuulutuse ajalehte: – Vahetan ühe 40-aastase mehe kahe 20-aastase vastu. 1979 vrd.
Tšernobõl, 1986
Neegrinaiselt küsitakse: – Mida teha, kui mees teid petab? – Lasen 30 cm otsast maha võtta. – Aga
teisel korral? – Jälle 30 cm. – Ja kolmandal? – Siis ei tee enam midagi. Kes teda 30 cm pikkusega
enam tahab. 1979; variant vt. Eri rahvused, 1984
Mees tuleb koju ja vaatab, et tohoh! mis jama see siis on! Esikus on kellegi punased saapad ja kirevad
hilbud. Tormab edasi, magamistoas on mustlane tema naise seljas. Mees peksab mustlase välja ja
võtab naise ette: – Ainult aus ülestunnistus päästab su kohutavast lõpust. – Milles mina süüdi olen!
imestab naine. Mustlane tuli ja teatas, et teda huvitavad asjad, mida meil enam ei pruugita. 1979
Ilus pühapäevane hommik, mees ja naine hakkavad kirikusse minema. Mees tõmbab just pintsakut
selga, kui ütleb äkki naisele: – Kuule, hüppa ruttu sängi! – Hull peast, me just kirikusse minemas! –
Pole midagi, kirik püsib sajandeid. 1979
Mööblivabriku direktor käis Pariisis ja jagab muljeid. – Oli vist kolmas päev. Jalutasin mingis pargis
ja istusin pingile. Varsti istub teise otsa peale kena fifi, kiikab ühele ja teisele poole ja joonistab liiva
peale oksaraoga kohvitassi. Saan asjast aru, varsti istume kohvikus. Keelt ma ei osanud, purssisime
sõnu ja lauseid kõigist keeltest kokku, aga suurt tolku sel polnud. Vaatan, neiu sirgeldab ajalehe äärele
pudeli. Saan asjast aru, tellin pudeli šampust. Neiu naeratab ja sirgeldab ajalehe äärele voodi. No ole sa
lahke! Keelt ei oska, vaevu pool tundi koos ja tema juba teab, et ma töötan mööblivabrikus! 1979
Mehele tuleb kolleeg külla. Laud on suurepärane, võta, mida tahad. Külaline spetsialiseerus
kalamarjale ja pani aga pihta. Siis võttis naine külalise tantsima ja mees päästis kalamarja külmkappi
hoiule. Kolleeg pani siis teistele roogadele takka, lõpuks jäi hilja peale ja öömajale. Üksainus voodi,
külaline ühele servale, naine teisele ja abielumees keskele. Öösel läks abielumees asjale ja külaline
sosistab naisele: – Kas tohib korra üle käia? – Te ei jõua, mees on kohe tagasi. – Jõuan küll, ma olen
kärme sell. – Te ei jõua. – Ma vähemalt proovin. Külaline kargas üle naise põrandale, sibas kööki,
pani kalamarja keresse ja jõudiski enne peremeest tagasi. 1979
Sultan kutsub oma ülemeunuhhi ja laseb kohale tuua naise nr. 69. Varsti kutsub sultan oma
ülemeunuhhi ja laseb kohale tuua naise nr. 9. Varsti kutsutakse ülemeunuhh ja kohale tuuakse naine
nr. 38. Ja nii käib see hommikuni. Vastu hommikut variseb ülemeunuhh kokku: – Ei väsita mitte
armastatud töö, vaid see sihitu siia-sinna rabelemine. 1979
Kaks meest on poes pesuosakonnas ja kurdavad, et kurat küll, pesu pole, ei saagi naistesse minna.
Keegi näitsik läheb sealt mööda: – Ärge laske end häirida, naistepesu ka ei ole. 1980
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Üks naisteajakiri Inglismaal sai oma lugejalt kirja. – Ütelge palun, mida ma peaksin tegema. Minu
mees on seksmaniakk. Ta ei anna mulle kusagil asu, ei kartulite koormisel, ei pesutriikimisel ega
kusagil, voodist ja vannist ma ei räägigi. Ütelge, mida ma pean tegema? P.S. Vabandage käekirja
pärast. 1980
Venelane on Prantsusmaal ja läheb litsimajasse. Lind on kobe, venelane naksutab keelt ja ütleb, et ega
mina pole selline nagu teised, mina teen teisiti kui teised. Vallatlevad siis pikalt ja pidevalt ja siis
hakkab venelane end riidesse toppima. Linnuke ütleb, et kuule, sa ei teinud ju midagi teistmoodi kui
teised! – Kuidas nii? Ma viskan praegu varvast ja ei maksa sulle pennigi. 1980
Sanatooriumi läksid kolm naist, üks 20-, teine 30– ja kolmas 40-aastane. Mõne aja pärast saabusid
nende meestele telegrammid ja seal seisis vaid üks sõna – PIVO. 20-aastase naise mees läks targa
juurde, et mida see PIVO tähendab. Tark seletab: – Prosti, izmenilas´, vernus´, objasnjaju. Teise naise
mees läheb oma telegrammiga targa juurde, et mida naise sõnum tähendab. Tark seletab: – Probuju
izmenit´sja, vozmožnosti obeštšajuštšije. 40-aastase naise mees läheb niisamuti targa juurde. Tark
seletab: – Probõvala iznossilovat´, vse otkazalis´. 1981
Keegi mees küsib võõralt naiselt: – Mis te arvate, kui vana ma olen? – Umbes 50. – Mille järgi te seda
ütlete? – 100-aastane on päris loll, teie olete umbes poole targem. 1981
Jean küsib naiselt: – Kallike, kas meie WC uks on ühe või kahe poolega? – Loomulikult ühe poolega.
– Ai-ai-ai. Siis ma käisin jälle riidekapis. 1981
Mehel on hästi palju lapsi ja läheb siis arsti juurde nõu saama, et mida teha, et lapsi enam ei tuleks.
Eks arst soovitanud minna apteeki ja osta tõrjevahendeid. Mees teebki nii. Läheb ja ostab. Aga ei
midagi, naine varsti jälle käima peal, sünnib laps ja koguni neeger. Mees kratsib kukalt ja ütleb: – Hää,
et noid rohelisi ei ostnud. 1981
Direktor loeb kodus lehte, naine uurib ja pärib. – Sul pidi olema uus sekretär, ütleb naine. – Mõhõhh. –
Noor? – Mõhõhh. – Ilus? – Mõhõhh. – Kuidas ta riietub? – Aeglaselt. 1981
Mees sõidab välismaale komandeeringusse ja tuleb tagasi. Hommikul tõuseb ta üles, keedab kohvi,
teeb võileibu ja kui naine end ka üles saab, istuvad hommikulauda. Mees räägib oma reisist ja ütleb, et
välismaal on tihti nii, et vaatad küll, et pisiasi, aga ikka on väga meeldiv. – Hommikul oli väga
meeldiv äratus. Tõused üles, kohv juba ootab. Pisiasi, aga väga meeldiv. Hakkad kingi jalga panema,
näed, et kingad on vahepeal viksitud. Pisiasi, aga meeldiv. Siis ütleb naine: – Tead, naabri Juhanil on 2
cm pikem. Pisiasi, aga meeldiv. 1981
Keegi naisterahvas saab emamedali, kuna on sünnitanud ja kasvatanud üles 6 last. Ajakirjanikud
lähevad kangelasema usutlema. Kõik on poisslapsed, nüüd siis juba mehed, ja kui nende nimesid
küsitakse, vastab kangelasema, et Ivan. Ajakirjanikud on hämmingus: – Kõik Ivanid! Kuidas te neil
siis vahet teete? – Po otšestvam. 1981
Abielupaar on oma magamistoas ja magavad juba rahulist und. Äkki kõlab uksekell. Naine kiljatab: –
Oih! Mu mees tuli koju! Mees tormab selle peale akna juurde ja hüppab aknast välja. 1981
Kaks naist saavad kokku, räägivad uudistest ja oma elust. Üks küsib teise käest, et kuule, kas sa oled
suguühte ajal oma mehele otsa vaadanud? – Ja, ühel korral. Väga ebamugav tunne oli, ta vaatas just
aknast sisse. 1981; variant vt. 1983
Tütar tuleb nuttes ema juurde, et tead, mina ei jäägi rasedaks. Ema on algul üllatunud, aga hakkab siis
trööstima, et mis sa nüüd, tütreke, kust sa selle võtad? Te olete ju alles paar aastat abielus olnud ja
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pikk elu on veel ees. – Jah, seda küll. Aga tead, ma lihtsalt ei suuda seda jälkust alla neelata. 1981;
variant vt. 1973
Kaks sõpra abielluvad. Saavad hiljem kokku ja vahetavad muljeid, et kuidas on ka oma naisega elada.
Üks ütleb, et pulmaöö oli igati tore, aga näe hommikul andsin naisele 5 rubla, vanast harjumusest.
Teine ütleb, et mina andsin ka 5 rubla, aga naine andis 2 tagasi. 1981
Kohtus on lahutusprotsess käimas ja algatajaks on naine. – Minu mees on mu päris ära kurnanud.
Õhtul tahab, öösel tahab, hommikul enne tööd tahab, siis õhtul peale tööd jälle jne. Ma olen väsinud ja
mulle aitab. Kohtunik pöördub mehe poole: – Ja mida on teil enese vabanduseks öelda? – Ma tahan
praegu ka. 1981
Vanja võtab Marusjal kraest kinni. 1981 vt. Lihtsalt must
Juba mitu nädalat naine tõrgub ja öösel meest ligi ei lase. Kord on pahad päevad, kord on tupepõletik,
kord on päeval olnud suur pesupesemine. Ühel õhtul tuleb mees kõrtsust, parajalt pommis, ja ütleb: –
Kui sa täna ütled, et sul on kõigele lisaks ka angiin veel, siis võtan küll lahutuse. 1981
Naiselt küsitakse, et kui antaks valida, kas veeta jõuluöö või veeta lihtsalt öö oma mehega, kumma
võimaluse ta valiks? Naine ütleb, et ta valiks jõuluöö. – Neid on hoopis sagedamini. 1982
– Mida tähendab, kui naisel on ilma kivita sõrmus sõrmes? – Ei tea. – See tähendab seda, et ta on
abielus. Aga kui on ilma kivita sõrmus? – Ei tea. – See ei tähenda midagi. Aga kui on koos kiviga ja
ilma kivita sõrmus sõrmes? – Ei tea. – See tähendab, et naine on küll abielus, kuid see ei tähenda
midagi. 1982
Kaks naist saavad kokku ja üks küsib teise käest, et kuidas sa tead, millal sa pesu pesed? Minul on nii
raske otsustada, millal pesu pesta. Teine naine ütleb, et hommikul voodis vanamehega ennustame. –
Mina tõstan ta tilli üles, kui kukub vasakule, pesen väikest pesu, kui paremale, siis suurt. – Aga mis
siis, kui ei kukugi alla? – Oo, siis on ju pidupäev! Pidupäeval me pesu ei pese. 1982
Eks naine oli neegriga ühte saanud ja kõht juba ees. Hakkab pead vaevama, et mida küll mehele öelda,
muidu kisub asi vägisi lahutuse poole. Mõtles, mõtles ja ütles ühel päeval mehele: – Tead, ma nägin
täna öösel unes, et meil sündis kahe peaga laps. Mees kohkub ära, et mis sa ometi räägid patujuttu!
Läheb mõni aeg mööda ja naine ütleb, et jõle jama, aga täna öösel nägin jälle unes, et meil sündis kahe
peaga laps. Mees on jälle pabinas. Nii, jõuabki sünnitamine kätte, mees sööstab haiglasse, et noh,
kuidas lapsega on? Kas on kaks pead? Naine ütleb, et ei, üks pea on, aga laps on musta nahaga. – Ooh!
See on tühiasi, peaasi, et kaht pead ei ole. 1982
Abielupaar on arsti juures ja kurdab, et vahekord ei kuku hästi välja. Arst uurib meest, uurib naist,
ütleb, et mina ei leia siin küll midagi kahtlast. Proovige korra. Abielupaar kukub käbedasti sugu
tegema, aga ütleb ikka, et pole hea, võiks parem olla. Arst ei leia jälle midagi kahtlast, ütleb, et
proovige veel kord. Siis astub sisse arsti kolleeg, üks teine arst ja hüüatab: – A Makarovõ! Znatšit
segodnja oni u tebja. U nih kvartirõ net. 1982
Kaks naist sõbrannat saavad kokku ja üks küsib teiselt, et kuidas elu läheb? Teine ütleb, et halvasti: –
Minu mees on 300%-line impotent. – Mis sa räägid!? Kuidas on see võimalik? – No vaata, see pole
veel midagi, et tal ei tõuse. Aga siis lõi ta veel kirvega kätte ja sõrmed maha. Ja täna hommikul
kõrvetas veel keele ka ära. 1982
Mees ajab hommikul habet, kraabib lõua puhtaks, paneb siis odekolonni peale, puhub ja patsutab: –
Oh, nagu 10 aastat oleks kohe noorem! Sellepeale ütleb naine: – Kas sa mõnikord õhtul ei tahaks ka
habet ajada? 1982
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Milline on ideaalne naine? 1982 vt. Küsimus-vastus
Ühel abielupaaril on kombeks. 1982 vt. Lihtsalt must
Kaks naist räägivad sugutegemisest ja üks küsib, et millised on su mehe silmad seksi ajal. Teine
mõtleb tükk aega ja ütleb: – Torkivad ... kirglikud ... julmad ... sädemeid pilduvad ... – akna taga.
1983; variant vt. 1981
Eit on suremas ja kutsub taadi sängi veerele: – Vaata, taat. Mina hakkan nüüd siit ilmast minema, aga
ütle mulle enne, kas sa oled mulle truu olnud või oled eksinud ka? Taat sügab habet ja ütleb, et noh,
eks see inimene ole üks patune jah. – Ühe korra olen sind petnud küll. Kõva tahtmine tuli peale, aga
sina olid õe pool või kus ja siis trehvas naabri Dunja ette. Eit vangutab pead ja ütleb tüki aja pärast: –
Eh, kuidas see üks kord praegu ära kuluks! 1983
Hommikul tõusevad mees ja naine üles ja naine ütleb, et nägi unes, kuidas turul müüdi munne – 3 ja 5
ja 10 rubla tükk. – Aga kuipalju sellised maksid, nagu minul on? küsib mees. – Oh, selliseid müüdi 20
kopikat kimp. Järgmisel hommikul tõusevad jälle üles ja mees ütleb, et nägi unes, kuidas turul müüdi
putse – 5 ja 10 ja 25 rubla tükk. – Aga kui palju sellised maksid, nagu minul on? küsib naine. –
Selliseid, nagu sinul on, ei müüdudki. Sellises peeti turgu. 1983
Variant: Linnaväljakul kuusk ja kuuseehted Sinu omasse oli kuusk torgatud. 1976
Vene laev peatub Prantsusmaa sadamas. Üks madrus teatab, et ta on juba aasta ilma olnud, enam ei
kannata ja tormab litsidesse. Õhtul räägib teistele, et kõik ütlevad, et prantsuse naised on suured litsid,
minule sattus küll süütu. Prantsuse naine räägib oma sõbrannale: – Öeldakse ikka, et kus prantsuse
mehed on tulised ja õrnad. See venelane oli aga nii peru ja tuline, et ma ei jõudnud veel sukkpüksegi
jalast võtta. 1983
Mees kuuleb, et ta sõber on lapse sünnitanud ja tormab asja uurima. Ja kujutad sa ette, kõik on õige!
Mees ei usu oma kõrvu: – Kuule, kuidas sa sellise asjani jõudsid? Sõber kostab vastu, et mis seal's
ikka. Algul pühkisin tuba, siis hakkasin nõusid pesema, sokke nõeluma. Ja nii see muudkui läks. 1983
Tulemas on hõbepulmad ja mida mõtleb mees, mida naine? Naine mõtleb, et ei tea, mida ta mulle
kingib? Mees mõtleb, et oleks ta raisa kohe maha löönud, oleks juba (vanglast) vabaduses. 1983
Mees peab oma kodukülas rahvale kõnet pidama, enne oleks aga vaja pükse viikida. Tal endal
triikrauda pole ja hakkab otsima, kust laenata. Naabrimutt ütleb, et õpetajapreilil kindlasti on, mine
küsi. Mees jõuab õpetajanna ukse taha ja jääb mõttesse: – Ega ta mulle triikrauda ei hakka välja
tooma, küllap kutsub sisse. Aga ega ta vist mind esikusse seisma jäta, võib-olla kutsub tuppa. Aga kui
juba tuppa, siis võib ta äkki kohvi ka pakkuda. Ja kui juba kohvi, siis käib selle juurde pits ka. Ja kui
juba üks pits, siis võib tulla järele teine ja kolmas. Aga kurat, siis võib juhtuda, et võtan ta käe oma
pihku. Ja kurat, võib juhtuda, et suudleme ja ... Aga kurat, siis, kui lapsed tulevad, sunnib ta mind
kindlasti alimente maksma! Oh kurat, see võib mu elu päris untsu keerata! Oi-oi-oi-oi! Kuidas sellest
supist küll välja rabelda? Mees teeb õpetajanna ukse lahti ja ütleb: – Nahhui nužen mne tvoi utjug,
slõšeš´! 1984
Maamees on linnas ja näeb Kadriorus kena totsi. Maamees astub ligi, räägib, et nii ja naa, aga et mul
pole palju raha, ainult kolmekas ongi. Neiuke ütleb, et mis siis ikka ja lähevad tema poole. Maamees
hakkab just taha settima, kui neiuke paneb kõva põraka peeru. Maamees küsib, et noh, mis juhtus?
Neiuke ütleb, et nii väikese raha eest olen ma harjunud riista pealt ainult tolmu pühkima. 1984
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Korteris heliseb telefon. Naine võtab vastu ja meeshääl küsib: – Éto graždanka Petrova? – Da, éto ja.
Mees palub väga vabandust ja ütleb, et tal oleks väga vaja naist alasti näha. Petrova viskab telefoni ära
ja jokk. Teisel õhtul helistab mees uuesti, palub väga vabandust ja palub, et ärge visake telefoni
hargile. Ja ütleb uuesti, et mul oleks väga vaja näha teid alasti. Naine ütleb, et te olete hull. Räägib
oma mehele ka, et näe, mis huvidega mehi olemas on. Mees ütleb, et võib-olla ongi mingi imelik. Las
tulla, vaatab ära ja äkki viskab siis pataka raha. Mees helistab kolmandal õhtul uuesti ja Petrova ütleb,
et hästi, tulge. Siis heliseb uksekell. Ukse taga seisab äärmiselt soliidne mees, väga heast riidest
ülikonnas, maitseka lipsuga ja kõik on tipp-topp. Mees teatab, et tema helistas ja palub uuesti
vabandust, aga tahaks näha naist alasti. Oma mees on kardina taga peidus ja annab naisele silmadega
märku – mis siis ikka. Nad lähevad kõrvaltuppa ja naine võtab riidest lahti. Mees silmitseb teda väga
tähelepanelikult, üksikasjalikult eest ja tagant ja ütleb: – Mitte midagi ei saa aru. Kõik on nii, nagu
peab, kõik on korras. Mitte ei saa aru, miks teie mees minu naise juures käib. 1984
Prantslanna küsib oma mehelt: – Ütle, Jean, kummad naised meeldivad sulle rohkem, kas ilusad või
targad? – Mitte kummadki, ainult sina kallis. 1984
Juut on oma naisega restos, söövad, joovad ja tantsivad. Juut näitab naisele, et näe, seal lauas, see
blond, see on meie direktori armuke. Veidi hiljem näitab ta, et näe, see punases kleidis, see on meie
peainseneri armuke. Veel hiljem näitab, et näe, see tumedat verd valges kostüümis on minu armuke.
Naine vaatab pika pilguga ega ütle sõnagi. Lähevad koju, heidavad magama. Öösel kell 3 lööb naine
juudile küünarnukiga ribidesse. – Mis on? küsib juut. Naine ütleb, et tead, see meie armuke oli ikka
kõige ilusam. 1985; variant vt. Mees ja naine ja armuke, 1979
Apteegis on uudiskaubana väljas kastike, peal silt "Sekskärbes". Üks daam jääb seda silmitsema ja
küsib, et kas see on tõesti nagu päris? – Jaa, madam, garanteerime, et jääte täiesti rahule. Daamile
seletatakse veel, et tema asi on ainult kärbes kastist välja lasta ja kõik ülejäänu ajab see juba ise korda.
Aga kui peaks esinema mingeid tõrkeid, talle antakse telefoninumber, et helistage sellel numbril.
Daam viib kärbse koju. Õhtul seab end magamistoas valmis ja laseb lootusrikkana kärbse karbist välja.
Aga kärbes ei tee daamist väljagi, lendab vurrrdi kardinapuule ja jääb sinna konutama. Daam on
pettunud. Siis meenub talle aga telefoninumber ja ta helistab. Sealt saadetakse ekspert asja uurima.
Saabub üks šikk ja laitmatus ülikonnas mees diplomaadikohvrikesega. Mees pärib, et milles asi?
Astub siis kardinapuu alla, kortsutab kulmu ja kamandab: – Kärbes, tule kohe alla! Kärbes ei kõssagi.
Mees käsutab mitu korda, ikka tulemusteta. Siis ütleb mees: – No hästi, pane siis tähele. Veel viimast
korda näitan sulle ette. 1985
Mees ja naine on kohtus lahutamas. Kohtunik proovib neid veel manitseda: – Te olete 50 aastat koos
elanud, miks te peaksite nüüd veel lahku minema? Naine ütleb siis: – Vaadake, tervelt viimased 20
aastat olen ma katsunud oma mehele selgeks teha, et kui ta öösel ärkab ja kööki küüslauku sööma
läheb, et ta siis minu valehambaid ei võtaks. 1985
Mees longib rannas ja näeb, et seal päevitab alasti naine. Naisel on ühe rinna peale tätoveeritud
Andropovi pilt ja teise rinna peale Gorbatšovi pilt. Mees astub lähemale, kõheleb ja küsib viimaks: –
Vabandage, kas ma Andropovit ja Gorbatšovi suudelda tohiksin? Naine lubab lahkesti. Mees suudleb
mõlemat pilti, kõhkleb hetke ja hakkab minema. Siis ütleb naine: – Teis oleks võinud niipalju
viisakust olla, et oleksite ka Castrole sigarit pakkunud. 1986
Tšuktš on naisega Moskvas ja käivad ka GUM-is. Rahvast on aga murdu ja naine läheb kaotsi. Tšuktš
läheb infoteenistusse ja ütleb, et naine kadus ära, otsige üles. Sealt küsitakse, et milline te naine oli.
Kirjeldage teda, sest me ei tea ju muidu otsida. Tšuktš ütleb, et noh, selline väike. Natuke küürus.
Näost kollane. Ja kortsus. Kõverad jalad ... Siis peab vahet, mõtleb: – Ah persse, ärge enam otsige!
1986
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Venelane on Prantsusmaal ja mõtleb, et kui juba, siis juba – ja läheb ühte esinduslikku lõbumajja.
Nõuab noort tulist ja ekstravagantset naist ning möllab, nii et vähe pole. Läheb teisel päeval ning tahab
midagi eksootilist, erakordset ja kõditavat. Talle soovitatakse känguru ja venelane on rõõmuga
hakkamas. Läheb kolmandal päeval, näitab oma rahad ette ja küsib, mis mõnusid selle eest saab. Talle
öeldakse, et rohkemaks kui lukuauguks sellest ei jätku. Ega midagi, vaatab siis lukuaugust, kuidas üks
rauk lõbustab end kahe lesbilisega. Keegi teener lööb käega ja ütleb, et täna on mage pilt. Härra oleks
pidanud eile tulema. Vaat kus eile alles! – üks venelane möllas känguruga! 1987
Said kokku kaks vana litsi, head sõpra ja kolleegi. Pärivad vastamisi, kuidas elu läheb, mis tehtud, mis
teoksil. Üks ütleb, et pole elul väga vigagi, teen veel seda vanainimese tööd kah. – Mis sa siis teed? –
Teen ühel vanal professoril minjetti. – Mis see on? – Ah, imen tal penist. – Mis asi see penis veel on?
– No kuidas ma sulle seletan? Tead, see on nagu munn, ainult et pehme. 1987
Oli kord selline asi, et saarel oli kari naisi, noored ja alasti puha kah. Aga suure maa rannas, mitte väga
kaugel, on jälle kari mehi. Vaatavad, et saarel on naised. 20-aastane mees kargab kohe vette ja hakkab
saarele ujuma. 30-aastane jookseb rannas paaniliselt ringi – otsib paati. 40-aastane on rahulik: – Oh,
pole kiiret kuhugi, küll nad ujuvad varsti ise siia. 70-aastane mees on nõutu: – Ei tea, mis nad sinna
saarele ujuvad! Siia on ju kõik niigi näha. 1987

II. MEES JA NAINE
2. Mees ja naine ja armuke
Kolm meest arutavad, et milline variant oleks kõige parem: kas see, kui sul on armuke, kui on naine
või kui on mõlemad. Üks kaitseb kindlalt armukesevarianti: – Tuled-lähed, millal tahad, oled vaba ja
sõltumatu. Milleks abieluraamid ja rutiin? Teine pooldab naist: – Kodu on alati korras, voodi soe, söök
laual ja ei mingit riski. Aga kolmas, see on üks filoloog, arvab, et naine ja armuke mõlemad on parim
variant: – Naine arvab, et sa oled armukese juures, armuke arvab, et kodus naise juures, ise lähed aga
rahulikult raamatukokku ja muudkui töötad ja töötad ja töötad. 1974; variant Marxi, Engelsi ja
Leniniga 1976
Ühes peres on kirglik kalamees, kui vähegi aega, võtab ridvad ja kaob. Ühel päeval küsib ta naine: –
Kas sa umbes kaheksa kuu eest käisid forelli püüdmas? Mees mõtleb natuke, arvutab, ja ütleb, et
käisin küll. – No nii, ütleb naine, see forell tuleb nüüd meile kudema. 1974
Mees puudub töölt terve nädala ja kui tööle tuleb, siis teised küsivad, et miks sa ära olid? – Ma olin
haige. – Tohoh, mis haigus sul siis oli? – Ma viibisin tükk aega rõdul hästi napis riietuses ja sain
kõvasti külma. – Kui napis riietuses? – Ainult preservatiivi väel. 1974 vrd. järgmine
Mees puudub töölt terve nädala ja kolleeg küsib, et milles asi oli? – Ma külmetasin kõvasti. – Praegu
pole ju üldse külmad ilmad! – Nojah, aga mul tuli viibida rõdul terve öö väga väheldases riietuses. –
Kui väheldases? – Ainult preservatiivi väel. 1974
Kolm meest saavad taevas kokku ja hakkavad rääkima, kuidas keegi elas ja kuidas taevasse jõudis.
Üks räägib, et tulen koju, vaatan, et esikus on võõrad saapad, naine ka kuidagi õhetab ja. Otsisin kogu
korteri läbi, aga ei leidnud kedagi. Vaatasin juhuslikult aknast välja, all on autokatusel üks paljas
mees. Võtsin siis külmkapi ja viskasin igaks juhuks tema pihta. Aga närv oli ikka sees ja kui läksin ise
hiljem autoga sõitma, sõitsin vastu puud. Teine räägib, et sõidan mina autoga ja näen, et tee on kinni.
Ringi sõita ei saanud, tagasi minna ei viitsinud, nii et jäin ootama, kuni tee korda saab. Aga ilm oli
palav, võtsin vammused maha ja läksin auto katusele päikest võtma. Siis aga viskas keegi hull mulle
külmkapi selga. Kolmas mees ütleb, et mina ei tea sellest loost suurt midagi. Mina olin külmkapis, kui
pauk käis. 1974; variant vt. 1982
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Saaral on armuke külas. 1975 vt. Juut Aabram
Klient läheb poodi, meesmüüja küsib: – Mida teile? – Üks pott konni (= konjakit) paluks. – Palun, 50
kopikat. – Miks nii vähe, on see mõni lahja lake või? – Ei, konjak on väga hea. – Aga öelge siis palun,
miks ta nii vähe maksab? – Naverhu hozjain moju ženu jebjot, a ja ego magazin. 1976
Karlsson on armukese juures. Joovad kohvi, Karlsson teeb ühemõttelisi vihjeid, aga naine kardab, et
mees tuleb koju. Karlsson lohutab, et pole viga. – Kui ta ukse taga helistab, viska mind aknast välja.
No tore on, lähevad sängi, teevad mängi, aga varsti mees helistab tõepoolest ukse taga. Naine viskas
Karlssoni aknast alla, teeb ukse lahti. Mees tuleb koju, sööb ja hakkab lehte lugema. Siis küsib mees
korraga naiselt: – Kuule, kelle propelleriga püksid need on? 1976
Naisel sõidab mees komandeeringusse ja varsti on uksekell – armuke juba kohal. Vahetavad mõned
õrnused, naine paneb kohvi keema – jälle kell! Armuke poeb kähku riidekappi. Naine avab ukse, aga
seal on teine armuke: – Tere, kallis, ma kuulsin, et su mees on reisil! Saavad mõne pai teha, kui jälle
uksekell. Teine armuke kaob rõdule ja ukse taga on kolmas armuke. Asi läheb palavaks, mõtleb naine
ja paneb kohvi tõmbama. Ei jõudnud ta aga veel köögist välja, kui jälle uksekell. – Kas tõesti neljas!
on naine päris üllatunud. Ent ukse taga on abikaasa: – Näe, ei ole lennuilma, lennuk ei väljunudki.
Mees jäi muidugi koju, meel rõõmus, et kohvi valmis ja puha. Mida aga armukestel teha? Varsti
avanes vannitoa uks: – Noh, saigi teie kraan ära parandatud. Ja kolmas mees kadus. Siis astus mees
rõdult tuppa: – Näete, saigi teie rõdulipp ära vahetatud. Ja teine mees lahkus. Mida aga teha mehel
riidekapis? Astus välja ja kihutas kiljudes välisukse poole: – Olen koiliblikas! Olen koiliblikas! 1976
vt. järgmine
Naisel sõidab mees komandeeringusse ja õhtul saabub armuke. Vahetavad hellitusi ja kudrutavad, kui
äkki – saabub mees, sest komandeering jäi ära. Armuke poeb diivani taha. Aga kaua sa seal ikka
konutad. Ronib siis välja ja tardub võidukasse poosi. Mees ei usu oma silmi ja armuke küsib: – Mis,
pole Caesarit enne näinud või? 1976; variant vt. 1978
Mees on lõhnaõlifirma agent ja peab minema välisreisile. Naisele tuleb armuke külla ja veedavad juba
õdusalt aega, kui äkki saabub oma mees tagasi – lennuki ärasõitu oli 3 tundi edasi lükatud. Armuke
leidis pelgupaiga lõhnaõlipudelite kapis. No nii, mees sööb ja joob ja läheb uuesti. Naine tormab kapi
juurde ja avab ukse. Armuke on näost plass ja hingitseb vaevu: – Ega sul pole üht tükikest sitta
nuusutada! 1976
Mees on armukese juures, naise oma mees on komandeeringus. Aga nagu enamasti juhtub – naise
mees saabub varem koju. Külaline lipsab rõdule, aga varsti tuleb naise oma mees sinna suitsu tegema.
Armuke laseb end alla rippu, hoides sõrmedega ülalt äärest kinni. Mehel pole aga kiiret kuhugi, pahvib
ja mõnuleb. Armuke tunneb, et jõud hakkab sõrmedest kaduma. Kõrgust on omajagu, 5. korrus pole
nali. Juba sähvivad kollased rõngad silme ees ja mees näeb mööda traati väikest kuradikest liginemas.
– Pai kuradike, päästa mind ära! hüüab mees. Annan sulle verd või hinge, päästa ainult ära! – Väga
hea, aga siis pead peeretama kolm korda nii kõvasti kui jõuad, ütleb kuradike. Esimene pauk tuleb
päris mahlakas purakas, teine nõudis punnitamist ja kolmas oli ainult väike pirts. Korraga tunneb
mees, et talle küünarnukiga vastu külge togitakse: – Ivan Ivanovitš! Võ že v prezidiume sidite! 1976
vrd. student Ivanov, vt. Igasugust, 1983
Meremees läheb sõitu ja naisel kohe naaber külas. Aga laev viidi ootamatult dokki ja meremees kodus
tagasi. Naaber pidi kähku voodi alla ronima, sest aega vähe, otsustada tuli kiiresti. – Tere-tere, kallis
naine! Oi, miks sa voodis oled? – Haigeks jäin, vastab naine. – Aga kus Antsuke on? – Oma toas.
Antsuke juba tuleb nutuga, et pissile tahaks. Merekaru toob poti ja läheb kööki süüa vaatama. Selle aja
sees hüppab naaber riidekappi. – Isa, isa! Koll jooksis riidekappi! Mees läheb vaatab: – Sina,
naabrimees! See pole nüüd küll ilus. Minul nälg kallal, naine haige ja sina teed veel lapsele poolpaljalt
kolli! 1976
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Mees saabub komandeeringust üks päev varem tagasi ja leiab oma naise juurest armukese. Mõlemad
mehed on ohvitserid ja otsustavad duelleerida. Nad lepivad aga omavahel kokku, et tegelikult
tulistavad nad mööda. Et prantsatavad maha ja kelle naine siis valib, on võidumees. Kärakas käib ja
mehed langevad. Naine jookseb kohale ja lööb käsi kokku: – Heh! Ja lasidki end maha! Ants tule kohe
kapist välja! 1978
Mitu meest peab olema ühel naisel? Peab olema ja tavaliselt on viis. Sõbrale ei näidata midagi, aga
räägitakse kõik. Oma mehele räägitakse natuke ja näidatakse natuke. Armukesele räägitakse natuke,
aga näidatakse kõik. Arstile näidatakse kõik ja räägitakse kõik. Ülemusele ei räägita ega näidata, aga
tehakse kõik mis tarvis. 1978
Mees sõidab komandeeringusse nagu ikka, naisele tuleb armuke nagu ikka. Teevad kudi-kudi nagu
ikka, kõlab uksekell nagu ikka. Naine saadab armukese rõdule nagu tavaliselt, teeb teisega kudi-kudi
nagu tavaliselt. Siis käib uksekell nagu ikka, tuleb kolmas armuke nagu ikka. Naine saadab teise
armukese vannituppa, teeb juba kolmandaga kuta-kuta, käib jälle uksekell. Tuleb oma mees, nagu ikka
– varem ja ootamatult. Kolmanda armukese jõuab naine suruda nurka raudrüü sisse. Mees haarab naise
ja tormab voodisse, teevad kuta-kuta, kui tuleb armuke rõdult: – Teie rõdulipid on nüüd parandatud.
Mees võtab padja alt kolmeka. Vannitoast astub välja teine armuke: – Kõik torud on parandatud ja
kombes. Mees võtab padja alt kolmeka. Teeb veel naisega kudi-kudi, kui tunneb perses valu.
Raudrüüs mees sorgib odaga: – Kuule, ega sa Ümera mehi pole mööda minemas näinud? 1978;
variandid vt. 1976
Meremees saadab naisele koju kirja, et ta on nädala pärast reisilt tagasi ja kodus. Jõuab koju ja näeb, et
tema kallis naine on seal võõra mehega. Meremees paneb ukse kinni, läheb sõbra juurde ja hakkavad
viina võtma. Meremees kurdab, et naine on litsiks läinud, ei teagi kohe, mida teha. Saadan talle kirja,
et tulen siis ja siis, aga tema ameleb teisega. Sõbramees ütleb, et kuule, sa näed asju liiga tumedates
värvides. Miks sa ütled kohe, et lits. Võib-olla ei saanud ta su kirja üldse kätte. 1979
Krahv läks pikemale reisile ja jättis oma noore naisega südamlikult hüvasti. Tuleb tagasi ja kutsub
oma nuhi aru andma, mida naine vahepeal tegi. – Nii kui te ära sõitsite, oli keegi noorhärra autoga
platsis ja krahvinna istus autosse. – Ja mida teie tegite? – Mina võtsin takso ja sõitsin neile järele. Ma
nägin, et nad sõitsid hotelli ja üürisid seal toa. – Ja mida teie tegite? – Mina üürisin kõrvaltoa ja
puurisin augu läbi seina. – Mis mu naine seal toas tegi? – Võttis end riidest lahti. – Ja mis siis sai? –
Ma ei tea, tuli kustutati ära. – Neetud! Jälle see teadmatus. 1979
Mees teeb oma armsale naisele selgeks, et tal oleks armukest vaja. – Näed ise – ministril on armuke,
tema asetäitjal on, osakonnajuhatajal on. Mina olen järgmine mees, aga mul ei ole. Niimoodi langen
ma ansamblist välja ja mulle pannakse sulg sappa. Naine on arusaaja, aga ta tahab, et mees talle oma
armukest näitaks. Lähevad teatrisse ja I vaatuse ajal näitab mees: – Vaata, see blondiin esimeses reas
on ministri armuke. Teise vaatuse ajal ütleb mees: – Näed, see seal kolmandas reas, salliga, see on
ministri asetäitja armuke. Kolmanda vaatuse ajal sosistab mees: – Siin otse meie ees istub
osakonnajuhataja armuke. Hakkavad ära minema, kui mees ütleb: – Meie reas viimane, see, kes veel
istub, see on minu armuke. Naine vaatab ja ütleb: – Jaa. Meie oma on ikka kõige ilusam. 1979; variant
vt. Mees ja naine, 1985
Kui sulle tuleb vastu naine ja tal on pööratud pea vasakule, siis tea, et tal on armuke. Kui naine tuleb
sulle vastu ja pea on pööratud paremale, siis tähendab see, et tal on armuke. Kui naine tuleb sulle vastu
ja pea on kuklas, siis on see märk, et tal on armuke. Ja üldse, kui naisel on pea otsas, siis on tal
armuke. 1979
Mees tuleb varem komandeeringust koju, aga naise juures on armuke. See ei jõua lippama panna ja
naine lükkab ta teleka taha varju. Aga mees on omas kodus, ei kavatsegi kuhugi ära minna ja hakkab
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hoopis telekast jäähokit vaatama. Naine on köögis ja pabistab, et mida küll teha. Järsku mees hüüab: –
Naine! Tule ruttu siia! – Sooh, läbi, mõtleb naine. Läheb tuppa, seal mees jõle närvis: – Kujutad sa
ette! Rootslane saadeti karistuspingile, aga järsku oli ta meie toas ja pani uksest välja! 1979; variant vt.
1981
Mees tuleb komandeeringust üks päev varem tagasi. Astub tuppa ja näeb, et elutoas on laual alasti
mees, kes keerab pirni laelampi. Mees on päris pahv ja küsib naiselt, et kes see on? – Montöör. – Aga
miks ta alasti on? – Ei tea. Selline meile saadeti. 1980; variant vt. 1982
Mees sõitis komandeeringusse ja naise juurde saabus armuke. Aga juba teisel päeval käib uksekell –
mees tagasi. Naine on närvis, kuhu armukest peita. Viimases hädas lükkas suure televiisori taha. Aga
mees jäi ju koju, hakkas telekast jäähokit vaatama. Naine mõtleb, et mehe tähelepanu oleks vaja
kõrvale juhtida. Naine läks kööki ja viskas kristallvaasi maha. Ta arvas, et klirina peale tormab mees
vaatama, et mis juhtus. Aga vaas ei läinudki katki. Naine läheb tuppa ja ütleb mehele, et näed kus
imelugu. Vaas kukkus põrandale, aga katki ei läinudki. – See pole midagi, ütleb mees. Natuke aega
tagasi lõi Harlamov värava ja läks siis meie uksest välja. 1981; variant vt. 1979
Kas võõra naise juures võib magada? 1981 vt. Armeenia Raadio
Naisel on mees komandeeringus ja naine mõtleb, et teeks mehele üllatuse ja ostab uue riidekapi. Paneb
kokku, kapp on ilus ja naine ise on rahul. Aga siis sõidab tramm majast mööda ja kapp kukub kolinal
kokku. Tohoh! Paneb uuesti kapi üles, aga kui tramm mööda sõidab, kukub kapp kokku. Naine läheb
siis poodi tagasi, ütleb, et kapp on ilus ja ma olen rahul, aga nii kui tramm majast mööda sõidab,
kukub kapp kokku. Töömees tuleb naisega kaasa, et vaadata, milles asi. Kapp on põrandal hunnikus,
mees paneb kapi kokku, aga kui tramm mööda sõidab, laguneb jälle laiali. Mees ütleb, et ma ei saa
aru, milles asi. Ma lähen kappi ja vaatan seal sees, mis tal viga võiks olla. Aga siis tuleb oma mees
ootamatult koju ja naine näitab, et näe, ostsin uue kapi! Kapp on ilus ja tore, mees teeb kapiuksed lahti
ja näeb kapis võõrast meest. – Mida teie siin teete? – Kui ma ka ütleksin, te ikka ei usuks. Ma ootan
siin trammi. 1982
Kaks meest saavad taevas kokku ja hakkavad teineteise käest küsima, et kuidas nad surma said. Üks
ütleb, et külmus surnuks. Teine ütleb, et tuli koju ja vaatas, et esikus võõrad kamassid. Tuiskas kogu
korteri läbi, aga näe naise armukest üles ei leia. Vihastus, veresoon lõhkes ja läbi. Esimene mees ütleb,
et miks sa külmkappi ei vaadanud, siis oleksime mõlemad elus. 1982; variant vt. 1974
Mees tuleb ootamatult äkki komandeeringust tagasi, aga naise juures on muidugi armuke. See ei jõua
ära põgeneda ja naine lükkab ta kardina taha, paljas nagu see oli. Mees astub sisse, naine kenasti
valmis, mees imestab. Laud kaetud, tuba tibens-tobens korras, naisel soeng peas. – Naine, keda sa
ootad? – Ainult sind, kallis! Mees uurib korteris ringi, vaatab vihase pilguga kõik üle. – Naine, ma
tahan sinult küsida ... – Miks sa siis ei küsinud, kui me uue auto ostsime? – Ma küsin ... – Miks sa siis
ei küsinud, kui me uue mööbli ostsime? – Ma küsin ... – Miks sa siis ei küsinud, kui me uue vaiba
ostsime? – Ja sprošu, potšemu naša kormilitsa bassikom stoit? 1982
Mees tuleb ootamatult komandeeringust tagasi, astub tuppa ja mis ta näeb! Naine voodis, näost
punane, aga laua peal krutib ihualasti mees pirni kallal. – Kallis naine, mis sul on? Näost punane ja
voodis! Naine kähiseb, et näe, jäin haigeks. Mees näitab lauale, et mis see siis tähendab? –
Teenindusmajast saadeti elektrik siia parandama. – Aga miks tal riist niimoodi püsti on? – Ta on ju
praegu pinge all! 1982; variant vt. 1980
Mees pidi komandeeringusse sõitma ja palus naabrimehel oma naist valvata. Et nii kui üleaisa lööb,
tõmba üks aialipp välja. Tore. Tuleb kuu aja pärast tagasi, vaatab – aial puudub ainult 2 lippi. Tormab
naabrimehe juurde: – Kas tõesti on mu naine nii truu olnud, ainult kaks lippi puudu! – Miks kaks lippi!
See on mul juba kümnes aed. 1982
73

Kolm meest on koos, võtavad viina ja kuidagi tuleb jutuks, et nad kõik kahtlustavad, et nende naisel
on armuke. Esimene ütleb, et tema naisel on vist helilooja. Naine käib muudkui kontsertidel ja ostab
heliplaate. Teine arvab, et tema naisel on kirjanik. Naine loeb poole ööni ja ostab raamatuid kokku.
Kolmas ütleb, et tema kardab, et tema naisel on raudteetööline. Teised on väga imestunud ja küsivad,
et miks ta seda kahtlustab? – Jah, aga tulen mina ükskord koju ja näen – naine raudteetöölisega
voodis! 1984
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III. MITMED RAHVAD
1. Eri rahvused
Venelane, hiinlane ja venelane püüavad kuldkalakese. 1968 vt. Kuldkalake
Tšehhi mees on staadionil, võtab vasara ja heidab 100 meetri joone taha. Tohutu tulemus! Rekord!
Kohe on summ ajakirjanikke mehe ümber: – Kuidas te selle küll saavutasite? Mis on teie edu saladus?
Mees ei ütle sõnagi. Teised pinnivad-pinnivad, siis ei pea mees vastu ja pressib läbi hammaste: – Hea
küll, see oli vasar. Oleks sirp olnud, oleksin veel kaugemale visanud. 1969
Hotellis elavad hiinlased ja venelased kõrvuti tubades. Hiinlased jätavad alati kalossid koridori, aga
venelased ei jäta juhust kasutamata ja situvad hiinlaste kalossidesse. Paistab aga, et hiinlased ei tee
teist nägugi. Nii kestab see juba üle nädala. Lõpuks mõtlevad venelased, et aitab naljast. Ütlevad
hiinlastele, et ega me siis päris hullud ka pole, vaatame, tõeliste meestega tegu ja aitab. Enam me teie
kalossidesse ei situ. Hiinlased kehitavad õlgu ja üks ütleb: – See on ju tore. Kui on sõprus, olgu
vastastikune. Me siis ei kuse ka enam teie tee sisse. 1973
Lennukis sõidavad ameeriklane, venelane, sakslane ja juut. Äkki hüppab salongiruumi piloot. Ta
viskab põrandale 3 langevarju ja hüüab: – Rohkem langevarje pole, päästke end igaüks, kuidas oskab!
Bensiin on otsas! Ameeriklane teatab kohe, et tal väga tähtsad äriasjad pooleli, rabab ühe langevarju ja
hüppab alla. Venelane teatab, et tal kommunismi ehitamine pooleli, väga kiire ja hüppab alla. Sakslane
küsib juudilt, et mis me siis nüüd teeme? – Oh, ära muretse, meil on kaks langevarju. Venelane hüppas
alla minu seljakotiga. 1973
Leiutati kord mõtetelugemisaparaat ning võeti katsealusteks inglane, prantslane ja venelane. Ekraanil
pidid mõtted paistma nähtavaks fikseerituna. Inglase puhul sadas ekraanil rahapatakaid, münte ja
tšekke. Prantslase puhul voolas šampus ja alasti naised tantsisid. Venelase puhul oli ekraan tühi.
Turgutatakse meest 100 grammiga – ei midagi. Antakse veel teine ja kolmas 100 grammi, siis hakkab
ekraani keskpaik virvendama, tumenema, kuni võtab konkreetsemad kontuurid – hapukurk. 1973
USA autofirma "Ford" korraldas kord võistluse, et leida maailma tugevaim mees. Proovikivideks olid:
esiteks juua liiter samagonni, teiseks karu käpp maha suruda ja kolmandaks nunnalt süütus röövida.
Tulid rootslane, sakslane, prantslane, inglane jne., palju mehi mitmelt maalt, aga juba samagonni juues
jäid nad hätta. Siis tuli Ivan Ivanovitš Siberist. Samakat läks nagu kerisele, andke aga veel. Lastakse
siis mees karupuuri. Seal algab metsik rabelemine, lärm ja melu. Karu möirgab, mees vannub ja
puristab. Siis tuleb Ivan Ivanovitš välja, higine ja väsinud, verine, riided lõhki ja hüüab: – Kus on see
nunn, kelle käe ma pean maha suruma! 1973
Eri maades korraldatakse ankeet: Miks oleksid nõus abielluma pensionärist naisega? Kuidas vastavad
erinevad rahvad? Inglane: Tal on ju soliidne hoiuraamat. Prantslane: Tal on suured elukogemused.
Venelane: Aga ta on Leninit näinud. 1973
Peale sõda saavad piiril kokku tšehh ja venelane. – Kuidas teil nüüd on? küsib venelane. – O, u nas
svoboda. A kak u vas? – A u nas po Brežnemu. 1973
Tšehhi talupoeg püüdis kuldkalakese. Vene talupoeg püüdis kuldkalakese. 1973 vt. Kuldkalake
Suurim laiskus oli siiani vene laiskus. Kinos jookseb komöödiafilm, kõik naeravad, ainult üks mees
nutab. Pärast filmi küsivad head inimesed mehelt, et mis tal viga on? – Munad jäid istudes klapi
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vahele, aga ma ei viitsinud püsti tõusta. Praeguseks on ületamata usbeki laiskus. Mees ronib naise otsa
ja jääb siis Taškendi maavärinat ootama. 1973
Moskvas korraldati kord kongress naisküsimuses. Vaeti ja arutati, millega naist võrrelda. Ukrainlane
ütleb, et võib-olla grammofoniplaadiga. Kuulad, kuulad, kui enam ei meeldi, viskad ära. Venelane on
nõus: – Täitsa õige, aga plaate peaks vahetama kah. Armeenlane lisab: – Mitte ainult vahetama, vaid
ka teise poole keerama. 1973; variant vt. 1976
Ülemaailmne joodikute kongress. 1973 vt. Viinaviga
Jumal lõi maailma, 6 päeva töötas ja seitsmendal puhkas. Vaatab, et kõik on valmis, aga midagi oleks
nagu puudu. Õige jah, inimene! Hakkas ahve maa peale saatma, et saagu inimesteks. Ahvid hüppavad
robinal puu otsast maha, hakkavad kõndima ja tööd tegema. Jumalal sellest hea meel. Aga vaatab siis,
et ühed ei kavatsegi puu otsast alla tulla. – Mis te passite, tulge alla ja hakake inimesteks! Puu otsast
kostab: – Tšego? Tšego? 1973
Ameeriklane, venelane ja inglane kiitlevad oma kummiga. Ameeriklane ütleb, et paned nende
preservatiivi terve ämbritäie vett, aga katki ei lähe. Inglane räägib, et neil hüppas üks mees
kummisäärikutega V korruse aknast alla. Jäänud üles-alla põrkuma ja vetruma. Majaperemees lasknud
ta kaastundest maha, muidu oleks mees nälga surnud. Venelane ütleb, et see pole midagi. – Meil
hüppas mees maja katuselt alla. Ise sai surma, aga kalossid jäid terveks. 1973
Autojuhid on taevas koos ja räägivad, kuidas keegi surma sai. Inglane oli lihtsalt laisk, ta ei viitsinud
jalga gaasipedaalilt tõsta ja sõitis kurvist välja. Prantslane tegeles oma kallimaga ja ei märganud, et
autole puu ette jäi. Venelane kogus aga 20 aastat "Zaporožetsi" raha ning suri nälga. 1973
Jaapanis korraldati WC-de sisustuse näitus, igalt maalt tuli saata kõige levinum ja iseloomulikum
interjöör. Prantslastel puha punane plüüš, sakslastel kahhelkivid läikimas, ameeriklastel metall ja
plastmass. Venemaalt saabub üsna väheldane pakk, sees kaks keppi. Jaapanlased ei oska seda süsteemi
kokku panna ja tellivad Moskvast eksperdid kohale. Need tulevad ja seletavad: – Mis siin arusaamatut
on? Ühe kaika torkad maa sisse, et purgaa sind ära ei viiks ja teisega peletad hunte eemale. 1973
Välismaalaste delegatsioon on Pariisis ning giid jagab selgitusi: – Vaadake, seal on Eiffeli torn, aga
tornist kohe vasakule ümber nurga, seal on avalike naiste maja. Näete, seal otse paistab Louvre, aga
siit paremale, see roheline maja, see on avalike naiste maja. Vaadake, see on Versailles' loss, aga enne
seda on kõrvaltänav ja seal on terve rida avalike naiste maju. Viimaks küsib üks turist: – Vabandage,
kas Prantsusmaal on ka mitteavalikke naisi? – On küll, vastab giid. Aga nad on v ä g a kallid. 1973
Prantsuse iludus Venemaal. Šotlane suvitas Pärnu kuurordis. Armeenlane ja blond naine. 1973 vt.
Mees ja naine
Kuidas lähevad erinevad rahvad hommikul tööle? Ameeriklane tõuseb, sööb kaks muna, suudleb naist
ja läheb tööle. Prantslane tõuseb, praeb kaks muna, suudleb naist ja läheb tööle. Venelane tõuseb,
vaatab, et midagi süüa pole, sügab oma kaht muna ja läheb tööle. 1973
Tšehhoslovakkias moodustati mereministeerium ja Moskvast saabub järelpärimine: – Milleks teile
mereministeerium, kui teil pole merd? Prahast läks Moskvasse vastus: – Vabandage väga, kuid teil on
ju kultuuriministeerium. 1973
USA delegatsioon külastas Nõukogude Liitu. Pärast jagab üks jänki kodustele muljeid. – Küll need
venelased on ikka targad! Juba väikesed lapsed opereerivad plankudel kolme tundmatuga. Seal olid
iks, igrek ja kolmandast ma ei saanudki aru. 1973
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Rong sõidab Armeenias mägismaal. Et rööpad oleksid tasapinnas, on palju tunneleid. Kui rong
tunnelisse sukeldub, on hetkeks pimedus, muidu on kõik tavaline. No nii, ühes kupees istuvad
armeenlanna oma tütrega, venelane ja eestlane. Kui rong jälle tunnelisse sööstab, on kuulda suudluse
mutsatust ja siis heledat laksu. Valguse käes on kõik kohmetud. Armeenia naine mõtleb: – Oo, tütar on
tubli. Üks tikkus ligi ja kohe sai. Tütar mõtleb: – Ei tea, mis memmel hakkas. Ise 40 ja ikka pipardab.
Venelane mõtleb: – Tohhoo kurat, tšuhnaa käis jaol ja mina sain vastu hambaid! Aga eestlane ei mõtle
midagi. Tema ootab uut tunnelit, et siis endal kätt suudelda ja venelasele vastu vahtimist anda. 1973
Vene talupoeg astub oma majakesest välja. Läheb väikesele künkale, võtab mütsi peast, kummardub
põhjakaare suunas ja möirgab: – Joptvoju mat´!!! Kaja vastab: – maaatj ... maaatj ... Siis kummardub
vene talupoeg idakaare poole ning kisendab: – Joptvoju mat´!!! Kaja vastab: – maaatj ... maaatj ...
Kummardub siis vene talupoeg lõunakaare poole ja hüüab: – Joptvoju mat´!!! Kaja vastab: – maaatj ...
maaatj ... Siis kummardub vene talupoeg läänekaare poole ja möirgab: – Joptvoju mat´!!! Kaja ei vasta
midagi. Talupoeg ohkab kurvalt, istub maha ja ohkab: – Éh, ne ponimajet prokljatõi zapad russkuju
dosku. 1973
Kuidas käituvad naised, kui mees tabab nad armukesega? Prantslanna ütleb armukesele: – Kuule, tee
ruumi. Näe, mees tuli koju. Inglanna ütleb armukesele: – Kuule, mine nüüd ära. Näed, mees tuli koju.
Venelanna hüüab mehele: – Tol´ko ne v litso! 1973; variant vt. 1980
Ameeriklane, inglane ja venelane on naistega kõrtsis. Trimpavad, trimpavad ja kui paras sakk sees,
hakkavad mehed oma naistelt aru pärima, millal nad neid petnud on. Naistel on kitsas käes, aga
loodavad, et mehed järgmisel päeval enam midagi ei mäleta. Tunnistavadki üles. Ameeriklanna ütleb:
– Kuule, John, kas sa mäletad, kui ma tulin ühel õhtul hilja, mul oli uus auto? Inglanna ütleb: – Kuule,
George, kas sa mäletad, kui ma tulin ühel hommikul vara, mul oli uus kasukas? Venelanna ütleb: –
Kuule, Vasja, kas sa mäletad, kui sa tulid ühel õhtul hilja ning su uus karvamüts oli kadunud? 1973
Kuidas mehed end lõbustavad? Ameerikas võtavad 10 meest 10 autot. Nad kihutavad kuristiku poole
ja pidurdavad kuristiku veerel. Ühel autol ei ole pidureid ja see kukub alla, teised naeravad, üks ei
naera enam kunagi. Prantsusmaal võtavad 10 meest 10 naist. Ühel naisel on viga küljes. Järgmisel
päeval naeratab üks mees häbelikult, teised naeravad täie suuga. Aga ka see üks mees elab edasi.
Venemaal räägivad 10 meest anekdoote. Järgmisel päeval üks mees naerab, teised istuvad. 1973;
variant vt. 1985
Ameeriklane, prantslane ja eestlane läksid vaidlema, kus linnas on kõige kõrgem koht. Ameeriklane
ütleb, et meil on State Empire Building, tervelt 112 korrust! Prantslane ütleb, et korrused üksi ei loe.
Meil on Eiffeli torn, terve linn paistab kätte! Eestlane ütleb, et linnast üksi on vähe, meil on Pagari
kang, sealt paistab kogu Siber kätte. 1973
Ameeriklane, prantslane ja venelane on džunglis inimsööjate käes. 1973 vt. Inimsööjad
Mis on 1 inglane? – Džentelmen. Aga 2 inglast? – Kihlvedu. Ja 3 inglast? – Parlament.
Mis on 1 prantslane? – Majasõber. Aga 2 prantslast? – Duell. Ja 3 prantslast? – Pariisi Kommuun.
Mis on 1 juut? – Ärimees. Aga 2 juuti? – Tiitlimatš males. Ja 3 juuti? – Vene rahvapilliorkester.
Mis on 1 venelane? – Joodik. Aga 2 venelast? – Kaklus. Ja 3 venelast? – Parteirakuke. 1973
Eks hakanud kord mehed oma naistega kiitlema. Inglane ütleb, et mina võin oma naisele käe kolm
korda ümber panna. Aga see ei tähenda loomulikult, nagu oleks mul mingi tohutu pikk käsi, ei sugugi.
Minu naisel on lihtsalt kõige peenem talje kogu Londonis. Prantslane ütleb, et minu naisel on seitse
majasõpra. Aga see ei tähenda loomulikult seda, nagu oleks mu naine lits, ei sugugi. Ta on lihtsalt
kõige kenam daam kogu Pariisis. Venelane ütleb, et kui ma lähen hommikul tööle, annan ma oma
naisukesele laksu tagumendile. Kui ma töölt tulen, siis see väriseb ikka veel. Aga see ei tähenda
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loomulikult seda, nagu oleks mu naine hästi paks, ei sugugi. Meil on lihtsalt nii lühike tööpäev. 1973;
variant vt. 1983
Venelane läheb ÜRO kongressi vaheajal väljakäiku. Saab WC kabiinis asjad jutti, tahab välja tulla,
aga ei saa ust lahti, uksed ei avane. Mees on vihane, vaatab kella – järgmine istung on algamas –
prõmmib vastu ust, aga miski ei aita. Siis kostab valjuhääldist: – Tõmmake vesi peale, uksed avanevad
automaatselt. 1973
Kuidas sõidavad ameeriklane ja venelane, kui neil on hea või halb tuju? Jänki ütleb, et kui mul on halb
tuju ja tervis pole kõige parem, siis võtan ma oma valge "Cadillaci" ja sõidan kuhugi grüünesse.
Puhkan seal, kuni tuju jälle hea, siis võtan oma musta "Cadillaci" ja sõidan kuhugi tõsiselt lõbutsema.
Venelane ütleb, et kui mul on halb tuju ja tervis pole kõige parem, sõidan ma valge autoga, millel on
punane rist. Kui mul on väga hea tuju ja tervis, siis sõidan ma kollase autoga, millel on sinine triip.
1973
Milliste masinatega sõidetakse kodumaal ja millistega välismaal? Ameeriklane ütleb, et kodus sõidab
ta "Fordiga", kui on vaja välismaal sõita, võtab "Cadillaci". Prantslane ütleb, et tema sõidab alati
"Citroeniga", olgu kodus või välismaal. Venelane ütleb, et tema käib kodus jalgsi, aga välismaal ei käi
ta üldse ega sõida ka. – Aga kui on mingi ülepääsmatu vajadus, küsivad teised, kuidas sa siis Euroopas
sõidad? – No kui on tõesti möödapääsmatu vajadus, siis ma sõidan tankiga. 1973
Ameeriklane, inglane ja venelane võtavad viina ja kukuvad kiitlema. Ameeriklane ütleb, et kus USA-s
on alles autoteed! Paned 16 rida kõrvuti ja tee äärt pole nähagi. Inglane ütleb, et vaat kus meil on alles
sillad! Nii pikad, et teist otsa näeb ainult binokliga. Venelane ütleb, et meie meestel on aga head pikad
riistad, pane või 12 varblast kõrvuti seisma. Järgmisel päeval, kui pead kainemad, hakatakse eilseid
sõnu korrigeerima. Jänki ütleb, et meie teed on laiad küll, aga teine äär paistab ikka ära. Inglane ütleb,
et meie sillad on pikad küll, aga teine ots ei paista kätte üksnes suure uduga. Venelane ütleb, et teate,
mina liialdasin ka. See 12. varblane seisab tegelikult ühe jala peal. 1973
Ameeriklasel on külas sõber Venemaalt. Jänki näitab talle oma elamist, venelane vaatab ja lausub: –
Peaaegu nagu meil. Sul on lihtsalt palju rohkem ruumi ja vaheseinu. 1973
USA sõdur on Itaalias bordellis. Kõik on väga kena: interjöör, naps, seltsidaam ja kõik muu sellega
seoses. Seltsidaam tuleb meest isegi laevale saatma. Õhkkond on südamlik, mehel hakkab süüme
kripeldama ja ta hüüab laevalt: – Dollariino falssiino! – Pole lugu! hüüab seltsidaam vastu. Tripperiino
karantiino! 1973
Kuidas toimub grupiseks eri maades? Skandinaavias, näiteks Rootsis või Taanis, lõbutsevad mehed ja
naised omavahel terve öö naturaalsel kombel. Grupiseks Bulgaaria moodi on selline, et keegi on
saanud välismaalt ajakirja grupiseksist Rootsis või Taanis. Ringis vaadatakse ajakirja, kusjuures
ajakirja omanik kommenteerib. Venemaa moodi on grupiseks aga selline, et keegi on käinud
Bulgaarias, on istunud seal ringis ajakirja vaatamas ning räägib pärast Venemaal sellest oma sõpradele
ja tuttavatele. 1973
Ameeriklane, prantslane, inglane ja venelane sattusid mülkasse. Sopp ulatub põlvini, kui prantslane
ütleb: – Härrased, me peaksime midagi ette võtma. Kõik on vait. Kui tase on vööni, ütleb inglane: –
Kuulge, söörid, me peaks midagi tegema. Teised on vait. Sopp ulatub lõuani, kõik upitavad nägu
kõrgemale ja ameeriklane ütleb: – On viimane aeg midagi ette võtta. Siis ütleb venelane: – Ära mulise,
lainetab. 1973
Rahvusvaheline arstiteaduse sümpoosium. Arstidel ülemaailmne kongress. 1973 vt. Arstid ja ihuviga
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Venelane, grusiinlane ja juut istuvad kusagil võõral maal, vist Pärsias, vangis. Valitseja lõpuks
otsustab nalja teha ja ütleb, et saate vabaks, kui teie riistad annavad kokku ühe meetri. Venelane
punnitab, viskab letti – 50 cm. Grusiinlane punnitab, viskab letti – 49 cm. Mõlemad vaatavad
lootusrikkalt juudi poole, see punnitab, punnitab, viskab letti – täpselt 1 cm. Mehed saavadki vabaks.
Pärast kukub venelane kiitlema, et pool on ikka tema teene. Grusiinlane torkab juurde, et 49 cm pole
ka eriti vähe. Juut on tükk aega vait ja teatab siis: – Mida te, mehed, siis oleks teinud, kui mul poleks
tõusnud? 1974
Mis on ekstaas? Ameeriklane sõidab autoga 130 km/h, naine kõrval, mees tõstab kiirust veel 10-20
km/h, naine on ekstaasis. Prantslane veedab neiuga aega, mees toob pudeli šampust välja, daam on
ekstaasis. Venelane läheb Manka juurde, paneb 3 rubla lauale, Manka armastab teda kogu öö.
Hommikul mees tõuseb üles, võtab laualt kolmeka kaasa, Manka on eksataasis. 1974
Pariisis asutati mesinädalate hotell ja esimesteks klientideks olid juudid, prantslased ja venelased.
Perenaine on uudishimulik ja luusib öösel uste taga. Juutide toast kuuldub, et naine nutab. Järgmise
ukse tagant kuuldub kõva mehenaeru. Aga venelaste ukse tagant kostab prisket norskamist. Hommikul
palub perenaine paarid oma poole, et kuulda muljeid, arvamusi, ettepanekuid, firma on alles ju
verinoor. Klientide soovitused oleksid teretulnud. Prantslane ütleb, et ma olen kusagilt nagu kuulnud,
et mõni naine pidi veel süütu olema, aga et see just mulle sattus, seda ma poleks küll uskunud. Juuditar
ütleb, et ma olen kusagilt nagu kuulnud, et meestel lõigatakse. Aga et nii palju lõigatakse, seda ma
poleks küll uskunud. Venelanna ütleb, et suguline läbikäimine pole meile mingi uudis, oleme tuttavad
16-aastaselt. Aga me saime esimest korda linade vahel magada. 1974
Iisrael ja Egiptus peavad sõda. 1974 vt. Juut Aabram
Ameerikas leitakse ühe pilvelõhkuja alt alasti mehe laip. Koguneb rahvast, uudistatakse, läheneb ka
politsei. Laip pannakse autosse ja politsei pöördub rahva poole, et ehk oskab keegi informatsiooni
anda. Esile astub noor kena naine ja ütleb, et tema teab asja päris täpselt, see oli keegi Venemaa
kodanik. Ja ta alustab oma jutustust: – Noh, sõidan mina oma "Fordiga", nii 140 miili tunnis, nagu
meil ikka kombeks on. Tahavaatepeeglist näen, et taga kakerdab mingi Vene trandulett, nii nagu neil
kombeks on. Võtan kiirust maha, et teda mööda lasta nagu meil kombeks. Aga tema sööstab tagant
sisse nagu neil kombeks. Väljun autost ja vabandan nagu meil kombeks. Aga temal rusikas püsti,
sõimab ja vannub nagu neil kombeks. Et asja kuidagi lepitada, kutsun ta baari nagu meil kombeks.
Aga tema tulebki nagu neil kombeks. Tellin pitsi viskit nagu meil kombeks, tema aga plärts pudel
viina nagu neil kombeks. Et asi eriti ei suju, kutsun ta koju visiidile nagu meil kombeks. Aga tema
jälle tulebki nagu neil kombeks. Mõtlesin, et flirdiks ka natuke nagu meil kombeks. Aga tema asub
kohe asja kallale nagu neil kombeks. Uksekell helises ja mu mees tuli koju. Mõtlesin, et tutvustan teda
oma mehele nagu meil kombeks. Aga tema kohe mauhti aknast välja nagu neil kombeks. 1974
Kord korraldati ülemaailmne konverents elevantidest ja konverentsiks ilmus ohtralt erialast kirjandust.
Ameerikas avaldati 5 köidet "Elevant ja küberneetika", Prantsusmaal ilmus 6 köidet "Elevandi
armurõõmud", Saksamaal ilmus 15 köidet "Lühike sissejuhatus elevanditeaduse ajalukku",
Nõukogude Liidus avaldati 6 köidet "Marksismi-leninismi klassikud elevandist" ja Bulgaaria sai maha
4 köitega "Bulgaaria elevant – Nõukogude elevandi noorem vend". 1975
Tuleb välja, et Eedeni aias polnudki paradiisi, vaid paradiis oli kõrbes ja õuna andis hoopis Aadam
Eevale. Nüüd tekkis ainult küsimus, et mis rahvusest olid Aadam ja Eeva? Inglane ütleb: – Ainult
inglise džentelmen pakub kõrbes ainsa õuna daamile. Prantslane ütleb: – Ainult prantsuse naine võib
anduda nii tühise asja eest kui õun. Juut ütleb: – Ainult juut on võimeline kõrbes õuna leidma.
Venelane ütleb: – Ainult venelase jaoks on kõrb paradiis. 1975
Juut püüab kuldkalakese. 1975 vt. Kuldkalake
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Ameeriklased leiutasid aatomiviina ja proovisid teiste rahvaste peal, kuidas mõjub. Sakslane rüüpas 50
grammi ja kukkus pikali. Prantslane jõi 100 grammi ja "kukkus ära". Venelane jõi pool liitrit ja ütles: –
Alles lasete välja ja juba nii lahja! 1975
Ahti Karjalainen on Ameerikas. Sõidab liftis ja liftipoisiks on kena neegrineiu. Karjalainen tahab
näidata, et tal pole rassilisi eelarvamusi ja ütleb neiule: – I love you! Neiu punastab ja vastab: – I love
you too! Karjalainen jääb mõttesse ja jätkab: – I love you three! 1975
Kõrtsis on mitmes mõõdus viinavõtunõud. Sakslane rüüpas tühjaks 50-grammise pitsi, siis 100grammise klaasi ja lõpetas sellega. Prantslane jõi tühjaks 50-grammise pitsi, 100-grammise ja 200grammise klaasi. Venelane rüüpas tühjaks 500-, 400-, 300-, 200-, ja 100-grammise klaasi, aga 50grammise pitsi jättis puutumata: – Tuleb lõpetada. Tark mees peab oma mõõtu teadma. 1975
Vene abielupaar on restoranis. Tantsulugude ajal astub laua juurde grusiinlane ja küsib mehelt: – Kas
tohib teie naist tantsima kutsuda? Mees keeldub. Teise loo ajal on grusiinlane tagasi: – Kas tohib teie
kaunitari tantsule kutsuda? Mees ei luba. Kolmanda loo ajal küsib grusiinlane: – Kas tohib teie
kuningannat tantsule paluda? Naine ütleb nüüd mehele, et üheks tantsuks võiks ju lubada. Kuid
grusiinlane käratab: – Tõ, suka, zamol´tši, kogda džigit govorit!! 1975
Prantslane, venelane ja juut sõitsid rongis. Hakkas jube igav ja mõtlesid, et mängiks natuke kaarte.
Aga kaarte kellelgi kaasas pole, mida teha? Mängime võileibadega! Mängime! Venelane käib välja
kurgivõileiva. Prantslane teatab, et tapab vorstivõileivaga. Juut vahib oma tühja pihku ja ütleb: – Jaa.
Pean üles võtma. 1975; variant vt. 1984
Venelane, hiinlane ja juut joovad teed. 1976 vt. Juut Aabram
Neitsi Maarja läks Maa peale ja pidi Peetrusele oma käekäigust pidevalt teada andma. Varsti tuleb
esimene telegramm: – Ja v Amerike. Vsjudu den´gi i bisnesmenõ. Skutšno. Pojedu na Frantsiju. Deva
Marija. Prantsusmaalt tuleb teine telegramm: – Vsjudu seks i bordeli. Nadojelo. Pojedu na Rossiju.
Marija. Kolmas teade tulebki Venemaalt: – Vsjudu rel´sõ, vsjudu strojat. Govorjat, tšto Brežnev
atakujet Mao. Komsomolka Maša. 1975
Lõpu variant: – Prijezžai ko mne na BAM ja tebe na rel´sah dam. Poka ne jedut pojezda, pust´
rabotajet pizda. Komsomolka Maša. 1975
Kuidas annetatakse jumalale? Venelane ütleb, et joonistab ringi. Viskab mündid õhku, mis ringi
kukuvad, lähevad jumalale. Ukrainlane ütleb, et joonistab suure ringi. Viskab mündid õhku ja mis
ringist välja kukuvad, lähevad jumalale. Juut ütleb, et tema viskab kõik mündid jumalale. Need
mündid, mida jumal ei taha, need, mis alla kukuvad, need ta võtab endale. 1975
Korraldati kord ülemaailmne naiste kongress, et otsustada, milline nimi anda vastassugupoole
liikmele. Inglanna võtab sõna: – Meie ettepanek on "džentelmen". Ta on rühikas, mõõdukas ja korralik
suutlikkuse ja vajaduse lõpuni. Prantslanna teatab, et nende ettepanek on "legend", sest juba mõte
temast on soe ja salapärane. Lõpuks tõuseb püsti venelanna: – Meie ettepanek on "partisan". Kunagi ei
tea, kust poolt ta sind ründab. 1976; variant vt. Mees ja naine, 1979
Naisteaasta puhul korraldati konverents naisküsimuses, et kelle või millega naist võrrelda. Venelane
teeb ettepaneku võrrelda naist kitarriga, et hoiad kaelast kinni ja augu peal mängid. Ukrainlane võrdleb
pigem grammofoniplaadiga, et kuulad, kuulad ja siis võtad teise. Siis tõuseb keegi naisajakirjanik
püsti: – Olgu plaatidega, kuidas on, aga suurem häda on selles, et nõelad kipuvad hapraks jääma.
1976; variant vt. 1973
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Astronoomid saavad teada, et Maale läheneb hiiglaslik komeet ning hävitab kogu planeedi. Kuidas
keegi asja võtab? Ameerikas on kõik ennast täis lakkunud, inimesed komberdavad neljakäpukil ringi.
Autod sõidavad inimestele otsa, aga keegi ei pööra sellele tähelepanu. Prantsusmaal käib igal pool
vilgas sugutöö: toas, tänaval, pargis, Eiffeli tornis ja metroos, kõik on kirglises ekstaasis. Venemaal on
tänavatel vaikus ja tühjus, kuskilt kostab intensiivne undamine. Ka Punane väljak on tühi, ainult
Kremli müüril kõrgub loosung "Viisaastak 3 päevaga!" 1976
Rongiga läksid sõitma 3 juuti ja 3 venelast. Juudid ostsid ühe pileti, venelased kolm. Tuli kontroll,
venelased näitasid kõik pileti ette, aga juudid tormasid peldikusse. Kontroll kloppis uksele, sealt pisteti
pilet välja, naks kontrollitud, ja kontroll läks edasi. Venelased vaatavad, et juudid on kuradima
kavalad. Tagasiteel ostavad venelased ühe pileti, aga juudid ei osta mitte ühtegi. Tuleb piletikontroll,
venelased tormavad peldikusse. Aga juudid koputavad uksele, sealt pistetakse pilet välja, juudid
võtavad pileti ja tormavad teise peldikusse. 1976
Inglise turist käib Venemaal. Ivan Fjodorovitš Pariisis. 1976 vt. Mees ja naine
Grusiinlane, armeenlane ja venelane tegid autoavarii. Grusiinlane lõi käega: – Ah, kolme kuu teenistus
ja "Volga" on jälle käes. Ega armeenlane kah suuremat ei leina: – Ah, poole aastaga on uus "Žiguli"
asemel. Venelane on aga murest murtud: – 10 aastat kogusin raha ja nüüd mu "Zaporožetsit" nagu
polekski olnud. Grusiinlane tõreleb: – Mis sa siis ostad nii kallist masinat, kui sõita ei oska. 1976
Leiutajate kongressil tuuakse esile ühe või teise rahva kuulsamaid poegi ja nende tegusid. Itaallane
tõuseb püsti ja teatab: – Nagu te teate, leiutas meie Marconi raadio. Venelane hüüab vahele: – Aga
meie Popov tegi varem! Inglane tõuseb püsti ja teatab: – Nagu te teate, leiutas meie Watt aurumasina.
Venelane hüüab vahele: – Aga meie Polzunov tegi varem! Prantslane tõuseb püsti: – Olgu masinatega
kuidas on, aga prantsuse armastus on kõige vanem ja ilusam. Venelane hüüab vahele: – Ei ole, ei ole!
Juba Ivan Groznõi ütles: "Hui vam v rot, bojar´je!" 1976
Kuidas erinevad prantsuse ja vene flirt? 1977 vt. Mees ja naine
Prantsuse vanemate reaktsioon, kui avastavad oma poja linnukesega voodis. Ema ütleb: – No vaata,
Jean, see lits on ju su päris ääre peale trüginud. Isa lisab: – No-noh, poiss! Varsti hakkad niimoodi veel
suitsetama ka. 1976
Venelane on Jerevanis ja otsib apteeki. Küsib mingi armeenlase käest, et gde zdes´ v étom gorode
apteka? Armeenlane vastab, et vot, idjoš´ prjamo dva kvartala, togda na levo, togda na pravo, prjamo
tri kvartala, opjat´ na pravo, tam, rjadom s kinoteatrom, na tret´jem étaže živjot Grigori. Vot, u nego
žopa kak persik. A gde apteka, ja ne znaju. 1976
Avati Pärnu sild, avamisel seisid sillal ameeriklane, venelane ja eestlane. Vastavalt tavale tuli neil
kõige kallim asi jõkke heita. Jänki võttis dollari, suudles seda ja viskas jõkke. Venelane kõhkles kaua,
võttis siis parteipileti, suudles seda ja laskis käest lahti. Eestlane ei kõhelnud hetkegi, võttis venelased
kraest kinni, suudles ja prassai! üle käsipuu. 1977; variandid vt. 1978, 1987; vt. Olümpiamängud
1980, 1981
Mis juhtub, kui tünni satuvad sakslased, juudid ja eestlased? Sakslased üritavad igaüks eraldi välja
ronida. Kes juba väljas, see laseb päkka. Juudid otsivad ka kohe väljapääsu. Niikui üks juba väljas, nii
aitab ka teised järele. Eestlased istuvad raudselt tünnis. Niikui üks hakkab välja ronima, kisuvad teised
ta kohe tagasi. 1977; variant põrgukatlaga vt. 1978
Mida hiinlased söövad? Kuidas mahutada 25 hiinlast ühte "Zaporožetsisse"? 1977 vt. Küsimus-vastus
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Ühes välismaa hotelli fuajees istuvad inglanna, prantslanna ja venelanna. Inglanna oskab peale inglise
keele ka prantsuse keelt, prantslanna valdab veel inglise ja vene keelt ning venelanna valdab
loomulikult vene keelt. Inglannal on ärakäimisi, tuleb tagasi ja avastab, et ta kuldkäekell on kadunud.
Küsib siis prantslannalt, et ega sellel pole kella vaja läinud? Prantslanna ütleb, et ei ole. Siis palub
inglanna prantslannal küsida venelanna käest, et ega tema asjast midagi tea. -Otšen´ nužnõ mne vaši
tšassõ! torkab küsimuse peale venelanna. Prantslanna tõlgib, et venelanna pole mitte ainult näinud
kella, vaid tal on seda veelgi väga vaja. Inglanna on kergelt kohmetunud, aga palub edasi öelda, et see
on kallis kell ja ta tahab seda tagasi. Prantslanna tõlgib venelannale, et inglanna asja nii ei jäta, tahab
kella tagasi. – Zdrast´je! Ja vaša tjotja! nähvab nüüd venelanna. Prantslanna tõlgib inglannale, et
venelanna tervitab teda uuesti ja teatab muuhulgas, et ta on teie tädi. Inglanna kohmetub veel rohkem,
ei oska algul ei i-d ega a-d kosta. Vahepeal on ju sõdu olnud, mine tea neid perekondlikke liine, aga
kell on kell ja venelanna võiks osagi kinni maksta. Prantslanna tõlgib venelannale, et inglanna on
kapitalistlikust ühiskonnast ning ootab materiaalset hüvitust. Selle jutu peale saab venelanna päris
pahaseks: – Hren jei v sumku! Ja prantslanna tõlgib inglannale, et arvatavasti hakkab olukord nüüd
lahenema. Venelanna lubas tasuda juurviljas. 1977
Gruusia kooli tuleb inspektor. Nooruke õpetajanna läheb ähmi täis ja mõtleb, et ei tea, kuhu klassi teda
sokutada. VII klass on enam-vähem, las läheb sinna. Matemaatikatund läheb lahti ja õpetaja hakkab
küsima: – Nu rebjata, skol´ko budjet dvaždõ dva? Skaži, Dumbadze. – 48. – Nu tšto tõ! Sadis´ bõstro!
Skaži, Kignadze, skol´ko dvaždõ dva? – 144. – Oi-oi-oi, no net že, sadis´ nemedlenno! Tõ, Tridnadze,
skaži nakonets otvet. – 33. – Ne pravil´no. No rebjata! Ja ved´ govorila vam, tšto dvaždõ dva tšetõre.
V krainem slutšaje 5, no 6, no 7 ... A bol´še vos´mi nikogda! Jasno? 1977
Purjus soomlane lasketiirul. 1978 vt. Viinaviga
Inglane, ameeriklane ja venelane kukkusid lennukiga Aafrikas alla. 1978 vt. Inimsööjad
Eri rahvaid pandi üksikule saarele. 1978 vt. Üksik saar
Eri rahvastele esitatakse küsimus, et mis ripub meestel allpool vööd? Inglane ütleb, et see on mehe au.
Prantslane ütleb, et see on mehe uhkus. Grusiinlane ütleb, et u gruzina niže pojassa kinžal vissit. A to,
tšto u drugih vissit, u gruzina stoit. 1978
Lumumba-nimelise ülikooli tudeng kirjutab koju Keeniasse: – Tere, armsad vanemad! Ma elan nüüd
Moskvas ja käin ülikoolis. Kolm korda päevas saab süüa, magame kahe lina vahel. Käime loengutel,
kinos ja üldse on siin hoopis teisem kui meie kodukülas. Kodust tuleb kiri vastu: – Kallis poeg! Väga
armas, et sinul seal hästi läheb. Meil on kõik vanaviisi. Praegu on sipelgamunade korjamise hooaeg ja
tööd on palju. Näe, isaga juhtus õnnetus. Kukkus puu otsast alla ja murdis saba katki. 1978
Brasiilia ja Vene tütarlaps on kirjavahetuses. Brasiilia tüdruk kirjutab: – Minu isa on pruun, mu ema
on pruun ja ma ise olen pruun. Me joome iga päev kohvi ja meil on tohutu palav. Me jookseme iga
päev paljajalu ringi. Vene tüdruk kirjutab vastu: – Minu isa ja ema on valged ja ka mina olen valge.
Meie kohvi ei joo, sest muidu peaksime ka paljajalu ringi jooksma. 1978
Inglane, ameeriklane ja venelane hakkavad kiitlema, kes on kõige kiirem. Inglane ütleb, et vaat kus
meil on alles kiired poisid – veerand tunniga on kolm autot valmis! Ameeriklane ütleb, et see pole
nüüd küll midagi. Meil tehakse kolme päevaga terve tehas valmis! Venelane ütleb, et oleks see nüüd
ka asi, millega uhkustada. Meil hakkavad mehed hommikul kell 8 viinavabrikut ehitama ja kell 12 on
juba kõik purjus. 1978
Šotlane tuleb kirikust, näeb juuti, läheb ja paneb sellele tohlaka vastu hambaid. – Tohoh! Mille eest
siis? – Raisad! Lasite Kristuse risti puua! – See oli ju nii ammu! 2000 aastat tagasi! – Ei tähenda. Mina
sain seda alles täna teada. 1978
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Turistid on Eiffeli tornis Pariisis ja giid teatab, et see, kes tahab jälle Pariisi tagasi tulla, visaku tornist
alla see, mida peab kõige kallimaks. Ameeriklane võtab rahakotist 100 dollarit, suudleb ja viskab alla.
Venelane võtab parteipileti, suudleb ja viskab alla. Eestlane võtab venelase, suudleb ja viskab alla.
1978; variandid vt. 1977, 1987; vt. Olümpiamängud 1980, 1981
Venelased on Ameerikas ja neile tutvustatakse uuemaid tehnikasaavutusi. Demonstreeritakse uusimaid
autosid, aparaate, konveiereid ja lõpuks kõige võimsamat raali. Mida aga küsid, kohe viskab vastuse
välja. Venelased kibelevad küsima, et kui kaugel on kommunism. Raal suriseb, töötleb, kuni ekraanile
ilmub näitarv – 82 km. Kõik on jahmunud. Korratakse küsimust, arvuti kordab operatsiooni, vastuseks
tuleb taas 82 km. Venelased küsivad arvutispetsilt, et mida see siis tähendab? – Eks mõelge ise, kui iga
teie viisaastak on samm kommunismile lähemale. 1978
Kolm katelt on põrgus, ühes juudid, teises venelased, kolmandas eestlased. Juutide katla juures on
kõva valve, sest niikui üks välja pääseb, nii aitab teised ka välja. Venelaste katla juures on valve väga
väike, lausa sümboolne. Venelased on ju mugavad, laisad ja armastavad sooja kohta. Eestlaste katla
juures pole valvet üldse. – Miks? – Pole vaja. Nagu üks hakkab välja ronima, nii omad mehed kisuvad
sisse tagasi. 1978 vt. järgmine; variant tünniga vt. 1977
Vanapagan läheb oma valdusi revideerima. Vaatab, katlal kõva tuli all ja valvuriks on turd vägilane.
Vanapagan uurib, et kas tuld kihutama ei võiks tulla ka mõni kõhnem mees, siis saaks teda ennast
mõne raskema töö peale rakendada. – Mind on just siia vaja. Katlas on juudid. Nii kui üks välja
pääseb, tõmbab teised järele. Olgu siis, vanapagan kõnnib edasi. Teise katla juures on valves hästi
nõrguke mehike. – Kas tuled oma tööga toime, kas raskeks ei lähe? – Ei lähe. Siin katlas on eestlased.
Kui üks pistab nina välja, tõmbavad teised ta kohe katlasse tagasi. No kena, vanapagan vaatab edasi.
Järgmise katla all põleb tuli mis mühin, aga ühtki valvurit ei ole. Vanapagan jääb luurama, et mis nali
see on. Siis näeb, et kui tuli hakkab tsipake kahanema, kargab üks mees katlast välja, topib hagu
juurde ja vupsab katlasse tagasi. Selge – venelased. 1978
Grusiinlane tahab astuda komparteisse. Avaldused, ankeedid, pildid ja soovitused on kõik korras ja
büroo peab otsustama, kas mees kõlbab või ei. Hakatakse küsimusi esitama. – Kas te oleksite nõus
loobuma suitsetamisest, kui partei seda soovib? küsib partorg. – Jah, miks mitte? – Aga kas oleksite
nõus loobuma viinavõtmisest? küsib keegi büroo liige. – Jah, miks mitte? – Aga kui partei peaks
soovima, et te enam üleaisa ei lööks? Mis siis? küsib keegi vanatüdruk. – Eks siis lõpetan ära, vastab
grusiinlane. Väga tore, kõik on rahul, siis teatab partorg: – Jäänud on veel kõige tähtsam küsimus. Kui
parteil seda vaja läheks, kas oleksite nõus ohverdama ka oma elu? – Jah muidugi, vastab grusiinlane.
Kui suits ja viin ja naised tuleb maha jätta, mis elu see siis enam on! 1978
Venelane ja hiinlane saavad piiril kokku. Hiinlane uhkustab: – Mul on riisikakuke! Venelane vastu: –
Aga meil on Brežnev! Hiinlane ütleb, et mis siis. Küll meil ka varsti Brežnev on. – Aga siis pole sul
jälle riisikakukest. 1978
Jänkid on Venemaal ja käivad ka ülikoolides. Võtavad paar filoloogi ette: – Kas te Ameerika
kirjandust tunnete? – Jaa, tunnen. – Kes on teie meelisautor? – Hemingway. – Jahhaa! Ja milline tema
teos meeldib kõige rohkem? – Obkom zvonit kolokol. 1979
Mitmed rahvad said kokku ja neilt küsitakse, et kas oled õnnelik? Inglanna ütleb, et ei ole kohe sugugi.
Minu auto värv ei lähe kinnaste värviga kokku. Prantslanna ütleb, et õnnelik ma küll ei ole. Mul on
väga hea mees ja väga hea armuke, aga õnnetus on selles, et nad ei saa omavahel üldse läbi. Venelanna
ütleb, et mina olen küll õnnega koos. Juba kolm päeva olen poest supikonti saanud! 1979
Isake Teng nõuab aruannet, milline on Hiina armee võitlusvalmidus. – Milline osa on elavjõul? –
Plaani järgi toimub väikeste salgakeste äkk-imbumine vaenlase territooriumile. Igas salgas on 10
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miljonit meest. – Ja tankiväe toetus? – Ka see on läbi mõeldud. Üks tank läheb paremalt, teine
vasakult. – Ja lennuväe toetus? – Teate, lennuvägi ei toeta. Lendur jäi haigeks. 1979; variant vt.
Igasugust, 1975
Juut ja venelane ühes kupees. 1979 vt. Juut Aabram
Kaks aserbaidžaanlast istuvad järve kaldal ja söövad. Keegi on järves ja vist upub parajasti, sest ta teeb
kõva lärmi: – Pomogite! Pomogite! Üks mees ühmab teisele: – Vaata kus loll. Selle asemel, et ujuma
õppida, on see hoopis vene keele ära õppinud. 1979
Ameeriklane, inglane ja venelane sattusid inimsööjate kätte. Juut, venelane ja grusiinlane sattusid
inimsööjate kätte. 1979 vt. Inimsööjad
Ülemaailmne arstide kongress. 1979 vt. Brežnev
1968. aastal on Prahas mitmed sõdurid. Ungarlane Pista kirjutab koju naisele: – Siin on kõik väga ilus
ja tore. Tšehhi mehed teevad kõik ära, mis ma käsin. Ma pole mingi nannipunn! Ja tead, mis mu
ülemus veel ütles. Ütles, et kui sa, Pista, tubli poiss oled, siis järgmine suvi läheme Rumeeniasse. 1979
Kuidas erinevad rahvad üksteist aitavad? Armeenlased vaatavad, et sul on auto, mul on ka, aga näe
sellel sõbral veel pole. – Kas aitame? – Aitame. Juudid vaatavad, et sul on korter, mul ka, aga näe
sellel mehel veel pole. – Kas aitame? – Aitame. Venelased vaatavad, et sina istud, mina ka, aga näe
see sõber pole veel kinni istunud. – Kas aitame? – Aitame. 1979
Sotsmaad on nõupidamisel. Ja siis avastatakse, et iga tooli sees on nael. Mida teha? Tšehh viskab
naela minema, lärmab ja teatab asjast kõigile. Rumeenlane viskab naela minema, võtab taskust
Rumeenia naela ja istub siis. Ungarlane poetab naela tooli alla ja teeb näo, nagu istuks ikka naela
otsas. 1979
Venelane on Inglismaal turismireisil ja riskib seal loteriiga õnne katsuda. Loeb penne peos ja ostab
pileti. Siis kisub suitsu ja pabistab, et kuidas läheb. Tulemused tehakse teatavaks – mees võitis II
auhinna. Nüüd on põnev oodata, mis auhinnaks on. Kuulutatakse välja IV auhind – üüratu suur "Ford".
Kuulutatakse välja III auhind – helikopter. Venelane hõõrub käsi, nüüd tuleb lennuk! Siis kuulutatakse
II auhind välja – tort. Venelane on jahmunud ja läheb asja õiendama, et mis pull see on, tšto za tort,
jobannõi! – Tšš! Olge õnnelik, selle tordi on küpsetanud kuninganna Elisabeth ise. – Koroleva!
Nahhui! Jebat´ étu korolevu! – Tšš! See on I auhind. 1979
Kokku said Ameerika ja Vene tööline. Ameeriklane hakkab uhkustama, et tema elab 100 korda
paremini kui venelane. Venelane ei usu. Jänki küsib siis, et kas sa oma päevapalga eest saad ülikonna
kätte? – Ei saa. – Kas sa oma kuupalga eest auto saad kätte? – Ei saa. – Kas sa presidendi peale
sülitada võid? – Ei või. Aga siis hakkab venelane ise küsima: – Kas sa võid oma töö juures terve päeva
juua? – Ei või. – Kas sa saad terve kuu niimoodi tööl käia, et sa mitte midagi ei tee, aga palka
makstakse ikka? – Ei saa. – Noh, aga milleks siis veel presidendi peale sülitada? 1980
Poola-Nõukogude piiril, täpselt keset piiri seisab arbuus. Ja satuvad selle arbuusi juurde täpselt ühel
ajal poola ja vene piirivalvur. Silmitsevad arbuusi ja venelane ütleb: – Hei, kuule, jagame vennalikult
ära! Poolakas vastu: – Tutkit! Teeme parem pooleks. 1980
Soomlased on metsatöödel ja avastavad õhtul, et kaks meest on kadunud. Otsivad, otsivad, ei leia.
Järgmine päev läheb suurem summ kammima ja siis leitakse mehed üles. Seisavad pingutusest
trammil ja hoiavad puud püsti, et see neile kaela ei kukuks. – Miks te, kuradid, appi ei hüüdnud? – Ei
saanud. Piir on lähedal. 1980
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Millised on sotsialismi alustoed? 1980 vt. Küsimus-vastus
Poolaka käest küsitakse: – No kak u vas Kania? Poolakas vastu: – Lutšše Kania tšem Vanja. 1980
Reisimas on inglane, prantslane ja venelane. Neil on loomulikult ka pesu kaasas: inglasel 3 paari,
prantslasel 7 paari ja venelasel 12 paari. Kui pika aja peale on see mõeldud? Inglasel on see ports
nädala peale, vahetab üle päeva. Prantslasel on see ka nädala peale, vahetab iga päev. Venelane
vahetab iga kuu. 1980
– Mis siis juhtub, kui mees tuleb koju ning leiab naise võõra mehega voodis? – Noh, räägi aga. –
Prantslane pomiseb: "Pardon!" – ja paneb ukse väljastpoolt kinni. Sakslane katsub naeratada ja ütleb,
et: "Entschuldigung, Mutti, ma tulin 1 minut ja 20 sekundit varem." Kui venelane astub sisse, kargab
naine nagu välk voodist üles, põimib end käte ja jalgadega mehe ümber ja kisendab: – Tol´ko ne v
litso! Eestlane astub tuppa, köhatab, ähib ja puhib, laseb teisel mehel ära joosta ja. Siis istub voodi
äärele ja räägib: – Seda ma jah kartsin. Ega meil see elu ei klapi. Ikka veab viltu. Aga mida siis teha?
Jah, ega midagi. Võtan järgmine nädal komandeeringu Moskvasse ja lähen küsin, kuidas edasi elada.
1980; variant vt. 1973
Korraldati kord nälgimisvõistlused. 1980 vt. Tšuktšid
Kuidas näeb välja poolaka võileib? 1981 vt. Küsimus-vastus
Inglane Venemaal reisimas. 1981 vt. Olümpiamängud 1980
Rongis sõidavad ühes kupees sakslanna ja grusiinlane. Nojah, sõidavad, sõidavad, jõuab õhtu kätte.
Sakslanna teeb oma voodi ära ja küsib: – Sprechen Sie Deutsch? Grusiinlane vastab: – Konetšno
hotšu! 1981
Tatarlased saatsid Moskvasse kirja, kus nad kirjutasid, et neid solvab väga vene vanasõna "Nezvannõi
gost´ huže tatarina". Selle asemel soovitasid nad kasutada vanasõna parandatud kujul "Nezvannõi
gost´ lutšše tatarina". 1981
Mitme rahvuse esindaja käest küsitakse, et kui suure raha eest sa oleksid nõus lendama kosmosesse?
Venelane ütleb, et kui antaks miljon, siis ta oleks nõus. Inglane ütleb, et tema tahaks 2 miljonit: üks
endale, teine naisele. Prantslane tahab 3 miljonit: üks endale, teine naisele, kolmas majasõbrale.
Küsitakse juudi arvamust. Juut mõtleb natuke ja ütleb, et tema tahab 4 miljonit. – Kas sinu naisel on
siis kaks majasõpra? – Ei, neljas miljon läheks venelasele, et see lendaks. 1981; variant: Juut võtaks 2
miljonit. Teine miljon venelasele, et see lendaks.
Berliin – Viini kiirrongi ühes kupees istuvad inglane, sakslane ja hiinlane. Hiinlane vaatab
pildiajakirja. Sakslane vaatab pikalt hiinlasele otsa ja küsib: – Vabandage mind palun, ega te juut ei
ole? Hiinlane ütleb, et ei ole, ja vaatab ajakirja edasi. Sakslane ei saa rahu, proovib inglasega juttu
ajada, aga varsti küsib jälle hiinlaselt: – Vabandage mind palun, kas te tõesti pole juut? Hiinlane ütleb,
et ei ole, et ma olen hiinlane. Sakslane aga ei saa rahu ja iga natukese aja tagant pärib hiinlaselt, ega ta
juut ei ole. Lõpuks ei pea hiinlase kannatus vastu ja ütleb, et olen jah juut, jätke mind nüüd rahule. –
Ah või te olete juut? pomiseb sakslane. Imelik. Ja nii hiinlase nägu! 1981; variant vt. Juut Aabram,
1978
Genfis käib diplomaatide konverents ja vaheajal satuvad koos suitsu tegema ameeriklane, inglane,
prantslane ja venelane. Et aega mõnusamalt viita, hakatakse anekdoote rääkima. Ameeriklane alustab:
– Ameerika džentelmen väljus kodunt ... aga ei läinudki panka! Kõik naeravad mühähää. Siis on
inglase kord: – Inglise džentelmen väljus kodunt ... aga ei läinudki klubisse viskit jooma! Kõik
naeravad mühähää. Edasi räägib prantslane: – Prantsuse džentelmen väljus kodunt ... aga ei läinudki
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lõbumajasse! Kõik naeravad mühähää. Nüüd on venelase kord: – Vene džentelmen ... Kõik naeravad
mühähää. 1981
Vene ja Ameerika arstid said kokku. 1981 vt. Arstid ja ihuviga
Mis rahvusest oli Lenin? Mis rahvusest on Brežnev? 1981 vt. Tšuktšid
Venelane käis Prantsusmaal stažeerimas. On aasta otsa ära, siis on ta jälle tagasi ja jagab sõpradele
muljeid. Ikka Pariis ja vein ja naised ja vahepeal töötegemist kah. Üks sõber küsib: – Võõras maa ja
võõrad kombed ja kõik, kas sa keelega said hakkama ? – Tead, esiotsa tundus küll vastik, aga siis
harjusin ära. 1981
Rongis ühes kupees sõidavad eestlane ja juudipaar. Eestlane vahib ainult juudinaise otsa ja selle mees
on väga pahane. Lõpuks ei pea juut vastu ja kutsub eestlase välja suitsu tegema. – Kuulge, see on
häbematus! Te lausa õgite oma silmadega minu abikaasat! Eestlane ütleb, et mis ma sinna teha saan,
kui ta nii ilus on. Ja ütleb juudile, et kuulge, ma maksan 1000 rubla selle eest, kui teie naine võtaks
riidest lahti ja mina lööks talle laksu tagumendi peale. – Te olete hull! – No olgu, 1500 rubla, aga mitte
rohkem. Juut jääb mõttesse. Mehed lähevad kupeesse tagasi ja juut hakkab naisele auku pähe rääkima.
Naine ajab vastu, aga juut ütleb, et mõtle ise – 1500 rubla ühe laksu eest, mis see sulle siis maksab!
Tore on, naine võtabki end riidest lahti. Eestlane võtab hoogu, vaatab /näidata käega lüüa tahtmist ja
kõhklemist/, nii mitu korda /nagu lööks ja ikka kõhkleb/: – Jaa, küll lööks kui raha oleks! 1981
Üksikul saarel on ameeriklane, prantslane ja venelane. 1982 vt. Üksik saar
Armeenlane ostab vana "Zaporožetsi" ja garaaži pole, jätab maja ette. Hakkab hommikul tööle
minema, aga vana "Sapikas" on ära varastatud. Ostab teise auto, jälle vana "Zaporožetsi". Jätab maja
ette akna alla, aga hakkab hommikul tööle minema, ka see auto on ära varastatud. Mis siis ikka,
armeenlane ostab kolmanda "Sapika", jätab maja ette ja kirja istmele "Laske vähemalt natukenegi sõita
ka". Hakkab hommikul tööle minema, "Zaporožets" on kadunud, selle asemel aga uhke "Mercedes" ja
kiri istme peal "Sõida, kui tahad, aga ära häbista rahvust". 1982
Venelane läheb Jerevanis restorani ja ütleb kelnerile, et ma paluksin midagi ehtsalt lõunamaist, midagi
teravat. Kelner soovitab: – A možet vam kinžal v žopu. 1982
Grusiinlane sõidab autoga Venemaal. Miilits peab auto kinni, tahab kontrollida. Võtab load, vaatab
sisse, vaatab mehele otsa ja küsib: – Otkuda kupili? Grusiinlane saab pahaseks: – Kupili, kupili!
Znatšit, jesli gruzin, togda srazu – otkuda kupili? A mne na den´ roždenija podarili. 1982; variant vt.
1983
Mis oleks suurim nahaalsus poolakate suhtes? Mida tõestab Nõukogude – Poola ühislend kosmosesse?
1982 vt. Küsimus-vastus
Ameeriklane, prantslane ja venelane lasksid end 40 aastaks ära külmutada. Et rahvusvaheline olukord
pinev ja vastik, vaatame, mis saab edaspidi. No kena, 40 aasta pärast sulatatakse mehed üles. Et nende
eluvaimu turgutada, on nad paigutatud väikesse villasse, neile pakutakse süüa, väikesed dringid ja
värsked ajalehed. Ameeriklane lööb ajalehe lahti, ütleb oh! – ja kukub minestunult maha. Ta nägi
lehes artiklit, et Washingtongrad ja Leningrad on astunud sotsialistlikku võistlusse. Prantslane lööb
lehe keskelt lahti, ütleb oh! – ja minestab. Lehes on teade, et Parižovos suleti viimane lõbumaja.
Venelane ei löögi lehte lahti, vaatab esikülge, ütleb oh! – ja minestab. Seal on pildid ja rasvane
pealkiri: – 40. kongressi avakõnes ütles sm. L. I. Brežnev, et ... 1982
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Kokku said Poola raal, Hiina raal ja Ameerika raal, muidugi, et kogemusi vahetada, meelt lahutada,
tulevikust unistada jne. Poola raal aga, ilmses ärevuses sosistab teistele: – Meil liha ei ole, meil liha ei
ole ... Hiina raal küsib vastu: – Mis see liha on? Ameerika raal küsib edasi: – Mis asi on "ei ole"? 1982
Rongis sõidavad ühes kupees juut, venelane ja tšuktš. Venelasel on jõle pohmakas, aga raha ei ole, et
pead parandada. Vaatab kupees ringi ja ütleb tšuktšile: – Tead, hakkame mõistatusi lahendama. Mina
küsin ja kui sa ei tea, maksad 10 rubla. Kui sa aga tead, maksan mina sulle 10 rubla. Nõus? Tšuktš on
nõus. – No nii. Mõista, mõista, mis see on: malen´kii, krasnen´kii i so zeljonõm hvostom? Tšuktš
ütleb: – Põhjapõder. Venelane ütleb, et vale vastus. – A éto tšto takoje: dva malen´kogo, krasnen´kogo,
so zeljonõm hvostom? Tšuktš ütleb: – Põhjapõder. Venelane võtab 20 rubla ja tormab söögivagunisse
pead parandama. Tuleb varsti tagasi, sest mis see 20 rubla siis ikka ära ei ole, astub kupeesse ja mis ta
näeb? Juudi ees on hunnik raha ja juut küsib tšuktšilt: – A éto tšto takoje: 997 malen´kogo,
krasnen´kogo, so zeljonõm hvostom? Tšuktš ütleb: – Põhjapõder. 1982
Turistid on Taga-Kaukaasias, sõidavad Gruusias ringi ja peremehed teatavad, et kes pole Gruusias
käinud, see pole Taga-Kaukaasias käinud. Kes pole mägedes käinud, see pole Gruusias käinud ja kes
pole mägedega rääkinud, see pole mägedes käinud. Sõidetakse siis mägedesse. Grusiinlased
uhkustavad, et oh mis uhke asi on mägedega rääkida. Üks kisendab: – Žopa! Ja mäed vastavad: – ..
žoopaa ... žoopaa ... Armeenlased ütlevad, et tore on, aga mägedega rääkida on veel põnevam
Armeenias. Sõidetakse siis Armeeniasse ja mägedesse. Üks kisendab: – Žopa! – Ja mäed vastavad: –
... gde? ... gde? ... 1983; variandid vt. Loomad, 1974; Brežnev, 1982
Hiinlane, ameeriklane ja venelane püüavad kuldkalakese. 1983 vt. Kuldkalake
Inglane, prantslane ja venelane teevad üks õhtu väga vänged tropid. Saavad mõne aja pärast kokku ja
inglane räägib: – Härrased, sellist pohmelust pole mul veel eales olnud. Ärkan hommikul, olen nõrk
nagu maimuke. Viski on samas kõrval öökapil, aga pole jõudu kätt sirutada. Prantslane ütleb, et ka
tema oli täitsa läbi. – Näen, et paljad naised tantsivad, aga ei jõua üleski tõusta, rääkimata ligi
minekust. Venelane ütleb, et oli läbi temagi. – Ärkan hommikul üles, tunnen, et riist on kange ja teki
alt väljas. Näen, et vares istub otsas ja nokib, aga suu on nii paks, hääl on nii ära, et kõss! ka ei jõua
öelda. 1983
Inglane, prantslane ja venelane uhkustavad oma naistega. Inglane ütleb, et minu naine on pikkade
jalgadega nagu hurt. Prantslane ütleb, et minu naine on pöetud peaga nagu buldog. Venelane ütleb, et u
mojei ženõ tože dlinnõje nogi i korotkii volos, no kakogo roda ona, suka, nikak ne znaju. 1983; variant
vt. 1973
Grusiinlane sõidab autoga, miilits peab kinni. Uurib autot, küsib lube näha. Grusiinlane annab load,
miilits küsib: – Kuulge, miks teil lenduri load on? – Ne znaju, takije mne prodali. 1983; variant vt.
1982
Koos on välismaalane ja venelane. Välismaalane küsib venelaselt, et milles siis asi on, teie eelmine
isake (= Brežnev) muudkui sõitis mööda maailma ringi, praegune (= Andropov) aga ei sõida kusagil ja
pealegi on juba üle poole aasta hoopis kadunud. Milles õige asi on? Venelane ütleb, et jaa, see on
tehniline nüanss. – Eelmine oli meil patareide peal, see praegune aga on otse vooluvõrgus. 1984
Konstrueeriti väga mehelik robot ja katsetati, kuidas erinevad naised temaga rahule jäävad (või ei jää).
Prantslanna läheb sisse, tuleb poole tunni pärast välja, nuuksub ja on väga löödud ilmega. Inglanna
läheb sisse, tuleb poole tunni pärast välja ning virutab vihaga ukse kinni. Venelanna läheb sisse, on
seal pool tundi, tund, kaks ... Nelja tunni pärast minnakse vaatama – venelanna raputab ja peksab
robotit: – Mida sa siin teeskled, et patareid on läbi! 1984
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Naiste kettaheitevõistlused on varsti algamas. Bulgaarlanna Velièkova on riietusruumis koos
venelannaga. Velièkova ajab hoolega habet, venelanna uurib peeglist nägu, hõõrub lõuga ja ütleb, et
laena mulle ka pardlit. – Ei laena, ütleb Velièkova. Venelanna saab vihaseks ja virutab jalaga
bulgaarlannale munadesse. 1984
Koos on inglanna, prantslanna ja venelanna ja neilt küsitakse, et mis nad teeksid, kui mees neid petab.
Inglanna ütleb, et esimene kord teeksin märkuse, teine kord teeksin teise märkuse ja kolmandal korral
võtaksin lahutuse. – Miks? Inglanna ütleb, et ma ei saa ometi elada koos mehega, kes ei saa aru inglise
keelest. Prantslanna ütleb, et esimene kord teeksin tagasi, teine kord teeksin ka tagasi ja kolmandal
korral võtaksin lahutuse. – Miks? Prantslanna ütleb, et ma ei saa ju selle pärast ometi litsiks hakata.
Venelane ütleb, et esimene kord annaks ta mehele tappa, teine kord läheks ja räägiks asjast partorgile
ja kolmandal korral võtaks lahutuse. – Miks? – No mis mees see siis enam oleks – ilma piletita. 1984;
variant vt. Mees ja naine, 1979
Poolas lavastati uus huvitav teatrietendus. I vaatus. Laval istub Lech Walesa ja nutab. II vaatus. Laval
on Walesa ja seim ning nutavad. III vaatus. Laval on Walesa, seim ning poola rahvas ning kõik
nutavad. Tüki pealkiri on "Moskva pisaraid ei usu". 1984
– Toas on 5 meest, aga laua all põrandal on ainult üks jalg. Kelle jalg see on? – ??? – Inglase, sest
tema istub, jalg üle põlve. Ameeriklasel on jalad laua peal, lilliputil jalad maani ei ulatu, hindul on
jalad istumise all ja venelane magab koikus, ta on purjus. 1984
Lennukis sõidavad prantslane, inglane ja venelane. Aega on palju, teha pole midagi, mõtlevad, et kui
mängiks kaarte. Aga kaarte pole. Otsustavad siis mängida oma proviandiga, mis kellelgi kaasas. Saab
ühtlasi einestada. Prantslane alustab jookidega: Martini, Napoleon, Vichy. Inglane võtab oma
sändvitšid ja tapab ära. Prantslane käib uuesti, puuviljadega: ananassid ja apelsinid. Inglane käib lauda
šokolaadi, lahustuva tee ja saadab venelasele edasi. Venelane vaatab, et pihud tühjad ja ütleb: – Jaa,
tappa ei saa, pean üles korjama. 1984; variant vt. 1975
– Mitu soomlast on Petroskois? – ??? – Olevat kaks: fininspektor ja Finkelstein. Tegelikult on nad üks
ja sama isik – fininspektor Finkelstein, rahvuselt juut. – Jahah, isegi hästi. Viiburis olevat ainult üks
soomlane – natšfin. 1985 vrd. Armeenia Raadio, 1981
Kuidas kusagil lõbutsetakse? USA-s on Disney-show, Inglismaal on Mappet-show, Venemaal on
Gorbat-show. 1985
Milline on risk ameerika, prantsuse ja vene moodi? Ameeriklased võtavad autod ja kihutavad kuristiku
poole. Kes esimesena pidurdab, on kaotanud. Prantslased lähevad lõbumajja. Kes esimesena paha
haiguse saab, on kaotanud. Venelased istuvad koos ja räägivad anekdoote. Kes viimasena koputama
jookseb, on kaotanud. 1985; variant vt. 1973
– Kuidas grusiinlased võitlevad alkoholismi vastu? – ??? – Kui esimene kord keegi vahele jääb, saab
ta 50 rubla trahvi. Teine kord saab ta juba 100 rubla trahvi. Ja kui kolmas kord vahele jääb, lüüakse
passi tempel "venelane". 1985
Milline on kiirus Ameerika moodi? See on niimoodi, et kui mees kukub pilvelõhkuja katuselt alla, siis
linna teises servas loeb samal ajal teine mees ajalehest, et hiljuti kukkus Street nr. ... mees pilvelõhkuja
katuselt alla, aga õnneks oli tuletõrje õigeaegselt kohal ning mees päästeti. Kas on selline kiirus või
midagi sellist võimalik ka Venemaal? On küll ja isegi veel suurem kiirus. Venemaal, kui mees kukub
katuselt, siis ei jää ta õhus molutama, vaid kukub kohe alla. 1985
Kaks spiooni said kokku, Ameerika ja Vene oma. Jõid, vennastusid, jõid sinasõprust, jõid jälle. Siis
küsib venelane: – Kuule, John, kas selle Tšernobõli värgi korraldasite teie? – Ei, Vanka, ütleb jänki.
88

Sellest asjast oleme meie puhtad. Aga seda võin ma sulle küll öelda, et see agraar-tööstuskomplekside
asi, vaat see on meie töö. 1986
Venelane ja jaapanlane said kokku, räägivad kumbki oma elust ja tööst. Venelane küsib, et mitu
inimest teil masinaehituses ühes tsehhis töötab ka? Jaapanlane ütleb, et kolm – kaks töölist ja üks
vaatab, mida veel ratsida saaks. – Ja teil? Venelane mõtleb, et meil on 300, aga igaks juhuks ütlen 4.
Ütlebki neli. Teisel päeval saavad jälle kokku, jaapanlane ütleb, et tead, ma ei saanud terve öö magada.
– Mida teil see neljas ikkagi teeb? 1986
– Missugune on tulemus, kui abielluvad tšuktš ja grusiinlane? – ??? – Külma kõhuga ärimees. 1986
Armeenlane ja tšuktš istuvad vangis ühes kongis. Armeenlasele tuleb kihu peale ja ahvatleb tšuktši
ühes magama. Aga tšuktš tõrgub vastu – ei ja ei. Armeenlasel üha suuremad neelud, aga tšuktš tõrgub
ja puikleb. Siis küsib armeenlane otse, et ütle ausalt põhjus, miks ei saa. Tšuktš ei oska muud välja
mõelda, kui et ütleb, et ülemus ei luba. – Ah arvad või? ütleb armeenlane. Kohe küsime järele!
Armeenlane kolgib vastu kongi ust ja valvur pistab pea sisse. Armeenlane ütleb, et tšuktš apel´sinõ
hotšet. Valvur käratab seepeale: – Tšto! Apel´sinõ! Kakije apel´sino? Hui jemu v žopu! 1986
Sakslane ja venelane sattusid neegrite kätte. 1986 vt. Inimsööjad
Toimub pidu. Sinna lähevad inglane, prantslane, juut, venelane ja eestlane. Kuidas nad sinna lähevad?
Inglane läheb oma väärikusega, prantslane läheb daamiga, juut läheb tordiga, venelane pudeli vodkaga
ja eestlane kimbu lilledega. Kuidas nad sealt tulevad? Inglane ikka oma väärikusega. Prantslane ühe
teise daamiga. Juut tuleb tordiga, aga hoopis suurema tordiga. Venelane tuleb sinise silmaga. Eestlane
tuleb täis kõhuga. Mida nad tulles mõtlevad? Inglane mõtleb, et kas ta oli ikka piisavalt väärikas.
Prantslane mõtleb, et loodetavasti ei jäänud ka see esimene daam kuivale. Juut kahetseb, et ta tordi
võttis, aga apelsine ei märganud kaasa võtta. Venelane mõtleb, et ei tea, kas piduperemees jäi ikka
ellu. Eestlane kahetseb, et miks pole küll kaht kõhtu. 1986
Grusiinlane läheb Gruusias baari, ulatab 3 rubla ja küsib kannu õlut. Baarmän annab 2 rubla tagasi. –
Kas need on mittetöiste sissetulekute vastu võitlemise kampaania viljad? – Oh ei, meil lihtsalt pole
õlut. 1986
Venelane on Prantsusmaal. 1987 vt. Mees ja naine
Rongis sõidavad ameeriklane, venelane ja eestlane. Ameeriklane sorib oma kotis, tõmbab välja liitrise
"Jaffa" ja viskab aknast välja. Teised tõmbavad näod imestusele, aga jänki rehmab käega: – Oh, meil
on seda kraami jalaga segada. Seepeale sorib venelane oma seljakotis, tõmbab välja liitrise vodka ja
viskab aknast välja. – Oh, meil on seda kraami jalaga segada. Eestlane tuhnib ka oma kotis, aga ei leia
midagi. Võtab siis venelase ja viskab aknast välja. – Oh, meil on seda kraami jalaga segada. 1987;
variandid vt. 1977, 1978; vt. Olümpiamängud 1980, 1981

III. MITMED RAHVAD
2. Riigipead omavahel
Hruštšov kutsus Castro karujahile. 1960-ndad vt. Nikita
J. F. Kennedy sureb ära ja läheb taevasse. Nikita on Ameerikas Kennedyl külas. 1960-ndad vt. Nikita
Richard Nixon, Willy Brandt ja Leonid Brežnev lähevad jumala juurde. Nixon küsib, et millal tuleb
kommunism USA-sse? Jumal vastab, et 200 aasta pärast. Nixon hakkab hädaldama: – Ui-ui-ui, mina
seda siis küll ei näe! Brandt küsib, et millal tuleb kommunism Lääne-Saksamaale? Jumal vastab, et
100 aasta pärast. Brandt hakkab hädaldama: – Ui-ui-ui, mina seda siis küll ei näe! Brežnev küsib, et
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millal tuleb kommunism Venemaale? Jumal hakkab hädaldama: – Ui-ui-ui, mina seda küll ei näe!
1973; variant vt. 1985
Leonid Brežnev räägib Richard Nixoniga: – Mis sa arvad, kui võtaks Soome ja NSV Liidu vahelt piiri
ära. Oleks vist päris mõnus asju ajada. Nixon ütleb vastu: – No nii suure riigiga läheks mul küll
raskeks. 1973
Kord korraldati riigijuhtide maskeraad. Esimese auhinna sai Mao Ze-dong. Tema kostüümikomplekti
kuulusid gaasimask (sümboliseerib värsket õhku), roos (sümboliseerib loodust ja ilu) ning preservatiiv
(viitab mõõdukusele iibes). Kui auhinna juurde põhjendussõnad peale loeti, tõmbas Mao suu viltu: –
Tegelikult tahtsin ma väljendada seda, et kondoomiga sugu teha on sama, mis gaasimaskiga roosi
nuusutada. 1973; variant vt. Igasugust, 1980
Koos on Nixon ja Brežnev. Brežnev ütleb: – Tead, ma nägin unes, et Valgel majal oli katusel punane
lipp ja loosung "Kõigi maade proletaarlased, ühinege!" Nixon ütleb: – Aga mina nägin unes, et Kremli
katusel oli punane lipp ja sama loosung. – Aga nii see ju peabki olema! – Jah, aga kiri oli hiina keeles.
1973
Jaqueline on väga mures. 1973 vt. Mees ja naine
Koos on Brežnev ja Nixon. Nixon uurib, et kuidas Brežnevil õnnestub piirid nii kindlalt kinni hoida ja
miks ta neid lahti ei tee. – Kui praegu piirid lahti teha, ütleb Brežnev, siis jääksime siia kahekesi! – Ei,
sa jääksid üksi. 1974
Nikita Hruštšov sõitis Inglismaale ja Elisabeth võttis ta vastu. Nikita nagu maamees kunagi, kohe
naisele käed külge: – Oo, Inglismaal on vist piimatoodang na vähene. Elisabeth patsutab Nikita kukalt:
– Aga Venemaal on vist jälle viljaikaldust oodata. Nikita laseb püksid maha: – Pole midagi, Baltikum
aitab ka nüüd välja. 1974
Brežnev on USA-s ja ta viiakse ka lõbustuste parki. Jäävad ühe automaadi juurde seisma. Brežnev
vajutab ühe nupu peale – ei midagi. Vajutab teise peale – ei midagi. Vajutab kolmanda peale – saab
kapatäie sitta kaela. Teised naeravad nagu põrgulised, nalja kui palju. Nixon tuleb Moskvasse ja ta
viiakse VDNH-sse ja ka seal on üks automaat. Nixon vajutab ühe nupu peale – ei midagi. Vajutab
teise nupu peale – ei midagi. Vajutab kolmanda nupu peale ja kargab kähku kõrvale – ikka ei midagi.
Nixon ütleb: – Éto plohhaja tehnika u vas. U nas v Amerike net takogo. Siis ütleb Brežnev: – Net
bol´še vašu Ameriku. 1974
Brežnev ja Nixon võistlevad, kumb teeb parema hiirelõksu. Nixon paneb ühele poole vorsti, teisele
juustu, vahele habemenoa. Hiir tuleb sinna, vaatab: – Ahhaa, siinpool on vorst, siinpool on juust, siin
on vorst, siin on juust. Ja nii saeb endal märkamatult kaela läbi. Brežnev paneb ainult habemenoa. Hiir
tuleb vaatab: – Ahhaa, siinpool vorsti pole, siinpool juustu pole, siin vorsti pole, siin juustu pole.
Märkamatult saeb endal kaela läbi. 1974
Nixon tuleb Moskvasse ja Brežnev veab teda pealinnas ringi. Käivad tehastes, aga jõle jama. Kuhu
nad ka ei läheks, just täpselt sel ajal meestel suitsutund, istuvad, käed rüpes. Brežnevil jõle piinlik, ei
tea, mida kosta. Nixon patsutab talle õlale: – Pole siin häbeneda midagi. Meil ka valitsev klass ei
tööta. 1975
Nixon ja Brežnev panevad põrgusse kohti kinni. 1975 vt. Brežnev
Jossip Proz Tito sai kolleeg L. I. Brežnevilt kingituse – auto. Vaatab autot – rooli ei ole. – Miks rooli
ei ole? – Pole ka lugu, küll Moskvast juhitakse. Tito saatis Brežnevile vastu jalgratta. Brežnev vaatab
jalgratast – pedaale pole. – Miks pedaale pole? – Pole ka lugu, nagunii lähete allamäge. 1975
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Genfis on koos riigimehed, peavad nõu ja peavad vaheaega. Vaheajal tehakse suitsu. Schmidt võtab
taskust portsigari, sellel on kiri "Saksamaa käib üle kõige! Kantsler Schmidtile saksa rahvalt". Ford
võtab taskust portsigari, ka see on kullast nagu Schmidtilgi. Peal on kiri "Kõige demokraatlikuma maa
presidendile hr. Fordile ameerika rahvalt". Brežnev võtab oma kuldportsigari välja, rubiinide vahelt
käib kiri: "Krahv Orlovile Katariina II-lt". 1975
Leonid Brežnev on Ungaris Janos Kadaril külas. Räägivad maast ja ilmast, siis küsib Kadar: – No ütle
nüüd päris ausalt, kui palju teil neid ka on, kes sinu liini ei poolda? – Umbes 10 miljonit. Aga teil? –
Umbes sama palju. 1975
Nixon, Giscard d'Estaing ja Brežnev tahavad veenduda, kui kuulelik on nende rahvas. Lähevad siis
Ameerikas pilvelõhkuja katusele ja Nixon käsutab üht jänkit: – Hüppa alla! Mees ütleb vastu, et ei
hüppa. – Ma olen vaba mees, teen mis tahan ja lähen praegu hoopis minema. Prantsusmaal lähevad
nad Eiffeli torni ja d'Estaing käsutab üht prantslast: – Hüppa alla! See kohkub ära: – Mis te nüüd? Mul
on ju naine ja lapsed! Ei, ma ei hüppa. Lähevad Moskvas ühe kõrghoone katusele ja Brežnev käsutab
üht venelast: – Hüppa alla! Venelane kargab mauhti alla. Mees korjatakse üles ja siis lähevad riigiisad
vaatama. Nixon pööritab silmi ja küsib: – Miks te ometi hüppasite? Venelane kähiseb läbi sidemete: –
Aga mul on ju naine ja lapsed. 1976
Nixon tuleb Moskvasse ja ajavad Brežneviga juttu. 1976 vt. Brežnev
Ford ja Brežnev said Vladivostokis kokku ja arutavad oma riigiasju. Brežnev kaupleb, et Ameerika
võiks müüa masinaid ja seadmeid ja vilja jne. Aga siis korraga ütleb: – Mister Ford, Ameerikas on
tööpuudus, meil tööjõupuudus. Kas poleks kasulik siia ka töölisi saata? Ford ütleb, et OK: – Saadan
teile prooviks 100 töölist, kui annate vastu 3 spetsi: ühe parteilase, kes ei valeta, ühe kolhoosniku, kes
ei varasta ja ühe juudi, kes teeb musta tööd. 1978
Punasel väljakul toimub 1. mai paraad, kõrvalt vaatavad Napoleon, Kennedy ja Mao, Napoleon loeb
veel pingsalt "Pravdat". Rahvas voorib ära, siis hakkavad tulema tankid ja raketid ja muidu suured
torud. Mao pistab kätega vehkima: – Oleks mul selline sõjavägi, terve Aasia võtaksin ära! Vaatavad
edasi. Siis ütleb Kennedy: – Oo, oleks mul olnud selline ihukaitse nagu Brežnevil, ükski gangster ei
oleks ligi saanud! Vaatavad edasi. Siis paneb Napoleon "Pravda" kokku ja ütleb: – Oleks mul olnud
selline ajaleht nagu Brežnevil, keegi ei teaks siiamaani, et ma Waterloo all kaotasin! 1978; variant:
Caesar, Aleksander Suur ja Napoleon 1979
Isake Mao saatis Brežnevile kotitäie mooniseemneid ja pani kirja kaasa: – Tuleme nii suure hulgaga
sulle kallale. Brežnev laskis seemned ära jahvatada, koogiks küpsetada ja saatis Maole tagasi. Kiri oli
juures: – Ja nii saadan ma teid tagasi. 1978 vrd. Brežnev, 1979
Carter hakkab Brežnevi ees kelkima. 1978 vt. Brežnev
Carter ja Brežnev lesivad, teine teise puu all. Brežnev teeb ühe silma lahti ja ütleb: – Kuule, Jimmy,
peaks ikka desarmeerimisküsimused jälle arutusele võtma. Carter ütleb, et see on sul hea mõte, Ljonja,
aga siis tuleb ka inimõigused plaani võtta. Brežnev ütleb, et minugi poolest, aga enne tuleks relvi
vähendada. – Minugi poolest, ütleb Carter, aga inimväärne elu olgu kogu aeg esiplaanil. Järsku hüppab
ligi väike kollane pilusilm: – Pulu-pulu! Lõuna läbi! Iga mats oma kongi! 1979
Lennukis on koos J. Carter, V. Giscard d'Estaing ja L. I. Brežnev. Carter ütleb, et Ameerika tööline
saab kuus 400 dollarit. Elamiseks kulub 200, ülejäänu pannakse ärisse ja panka. d'Estaing ütleb, et
prantsuse tööline saab 400 franki kuus. Elamiseks läheb 200 ja mis ta ülejäänud 200-ga teeb, mind ei
huvita. Brežnev ütleb, et vene tööline saab kuus 200 rubla. Äraelamiseks läheb vaja 400 ja kust ta
ülejäänud 200 võtab, mind ei huvita. 1979
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Üksikule saarele sattusid J. Carter, V. Giscard d'Estaing ja L. Brežnev. Puutumatu loodus, ei ühtki
hingelist näha, ainult meremüha ja päikeseline taevas. Katsuvad seal siis oma elu korraldama hakata.
Carter ütleb, et mina rohkem majandusmees, ma vaatan, kas saaks mingi peavarju üles lüüa. Brežnev
ütleb, et mina kui poliitik tahaksin siin natuke ringi vaadata. Kui peaksin leidma kohalikke
võimuesindajaid, astun nendega läbirääkimistesse. d'Estaing ütleb, et mina kui gurmaan katsun midagi
söödavat leida. Tore on, iga mees asub omi toimetusi tegema. Kui õhtu kätte jõuab, on Carteril
puunottidest, teivastest ja okstest vigvami moodi asjandus koos ja ta tuleb randa tagasi. Näeb, et lõke
põleb ja mingi lihatükk küpseb vardas. d'Estaing riputab lihale vürtsiks mingeid lehti, aeg-ajalt
niisutab veega ja igal juhul levivad lõhnad on imehead. Carteril on kõht kole tühi ja ta palub liha kohe
proovida. Ka liha maitseb hea. Carter vaatab, et tükk ei ole kuigi suur ja kui veel Brežnev ka välja
ilmub, võib kolmele väheks jääda. Ta hakkab d'Estaing'ile vihjama, et võiks jagada kahe peale. – Tead,
kui päris aus olla, siis oleks parem meil siin kahekesi olla. Brežnev on suur eneseimetleja ja tegelikult
ta mulle üldse ei meeldi. – No kui ei meeldi, siis ära söö. 1979; variant: Petka, Tšapajev ja
Chingachcook, vt. Inimsööjad, 1979
Carter käib Moskvas ja ihukaitseks kaasas ainult üks mees. Aga sel mehel on väike kohver käes.
Ihukaitsemees ei lahku Carterist sammugi, ööbib samas toas ja ka peldikusse läheb kaasa. Brežnev on
imestunud, et kõigepealt ihukaitses vaid üks mees, olgugi väga hoolas. Siis aga huvitab teda üha
rohkem, et mis selles kohvris on. Aga Carter ütleb, et selle avaldab ta alles enne ärasõitu. Enne
ärasõitu kutsubki Carter Brežnevi kõrvale ja ütleb, et kohvrikeses on katku, koolera, tüüfuse jt.
raskemate haiguste pisikud, üksteise toimet tõhustades ja komplitseerides. Kui temaga oleks midagi
juhtunud, oleksid pisikud levinud Nõukogude Liidu kogu Euroopa-osas. Siis sõidab Brežnev
Ameerikasse. Ihukaitseks kaasas kaks sünget meest, kes tassivad omavahel musta kasti. Nad ei lahku
Brežnevist hetkekski, ööbivad samas toas ja lähevad ka peldikusse kaasa. Kui Carter tunneb huvi, et
milles seisneb saladus, lubab ka Brežnev alles enne lahkumist infot jagada. Turnee saab läbi, kodusõit
ukse ees ja Brežnev avaldab Carterile saladuse. Mustas kastis on kaks ökonomisti. Kui temaga oleks
midagi juhtunud, oleks kogu USA majanduselu pea peale pööratud. 1980
Brežnev on Ameerikas külas. 1980 vt. Brežnev
– Milline oli Haigi kõige jubedam unenägu? – ??? – Brežnev ajas ta üles ja küsis, kas viljavarumise
plaan on ka täis? 1980; variant vt. Brežnev, 1981
Carter ja Brežnev on koos ja arutavad koostöövõimalusi. – Nõukogude Liit oleks valmis andma
toorainet, kui ameeriklased meile midagi ehitavad või mingit valmiskaupa vastu veavad. Carter ütleb,
et kui annate meile gaasi või naftat või mingeid maake, siis ehitame teile näiteks suure keemiatehase.
Brežnev jälle kohe nõus. – Aga kui annaksite kogu oma gaasi ja nafta ja kõik torud ja varud meile, me
võime teile kommunismi ka valmis ehitada. Brežnev on kategooriliselt vastu. Hiljem Kossõgin küsib,
et miks sa nii kangesti vastu olid? – Ja ih znaju. Da i postrojat. 1980
Leiutati kord aparaat, mis lennuki pealt näitas, kui palju inimesi all maa peal tegeleb parajasti seksiga.
Lendavad Ühendriikide kohal Brežnev, Reagan ja Mitterrand. Reagan vajutab suurele nupule, aparaat
näitab 30%. Reagan kukub vabandama: – Need on siin peamiselt neegrid, värvilised ja üldse
deklasseerunud element, kes ei tööta. Lendavad edasi. Prantsusmaa kohal vajutatakse nupule – 50%.
Mitterrand ütleb: – Nojah, te peate asjast aru saama. Meil on ikkagi temperamentne rahvas ja tööpäev
lõppes ka parajasti. Eks nad maanda nüüd pingeid. Lendavad edasi ja jõuavad Venemaa kohale.
Lendavad, lendavad, lõpuks paluvad teised Brežnevil juba nupule vajutada. Aparaat näitab 20 %.
Brežnevil hiiglama hea meel. Läheb siis veidi aja pärast lenduri juurde ja küsib, et kuidas küll selline
hiilgav tulemus tuli? – Ega ma ilmaaegu nii kaua "Arteki" kohal tiirutanud. 1981
Fr. D. Roosevelt, W. Churchill ja J. V. Stalin läksid karujahile. Lasid karu maha, nülgisid naha maha
ja vaatavad, et liha on kole palju. Stalin jäeti nahka ja liha valvama, teised läksid käru järele. Tulevad
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tagasi, nahka pole. Küsivad Stalini käest, et kus siis nahk on? – Mis nahk? – Karunahk, see jäi ju siia!
– Mis nahk? kordab Stalin. – Oot-oot, hakkame otsast peale. Kas me tulime jahile? – Tulime, vastab
Stalin. – Kas lasksime karu maha? – Lasime. – Kas naha võtsime maha? – Võtsime. – Kas me jätsime
su nahka ja liha valvama? – Jätsite. – Noh, ja kus siis nahk on? – Mis nahk? 1981
Reagan ja Brežnev sõidavad lennukis. 1981 vt. Brežnev
Mis on F. Mitterandi ja W. Jaruzelski vahe? 1981 vt. Armeenia Raadio
Kuidas Carter ja Brežnev jagavad oma kosmonautidele autasusid? Brežnev ja Reagan on koos ujumas.
1982 vt. Brežnev
Kuidas said Brežnev ja Reagan sõpradeks? 1982 vt. Miilitsad
Brežnev on oma kambaga Reaganil külas, aetakse juttu, rahupoliitikast muidugi, ja võetakse viina.
Võetakse, võetakse, korraga Brežnev küsib, et härrased, ehk te ütleksite ka, mis rahade arvel me siin
praegu joome? Reagan ütleb, et vaadake aknast välja. Kas silda näete? – Näeme. – Sild projekteeriti
300 miljoni dollariliseks, aga meie ehitasime ta valmis 150 miljoniga. Selle raha eest joomegi. Läheb
pool aastat mööda ja Reagan on oma pundiga Brežnevil külas. Aetakse juttu, rahupoliitikast muidugi,
ja võetakse viina. Korraga Reagan küsib, et härrased, võib-olla te ütlete ka, mis rahadest me praegu
siis joome? Brežnev ütleb, et vaadake aknast välja. Kas te silda näete? – Ei näe. – No vot, selle eest
joomegi. 1982
Inimsööjate kätte sattusid Reagan, Sadat ja Brežnev. 1982 vt. Inimsööjad
Brežnev on lennuväljal ja saadab Živkovit lennukile. Lennuk tõuseb õhku ja võtab kursi Bulgaariale,
kaugeneb ja kaob. Brežnev seisab aga ikka veel, pilk taevas. Siis koputab talle keegi õlale, et hea küll,
aeg on minema hakata. Brežnev ohkab, vaatab veel taevasse ja ütleb: – Da-da. No vot kak sladko
tselujet! 1984
Teherani konverentsilt tulevad Roosevelt, Churchill ja Stalin. Sõidavad, sõidavad, järsku lehm tee peal
ees. Autojuht piibitab, lehm ära ei lähe. Roosevelt läheb lehma peletama, hõikab, hüüab, ähvardab – ei
midagi. Churchill läheb räägib, seletab, veenab, lehm ei tee väljagi. Stalin läheb ja sosistab midagi
lehmale kõrva, lehm lausa kargab teelt kõrvale. Teised küsivad, et mida sa talle sosistasid? Stalin
ütleb, et ma lubasin ta kolhoosi võtta, kui ta eest ära ei lähe. 1985
Vanajumala juures on Gandhi, Reagan ja Gorbatšov. Gandhi küsib jumalalt, et millal kaob nälg
Indiast? Jumal ütleb, et sinu silmad seda ei näe. Gandhi muutub kurvaks ja vaikseks. Siis küsib
Reagan, et millal kaob Ameerikast tööpuudus? Jumal ütleb, et sinu silmad seda küll ei näe. Reagan
tõmbub mossi ja astub eemale. Siis küsib Gorbatšov, et millal kaob Venemaal joomine ära? Jumalal
valguvad pisarad silmi ja hüüab: – Minu silmad seda küll ei näe! 1985; variant vt. 1973
Lennukis sõidavad R. Reagan, M. Thatcher ja M. Gorbatšov. Lennuk kukub alla ja kõik saavad surma.
Milline rahvas kurvastab seepeale kõige rohkem? Poolakad. Sellepärast, et Jaruzelskit lennukis
polnud. 1986
Reagan ja Gorbatšov on Reykjavikis ja president küsib sekretärilt, et härra Gorbatšov, arvestades teie
riigi suunda mõõdukusele, öelge palun, mis te arvate, kui palju maksab teil pudel viina aastal 2000?
Gorbatšov ütleb, et ma arvan, et umbes 200 rubla. Ja küsib siis ise, et härra president, aga mis te
arvate, kui palju maksab teil 2000. aastal pudel viskit? Reagan ütleb, et seda ma küll öelda ei oska,
isegi ennustada ei oska. Gorbatšov ütleb, et nojah, aga võib-olla maksab siis ka pudel viskit 200 rubla.
1986
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Reagan ja Gorbatšov on Reykjavikis ja president küsib: – Härra Gorbatšov, millega te vabal ajal
tegelete? – Loen marksismi-leninismi klassikuid. – Ja mida olete neilt leidnud? – Olen lugenud, et
proletariaat on kodanluse hauakaevaja. Aga millega tegelete teie, härra president? – Mina loen piiblit.
– Ja mida olete leidnud sealt? – Olen lugenud, et see, kes teisele auku kaevab, sinna ise sisse kukub.
1986
Koos on Khomeini, Reagan ja Gorbatšov. Khomeini ütleb, et mul on 15 naist. Ühel on AIDS, aga
kellel, ei tea. Reagan ütleb, et mul on 15 sekretäri. Üks neist on Vene spioon, aga kes, ei tea. Korba
ütleb, et mul on 15 liiduvabariiki. Ühes käib perestroika, aga millises, ei tea. 1987
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IV. KÜSIMUS-VASTUS
1. Küsimus-vastus
– Miks on inimesel kõrvad? – ??? – See on nägemisorgan. Muidu vajuks müts silmile. 1962
– Miks on inimesel selgroog? – ??? – Et pea perse ei kukuks. 1962
– Miks on inimesel magu, jäme– ja peensool? – ??? – Et tuline supp perset ära ei kõrvetaks. 1962
– Kas mees võiks toituda üksnes kartulist? – ??? – Ei. Paljalt krae seisab tärklise varal. 1962
Miks kannab Nikita õlgkübarat? Kummas põuetaskus kannab Nikita oma kammi? 1963 vt. Nikita
– Miks ei võetud maisi, kartulit ja redist parteisse? – ??? – Maisil oli ainult üks soovitaja – N. S.
Hruštšov, peab olema aga kaks. Kartulil olid aga sugulased välismaal. Ja redis paistis küll üleni
punane, aga seest oli läbi-läbi valge. 1960-ndad
– Mis sarnasus on naisel ja konnal? – ??? – Mõlemad kardavad kurge. 1963; variant mehega
– Kes on kõige ausam mees maailmas? – Ei tea. – Robertino Loretti. Nõukogude Liidus viibides
leidis maast maikasärgi ning nüüd otsib kogu aeg omanikku, lauldes "Dža maika? 1964
– Kuidas peab naine hoolitsema mehe eest? – ??? – Nagu koera eest. Päeval tuleb sööta ja öösel ketist
lahti lasta. 1964
– Kus istub mees, kes mõtleb anekdoote välja? – Ei tea. – Kui teataks, siis ta enam ei mõtleks ei
midagi ja ei millestki. 1964
Kui pikk on Nikita? 1964 vt. Nikita
– Mis vahe on katoliiklasel ja kommunistil? – ??? – Esimesel algab ja lõpeb ilmeksimatus paavstiga,
teisel rajoonikomitee sekretäriga. 1965
– Miks kukk, kass ja lutikas Nõukogude Liitu elama asusid? – ??? – Kukel pruugib vaid korra kireda
ja ongi Lenini preemia laureaat. Kass toob kaks laari poegi ja ongi kangelasema. Lutikas võib end aga
Moskvas kasvõi lõhki süüa – igas toas elab 10 inimest. 1965
– Kumb oleks kasulikum, kas osta televiisor või naiste nailonpüksid? – ??? – Püksid. Siis näeb üks
kord kuus värvilist pilti ka. 1965
– Kuidas läheme kommunismi? – ??? – Leninlikku teed mööda – üks samm edasi, kaks tagasi. 1965
Milliseid haigusi põeb Hruštšov? 1965 vt. Nikita
Miks kanal pole pükse? Mida mõtleb kukk? Mida kana? Mida teised? 1967 vt. Loomad
Mis on hea ainult külmast peast? 1968 vt. Ämmalood
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– Mispärast Kuu pealt tulnud Ameerika astronaute 3 nädalat karantiinis hoiti? – ??? – Taheti
kontrollida, kas neil kuupuhastus tuleb. 1969
– Mis vahe on paberil ja kinoekraanil? – ??? – Polegi vahet. Ka kinoekraan kannatab kõike. 1969
Miks hakkas "Tegur" tootma Lenini kummist kujukesi? 1969 vt. Lenin
– Kes on maailma kõige kergem elusolend? – ??? – Mees. Istub kahe muna otsas ja need katki ei lähe.
1973
– Mis on L. I. Brežnevi kulmud? – ??? – J. V. Stalini vuntsid kõrgemal tasemel. 1973; variant vt.
Brežnev, 1973
Miks Stalin mausoleumist välja toodi? 1973 vt. Stalin
Mis on 1 inglane? 1 prantslane? jne. 1973 vt. Eri rahvused
– Kuidas krokodillid paljunevad? – ??? – Tulevad veest, panevad munad kuumale liivale ja nutavad
krokodillipisaraid. – Miks nad nutavad? – Eks katsu ise oma mune kuumal liival hoida! 1973
– Mis see on: 10 tilli ja üks köis? – ??? – Köievedu. – Aga üks till ja 10 köit? – ??? – Langevarjur.
1973
Küsimus ÜRO plenaaristungil: – Mida teha võimsa naabriga, kel on territoriaalsed pretensioonid? –
Küsige Soomelt. 1974
– Mida võib teha 20 rinnahoidjast? – ??? – 40 tübeteikat. 1974
– Kui palju maksab naine? – ??? – 281 rubla: 100 kilo liha a 2 rubla, 80 rubla maksab parukas ja rubla
antakse pealekauba. – Aga kui palju maksab mees? – ??? – 21 kopikat: munad a 10 kopikat ja kopika
eest tilli. 1974
– Mis see on: roomab, roomab ja sööb seeni? Roomab, roomab ja sööb seeni? – ??? – Gribojedov.
1974
Mis on ekstaas? 1974 vt. Eri rahvused
– Miks on Moskvas Punane väljak üles kaevatud? – ??? – e-le pannakse jo-täppe peale. 1974
Mida mõtleb naine suguakti ajal? 1974 vt. Mees ja naine
Kuidas toimus Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon? 1974 vt. Igasugust
– Mida saab maha võtta alasti naiselt? – ??? – Alasti mehe. 1974
– Mida teha, kui töö ajal hakkab palav? – ??? – Tuleb tekk pealt ära visata. 1974
– Mida teevad mehed peale sugutöö lõppu? – ??? – 5% paneb suitsu ette, 5% läheb kööki sööma, 90%
läheb ära koju. 1974
– Kes on sisalik? – ??? – BAM-ilt tagasi tulnud krokodill. 1974 vt. järgmine
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– Kes on krokodill? – ??? – Parteisse astunud sisalik. Aga kes on sisalik? – ??? – Kommunismi
üleelanud krokodill. 1974
– Mis jääb järele Leningradist peale maavärinat? – ??? – Petrograd. Uued majad varisevad kokku.
1974
– Millised peavad olema naiste silmad? – ??? – Nagu meeste jalad – suured, mustad ning niisked.
1974
– Mis on KPSS? – ??? – Kampanija protiv Sahharova i Solženitsõna. 1974 vrd. Lollitamiseks, 1983
Mehelt küsitakse, et miks ta astub KP-sse. – SS-is juba olin, saab kokku KPSS. 1974
– Kuidas paelussist lahti saada? – ??? – Sööd nädal aega teed ja saia, siis jood ainult teed. Uss pistab
pea välja: "Aga kuhu sai jäi?" - Ja siis võtad naksti peast kinni. 1974; variant vt. 1981; vrd. Lihtsalt
absurd, 1981
Kes tuleb peale Brežnevit? 1974 vt. Brežnev
Kuidas kujundatakse laulupeo rongkäik? Mis tähendab LLL? 1974 vt. Midagi eestilikku
– Kuidas nimetatakse Punast väljakut aastal 2000? – Ei tea. – Poliitiline kretiin! Loomulikult Punane
väljak. 1974
– Millised olid A. Matrossovi viimased sõnad? – ??? – Kuradi jää! 1974
Kes on maailma parim agronoom? 1974 vt. Nikita
– Miks A.Solženitsõn Liitu tagasi kutsuti? – ??? – VTK täitmata. 1975
– Millal võib siili otsa istuda? – ??? – Kui perse on rauast, kui perse pole oma või kui partei ja valitsus
käsivad. 1975
– Mis on VLKSM? – ??? – Voz´mi lapatu i kapai sebe mogilu. 1975
Milline on Eesti suurim imetaja? 1975 vt. Midagi eestilikku
Mis on KP? – Kõva pidu. Mis on EKP? – Eriti kõva pidu. Mis on NLKP? – Natuke liiga kõva pidu.
1975
– Milline on abort prantsuse moodi? – ??? – Ptüi! 1975
– Miks kommunismi saabumine üha viibib? – ??? – Kompartei ja Nõukogude valitsus otsustasid
1980. aastal asendada kommunismi olümpiamängudega. 1975 vrd. Olümpiamängud 1980, 1975
– Mis on NSVL? – ??? – Näljase silmaga vahib Läände. 1975; variant: Näljased sead vahivad Läände
– Mis on BAM? – ??? – Brežnev atakujet Mao. 1975
– Millal on naisterahvas õuna moodi? – ??? – Kui seeme sees ja näost punane. 1975
– Mõista, mõista, mis see on: üks saba, 6 jalga ja pärakas keset selga? – ??? – Ratsanik. 1975
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Kuidas küttida sinist elevanti? Kuidas püüda hiirt? 1975 vt. Lihtsalt absurd
Kuidas püüda jänest? Kuidas püüda karu? 1975 vt. Lihtsalt absurd
Mis on elevandi ja tiigri erinevus? Mis on elevandi ja kirsi erinevus? 1975 vt. Lihtsalt absurd
– Mis on maailma suurim täpsus? – ??? – See, kui paned kirbu raudteerööpale, võtad telefoniposti ja
rabad tal täpselt vasaku muna maha. 1975
– Mis on maailma suurim hajameelsus? – ??? – See, kui kused telefoniposti juures ja kui häda läbi,
hakkad posti püksi toppima. 1975
– Mis on maailma suurim ebaviisakus? – ??? – See, kui lähed kuhugi trepikotta, situd kellegi ukse
taha, siis annad kella ja küsid paberit. (Ja siis helistad uuesti ja annad paberi tagasi.) 1975
– Mõista, mõista, mis see on: lurr ees, nõu taga? – ??? – Lakekauss. 1975
– Mõista, mõista, mis see on: tarkus keskel, märg ümber? – ??? – Professor poriloigus. 1975
– Mõista, mõista, mis see on: rohi sees, karvad väljas? – ??? – Koer on rohtu söönud. 1975
Mis on VTK-kompleks? Mõista, mõista, mis see on: kuus tissi, kaks tussi, üks saba? Miks Võidu
väljakut laiendatakse? 1975 vt. Midagi eestilikku
Millised on skleroosi 3 astet? 1975 vt. Arstid ja ihuviga
– Miks on vene keeles kõik teadused naissoost ja ainult üks meessoost? – ??? – Marksism-leninism
avaldab kõikidele teadustele viljastavat mõju. 1975
– Miks Moskva keskujula kinni pandi? – ??? – XXV kongressiks ilmutati Brežnevi pilti. 1975
– Mõista, mõista, mis see on: gruša vissit, no kušat´ nel´zja? – ??? – Tjotja Gruša povessilas´. 1975
– Mis vahe on rahvakontrollil ja varblasel? – ??? – Varblane otsib sõnniku seest teri, rahvakontroll
terade seest sõnnikut. 1975
Mis on Krupskaja saba all? 1975 vt. Lenin
– Kuidas tekkis demokraatia? – ??? – Vanajumal näitas näpuga Eeva peale ja ütles Aadamale: – Mine
ja vali sealt endale meelepärane naine. 1975
– Milles on naisteadlase ja merisea sarnasus? – ??? – Naisteadlane on niisama kaugel naisest ja
teadlasest kui merisiga merest ja seast. 1975
– Mida teeb kana, kui "Zaporožets" temast üle sõidab? – ??? – Raputab end ja ütleb, et no see polnud
küll üks õige kukk. 1975
Milline on kõige lühem (poliitiline) anekdoot? 1975 vt. Juut Aabram
– Mis on must ja ühe jalaga? – ??? – Ühe jalaga neeger. Mis on must ja kahe jalaga? – Neeger. – Ei.
Kaks ühe jalaga neegrit. Aga mis on must ja kolme jalaga? – Kolm ühe jalaga neegrit. – Ei, pianiino.
1975
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Mida ütleb elevant, kui näeb kaelkirjakuid mäest alla jooksmas? Miks on elevandil punased silmad?
1975 vt. Lihtsalt absurd
Kuidas saab elevant puu otsa? Kuidas me teame, et elevant on külmkapis? 1975 vt. Lihtsalt absurd
– Mida mõtleb sekretär, kui asutuses kantakse diivan maha? – ??? – Huvitav, kas ka minu koht
koondatakse? 1975
– Kas sa tead, et Brežnevil on uus hobi nagu Kekkosel – kogub anekdoote? – Kui palju tal on juba? –
Kaheksa laagri täit. 1975
– Kui nüüd tulevad uued passid, mis vahe on neil võrreldes vanadega? – Ei tea, ütle ise. – Uutes
passides pole märgitud naiste vanust, juutide rahvust ja parteilaste haridust. 1975
Mis juhtub, kui soldat sööb pooltoore kotleti? 1975 vt. Sõjaväelood
Kuidas paigutatakse Tallinna elanikud? 1975 vt. Midagi eestilikku
– Mis on orava ja pardi ristsugutis? – ??? – Partorg. Ronib kõrgele, siis prääksub ja laseb teistele pähe.
1976; variant: mis on utka-dolina?
– Milline on kõige efektiivsem norskamise vastane abinõu? – ??? – Tuleb tõmmata munad päraka
peale, siis õhk ei käi läbi. 1976
– Milline erinevus on meeste ja naiste jalgade vahel? – ??? – Meeste jalgade vahel on ühed munad,
naiste jalgade vahel munad vahelduvad. 1976
– Mida ütleb üks sein teisele? – ??? – Saame nurga peal kokku. 1976
– Mis vahe on ööbikul ja varesel? – ??? – Ööbik lõpetas konservatooriumi statsionaaris, vares
kaugõppes. 1976
– Millised maksud jäid alles peale XXV parteikongressi? – ??? – Kättemaks ja altkäemaks. 1976
Kuidas toimub Eesti kaubavahetus Venemaaga? 1976 vt. Midagi eestilikku
– Millal saabub kommunism? – ??? – Vaadake, kui Marx suri, tekkis marksism. Kui Lenin suri, tekkis
leninism. Kommunism saabub siis, kui viimane komu on surnud. 1976
– Mis on bamper? – ??? – Bam-ilt saadud tripper. Aga mis on bambiino? – ??? – Bam-il sündinud
vallaslaps. 1976
Mis on filosoofia? 1976 vt. Igasugust
– Kas saab vägistada naist jooksu pealt? – ??? – Ei. Seelik üleval on joosta väga kerge, püksid all,
väga raske. 1976
Miks on miilitsate varrukail metallnööbid? 1976 vt. Miilitsad
Miks "Kalevi" meeskond Leningradi turniiril diskvalifitseeriti? 1976 vt. Midagi eestilikku
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– Kas tead, et Leningradis püüti kamp narkomaane kinni? – Ei tea. – Hotellitoas tabati neli meest,
istusid ümber laua ja nuusutasid. Suitsuvorst oli keset lauda. 1976 vrd. Vändra narkomaanid, vt.
Midagi eestilikku, 1976
– Mille eest sai Riia kangelaslinnaks? – ??? – Pidas kolm kuud lihablokaadile vastu. 1976; variant:
Tuula linn, 1978
– Mis on delikatess defitsiidis? – ??? – Heeringas tualettpaberis. 1976
– Milline on kõige pikem loom? – Noh, ütle. – Siga. Tagumik on Moskvas leti peal ja pea Tallinnas
leti all. 1976
Kui pikk on Brežnev? Miks tehti Brežnevile plastiline operatsioon? 1976 vt. Brežnev
– Mõista, mõista, kes see on: ise ei lase ja ei lase ka teistel lasta? – ??? – A. Matrossov. Aga ripub
nööri otsas ja algab z-tähega? – ??? – Zoja Kosmodemjanskaja. 1976
– Mis vahe on Nõukogude televiisoril ja peldikupotil? – ??? – Ega suurt vahet olegi, aga esimese
nähtavus on veidi parem. 1976
Seinal on kolmikmaal, triptühhon, osadega "Uppunud mees", "Kõrbenud leib" ja "Ema lapsega". –
Mis võiks olla triptühhoni üldpealkiri? – ??? – Liiga kauaks sisse jäetud. 1976
– Mille poolest erinevad kondoom ja langevari? – ??? – Kui nad lõhki lähevad, siis kondoomi puhul
tuleb üks inimene juurde, aga langevarju puhul saab üks otsa. 1976
Millised olid naised enne, millised on nüüd? 1976 vt. Mees ja naine
– Milline on maailma suurim kannatlikkus? – ??? – See, kui võtad suu vett täis, istud tulisele pliidile
ja ootad, kuni vesi suus keema hakkab. 1976
Kuidas püüda karu? Mõista, mõista, mis see on: must, haiseb, vedelb voodi all ja hakkab õ-tähega?
1976 vt. Lihtsalt absurd
Mõista, mõista, mis see on: kaltsu täis ja tormab kaks korda päevas läbi Tartu linna? 1976 vt. Midagi
eestilikku
– Milline oli viimase aja suurim autoõnnetus? – ??? – "Fordist" jäi ainult karter järele. 1977
– Kas tead, et Nõukogude Liidust saadeti jälle kaks meest välja? – Ei tea, kes? – Vladimir Kovaljonok
ja Valeri Rjumin. (= kosmonaudid) 1977
– Mille poolest sarnanevad Brežnev ja Karlsson katuselt? – ??? – Mõlemad lendavad Euroopa kohal
ja hüüavad: – Rahu, ainult rahu! 1977
Mille eest sai Brežnev ordeni Rooma paavstilt? Miks Brežnev Austraaliasse sõitis? 1977 vt. Brežnev
– Mis ei ole Venemaal sitt? – ??? – Kusi. 1977
– Mõista, mõista, mis see on: käed-jalad laiali, pead otsas ei ole? – ??? – Kvaliteedimärk. 1977
– Mis on pessimisti ja optimisti vahe? – ??? – Pessimist nutab, et ei seisa. Aga optimist kiidab, et mis
siis, sa vaata parem, kui ilusasti ripub! 1977
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– Mis on naise arhitektuuris valesti? – ??? – Peasissekäik on kohe sitamaja kõrvalt. 1977
– Mis on vaikuse tipp? – ??? – Kui sipelgas pissib sirts-sirts läbi vatitopi. 1977
– Mis on imede tipp? – ??? – See, kui joodik kabistab telefoniposti ja telefonistineiul sünnivad
kaksikud. 1977
– Mida hiinlased söövad? – ??? – Kõiki neljajalgseid, v.a. taburetid ja kõiki roomajaid, v.a.
linttraktorid. 1977
– Kuidas mahutada 25 hiinlast ühte "Zaporožetsisse"? – ??? – Autosse tuleb visata tükk leiba. 1977
Miks on elevandil jalatallad kollased? 1977 vt. Lihtsalt absurd
– Mõista, mõista, mis see on: neli jalga, kaks sarve ja Brežnevi nägu ees? – ??? – Televiisor. 1977
– Kus asub naistel pimesool? – ??? – Kohe sisse minnes vasakut kätt. 1977
– Miks Brežnevil käsi ära külmus? – ??? – Otsis külmkapist liha. 1977
Kuidas erinevad flirt prantsuse ja vene moodi? 1977 vt. Mees ja naine
Milline paber oli viimane, millele Podgornõi kirjutas alla presidendina? 1977 vt. Kremli tegelased
Miks Aavo Pikkuus sai viimasel rattatuuril disklafi? 1977 vt. Midagi eestilikku
– Milline oli konstitutsiooni projekti viimane täiendus? – Ei tea, räägi. – Kõik liiduvabariigid võivad
küll Liidust välja astuda, aga siin on uus ettepanek – välja arvatud Vene NFSV. Kui Venemaa välja
astub, mida kurat me siis üksi peale hakkame! 1977
– Milline lõhnaõli lasti hiljuti välja? – ??? – See on deodorant, millel on liha lõhn ja nimetus "Ne
možet bõt´". 1977
– Milline on praegu meie elu? – Noh, ütle. – Töö on auasi, palk on iseasi, ausus on hea asi, vargus aga
peaasi, sest toimetulek on oma asi. 1977 vrd. Igasugust, 1982
– Kas Hoffmanni tilkadest võib rasedaks jääda? – ??? – Võib, kui Hoffmann ise tilgutab. 1977
– Milline on lombakate parool? – ??? – Elu ilusaim tants on tango. 1977
– Mis on juhtunud, kui helistad sõbra ukse taga kella, aga sõber avama ei tule? – ??? – Sõber kas pole
kodus või sööb liha. 1977
Mis on miilitsa ja aknaklaasi vahe? 1977 vt. Miilitsad
– Kuidas muutub rahvaluule? – ??? – Kui vanasti oli vanasõna "Hirmul on suured silmad", siis nüüd
öeldakse "Hirmul on pilusilmad". 1978
– Milline uut liiki folkloor tekkis 1977. aastal? – ??? – Konstitutsioon. 1978
– Kui lähed helistad naabri ukse taga ja sulle ei avata, kuigi tead, et naabrid on kodus, mida nad seal
siis teevad? – ??? – Joovad kohvi. 1978
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Mis olid Stalini kaks suurt viga? 1978 vt. Stalin
Miks Brežnevile määrati toitjakaotuspension? 1978 vt. Midagi eestilikku
Milline "Apelsini" laul/"Vanemuise" tükk keelati hiljuti ära? Kes oli viimane eesti kirjanik, kes pandi
istuma? 1978 vt. Midagi eestilikku
Mis on eesti rahvaluule Noorsooteatri moodi? Miks Riho Mesilane Austriasse punnu pani? 1978 vt.
Midagi eestilikku
Miks käis Muhhammad Ali NSV Liidus? Miks siirdati Brežnevile emakas? 1978 vt. Brežnev
– Miks jalad haisevad? – ??? – Et sa ära ei unustaks, kust nad välja kasvavad. 1978
– Mis on suurim ülbus? – ??? – Tuled litsiga öösel koju ja sosistad naisele kõrva: – Ütle, et sa oled mu
õde. 1978
– Mis on suurim jõud? – ??? – Puhud härjale perse, nii et ta sarved sirgu lähevad. 1978
– Kuidas isake Mao surma sai? – ??? – Pühkis Vene lipuga perset ja sirp lõikas munad maha. 1978
– Mis on maailma suurim kannatus? – ??? – Kõdistad telefoniposti niikaua, kuni neiud keskjaamas
naerma hakkavad. 1978
– Mis on suurim tagasihoidlikkus? – ??? – See, kui võidad üksi sõja ja hakkad sellest rääkima alles 30
aastat hiljem. 1978; variant uudismaaga vt. 1979
– Miks meil sealiha pole? – ??? – Sead läksid parteidokumente vahetama. 1978
Kuidas paneb miilits kingapaelu kinni? Kuidas miilits kontrollib, kas toosis on tikke? 1978 vt. Mis on
pildil?
Mitu miilitsat on vaja, et pirni laelampi keerata? Mitu miilitsat on vaja, et lehma lüpsta? 1978 vt.
Miilitsad
– Miks meil nii palju sajab? – ??? – Hiinlased valmistavad vist riisipõlde ette. 1978
Milline uus ringmäng on meil levinud? Milliseid uusi magistraale praegu ehitatakse? 1978 vt. Midagi
eestilikku
– Milles on Nõukogude Liidu ja USA konstitutsiooni erinevus? – ??? – Nõukogude Liidu
konstitutsioon garanteerib sõna-, trüki-, koosolekute-, miitingute– jne. vabaduse. USA konstitutsioon
garanteerib vabaduse ka peale koosolekuid, miitinguid, sõnavõtte ... 1978
Kuidas püüda krokodilli? Kuidas püüda karu? 1978 vt. Lihtsalt absurd
Millised ümbernimetused on Tallinnas tulemas? 1978 vt. Olümpiamängud 1980
– Mis on tšello ja viiuli vahe? – Noh, ütle. – Tšello põleb kauem. 1978
– Kuidas tegutsevad inimsööjate juures ämmaemandad? – ??? – Ema süüakse lapse ümbert ära. 1978
vrd. Inimsööjad, 1978
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Mitu meest peab olema ühel naisel? 1978 vt. Mees ja naine ja armuke
– Mis oli Suur Isamaasõda? – ??? – Väike episood suurest teosest "Malaja zemlja". 1978
Mis on tänapäeval põhiküsimus? 1978 vt. Brežnev
– Mõista, mõista, mis see on: seest siiru-viiruline, pealt kullakarvaline? – ??? – Uus konstitutsioon.
1978
– Mis on kõige raskem amet? – ??? – Olla koerapulmas pillimees. Kõige kauem kestavad, kõige
rohkem tuleb ringi joosta. 1978
– Platsi keskel on pall, ümber platsi Punamütsike, hall hunt, tark kommunist ja loll kommunist. Kes
jõuab esimesena pallini? – ??? – Loll kommunist, loomulikult. Teised on tegelased muinasjuttudest.
1978 vt. järgmine
Laual on õun, ümber tsaar Saltaan, Buratino, Kalevipoeg ja loll kommunist. Kes saab õuna kätte? –
??? – Loll kommunist. Teised isikud on välja mõeldud, neid tegelikult ei eksisteeri. 1978; variant:
Pipi, Karlsson, hea ja halb miilits ning pudel "Fantat", 1983
– Milles on Karpovi ja Brežnevi vahe? – ??? – Karpov käib e2 – e4 (je dva – je tšetõre), aga Brežnev
käib e2 – e2 (jedva – jedva). 1978
– Mille eest sai Leonid Brežnev Koperniku-nimelise kuldmedali? – ??? – Pani suure maa tiirlema
ümber väikese maa. 1978 vrd. teeneline kosmonaut 1979
Millised uuendused on selle hooaja jahieeskirjades? Kuidas sõidab Moskva-Tallinna rong? 1978 vt.
Midagi eestilikku
– Kes on kommunist? – ??? – Isik, kel pole mingit lootust saada kapitalistiks. 1978
– Mis juhtub, kui Brežnev ära sureb? – ??? – Brežnev maetakse väikesele maale, kommunistidel tuleb
taassünd ja eestlased saavad uudismaa. 1978; variant: Brežnev saab lõplikult kätte oma väikese maa,
Poliitbüroo läheb uudismaale ja rahval tuleb taassünd vt. järgmine
– Mis toimub peale Brežnevi surma? – ??? – Brežnev maetakse väikesele maale ja peale tehakse
uudismaa, et ei tuleks mingit taassündi. 1979
Millised tsaarid on olnud Venemaal peale revolutsiooni? 1979 vt. Kremli tegelased, 1983, 1985
– Millist uudiskirjandust võib peatselt poelettidel näha? – Noh, räägi. – 1. Salme Masso "Mälestusi
lihast" ja 2. L. I. Brežnevi "Lage maa". 1979
– Mis on vene ohvitseri ja sidruni vahe? – ??? – Mine ja nuusuta. 1979
Kus elavad kõige laisemad venelased? 1979 vt. Midagi eestilikku
Kuidas kõneleb rikas juut vaesega? 1979 vt. Juut Aabram
– Kus on piir sotsialismi ja arenenud sotsialismi vahel? – ??? – Sadovaja ringtee. Aga kus on piir
arenenud sotsialismi ja kommunismi vahel? – ??? – Kremli müür. 1979

103

– Mis on suurim kunsttükk? – ??? – See, kui ajad keskelt kaks tolli kõvaks. 1979
– Milles on "Sapika" ja raiskuläinud tütre sarnasus? – Noh, ütle. – Mõlemad on perekonna
häbiplekiks. 1979
– Milline on leninlik hinnang praegusele ajale? – Ei tea. – Praegu on üleminekuaeg. Raha enam suurt
midagi ei maksa, aga päris ilma rahata ka toime ei tule. 1979
Kuidas hoolitseb Karl Vaino Eesti eest? 1979 vt. Midagi eestilikku
Kuidas periodiseeritakse Venemaa ajalugu? Mida tähendab KLUB? 1979 vt. Brežnev
– Kui Lenin on meile isa või isake, siis kes on meile partei? – ??? – Partei on siis lell, sest Lenin ja
partei on kaksikvennad. 1979
– Kas sa tead praegust kommunismiehitaja moraalikoodeksit? – Räägi aga. – Esimene nõue – ära
mõtle! Kui ilma mõtlemata kuidagi ei saa, siis ära ütle. Kui ütlemata ei saa, ära ometi kirjuta. Ja kui ka
kirjutad, ära ometi alla kirjuta. Kui aga alla kirjutad, siis ära imesta. 1979
– Pidevalt räägitakse, et kommunism on horisondil. Aga mis see kommunism siis on? – ??? –
Kommunism on meie helge tulevik, ekspluateerimisvaba ühiskond, paradiis maa peal. Ja mis on
horisont? – ??? – Horisont on näiline joon, mis meie lähenedes pidevalt kaugeneb. 1979
– Millised on meie praegused teated? – ??? – Teated on õiged, poolõiged ja valed. Õige on see, kui
teatatakse Moskva aeg. Poolõige on see, kui tuleb ilmateade. Vale (või kaheldav) on kõik ülejäänu.
1979
Mis vahe on endisaegsetel ja praegustel naistel? Millega võib võrrelda meest? 1979 vt. Mees ja naine
Milles on miilitsa ja sita sarnasus? 1979 vt. Miilitsad
– Milline on Marxi pärandus sakslastele? – ??? – Marx pärandas Ida-Saksamaale "Kommunistliku
Partei manifesti" ja Lääne-Saksamaale "Kapitali". 1979
– Mis on konstitutšok? – ??? – Tants Brežnevi kõnede plaadi järgi, kui kiirus on mitte 33, vaid 78.
(Pulu-pulu-pulu ... plaks-plaks-plaks.) 1979; variant vt. Petka ja Tšapajev, 1977
Mis on Maarjamäe obelisk? Kuidas nimetatakse monumenti Balti jaama ees? "Estonia" teatri ees?
1979 vt. Midagi eestilikku
– Mis on maailma suurim täpsus? – ??? – Kui lased elevandi persest mööda ja sääsele täpselt
silmaauku. 1979
– Milles on sotsialismi ja kapitalismi erinevus? – ??? – Kapitalism on sotsiaalselt mäda, sotsialism on
kapitaalselt mäda. 1979 vrd. Armeenia Raadio, 1978
Kus oli Kerenski 24. veebruaril 1917? 1979 vt. Lenin
Kuidas tähistati Eestis juubelt "Lenin 100"? 1979 vt. Midagi eestilikku
– Milles on Moskva Suure ja Väikese Teatri vahe? – ??? – Kui Suur Teater USA-s ära käib, on Väike
Teater. 1979
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– Mis vahe on beda-l ja katastroofil? – ??? – Beda on see, kui kaevanduses hukkub näiteks 200 töölist.
Katastroof on see, kui valitsuse lennuk kukub kõige täiega alla. Aga milles on meie beda? – ??? –
Beda on selles, et katastroofi kunagi ei toimu. 1979
Kas Kärdla võib olla Eesti pealinn? 1979 vt. Midagi eestilikku
– Miks maksab Moskva viin 3.62? – ??? – 3 + 6 + 2 = 11. Kell 11 null-null hakatakse ju viina müüma.
Aga miks maksab "Ekstra" 4.12? – ??? – 4 + 1 + 2 = 7. Kell 7 õhtul lõpetatakse viinamüük. 1979
– Millist autasu ei võtnud Brežnev vastu? – ??? – Angoola kõrgeimat autasu – kuldset ninarõngast.
1979
– Milline oli Vene esimene pooljuht? – ??? – Ivan Sussanin. 1979
– Kes oli esimene Vene naislendur? – ??? – Baba-Jagaa. 1979
– Mis tähendab viin "Ekstra"? – ??? – Éh, kak stalo trudno russkomu al´kogoliku. 1979
– Mida tähendab Kuba? – ??? – Kommunistõ u beregov Ameriki. 1979
– Kes toob lapsi? – Kurg. – Jaa. Aga kuhu läheb kurg, kui ta on lapse ära toonud? – ??? – Püksi tagasi.
1979
– Mis on suurim tagasihoidlikkus? – ??? – Terve uudismaa üksi üles künda ja veerand sajandit hiljem
sellest rääkima hakata. 1979; variant sõja võitmisega vt. 1978
– Miks praegu nii tohutult elektrienergiat kokku hoitakse? – ??? – Brežnevit tahetakse vist
elektritoolile saata. 1979
– Kas saab sõita hobustega Eestist Leetu? – ??? – Ei saa. Hobused süüakse vahepeal ära. 1979;
variant: Leningradist Moskvasse
– Millised on sotsialismi vaenlased? – ??? – Rahvusvaheline imperialism ja neli aastaaega: kevad
hiline, suvi põuane, sügis vihmane, talv külm. 1979
– Miks on meie lipud punast värvi? – ??? – Et inimesed liha värvi ära ei unustaks. 1979
– Mis tagab Nõukogude Liidule täieliku värvikülluse? – ??? – Piim on sinine, või valge, ise oleme
punased, sõbrad on mustad ja vaenlased kollased. 1979
– Mis oli Brežnevi doktoritöö teema? – ??? – Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ideoloogilise
töö mõju mittekommunistist lihttöölise füüsilisele organismile. 1979
– Miks venelased ei luba halba sõna öelda kompartei ja Brežnevi kohta? – ??? – Neil on täismenüü:
hommikul tšai, päeval "Pravda" ja õhtul sobranije. 1979
– Mis eest sai Brežnev teeneliseks kosmonaudiks? – ??? – Pani suure maa ümber väikese tiirlema.
1979 vrd. Koperniku medal 1978
– Mida kirjutas Brežnev oma testamendis? – ??? – Ta käskis Poliitbüroo maha lasta ja BAM-i
raudteerööpad pruuniks värvida. – Miks neid rööpaid peab pruuniks värvima? – Poliitiline kretiin!
Seda sa ei küsi, miks poliitbüroo tuleb maha lasta! 1979
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Kes on matnud meie riigimehi? 1979 vt. Kremli tegelased
Kto takoi dvaždõi jevrei Sovetskogo Sojuza? 1980 vt. Juut Aabram
Mis materjalist on olümpiaehitised? 1980 vt. Olümpiamängud 1980
– Mis on 4.12? – Viina hind. – Mis on 8.12? – Konjak. – Mis on 9.12? – Konjak – Mis on 12.12? –
Konjak. – Mis on 19.12? – Konjak. – Ei, Brežnevi sünnipäev. – Mis on 21.12? – Konjak. – Ei, Stalini
sünnipäev. 1980
– Millised uued punktid on lisatud välismaasõidu ankeedis? – ??? – 1. Kas olete iluuisutaja? 2. Kas
teil on tuttavaid Suures Teatris? 3. Kas olete kunagi olnud juut? 1980 vt. järgmine
– Milline uus punkt on välismaasõidu ankeedis? – ??? – Kui tulid tagasi, kirjutada põhjus, miks tagasi
tulid? 1980; variant vt. Brežnev, 1981
– Milline on kõige neutraalsem riik maailmas? – ??? – Afganistan. Ei sekku isegi oma siseasjadesse.
1980; variant Mongooliaga, vt. Armeenia Raadio, 1974
Kes on maailma kõige ahnem rahvas? 1080 vt. Midagi eestilikku
– Milline on parim saledusretsept naistele? – ??? – Hommikul seks (või siis vesi), lõunal seks (või
vesi) ja õhtul seks (või vesi). Ja kui see ühe kuu jooksul ei mõika, siis tuleb jahutoidud ära jätta. 1980
– Kus käib kõige suurem malematš? – ??? – Kabulis. Ühelt poolt šahh, teiselt poolt matt. 1980
– Milline on kõige demokraatlikum maa? – ??? – Venemaa. Kõik saadavad sind nahhui, aga sina
lähed ikka, kuhu ise tahad. 1980
– Miks on ühe riigi väed nii kaua teisel maal? – ??? – Otsivad neid, kes neid appi kutsusid. 1980
Miks käivad Odessa miilitsad kolmekaupa? 1980 vt. Miilitsad
Millised perioodid on enne olümpiamänge? 1980 vt. Olümpiamängud 1980
– Mis vahe on punastel ja mustadel? – Noh, räägi. – Mustad sõidavad musta "Volgaga", puhkavad
Musta mere ääres, söövad musta kalamarja. Punased joovad punast peeti, puhkavad punastel
kuupäevadel punanurgas.
variant: mustad söövad musta kalamarja ja puhkavad peale musta tööd Musta mere ääres; punastel on
punane pilet, joovad punast peeti, kannavad punaseid lippe, puhkavad punastel kuupäevadel
punanurgas;
variant: mustadel on must kalamari, must "Volga", Must meri, punastel on punane peet, punanurk ja
lutikad 1980
– Milline on rahvusvaheline solidaarsus? – ??? – Meil pole poest midagi võtta ja läänes töölised
streigivad. 1980
Millise loosungi all toimuvad olümpiamängud? 1980 vt. Olümpiamängud 1980
Mis vahe on pelmeenil ja pioneeril? 1980 vt. Lihtsalt must
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– Milline uus tõhus karistus lülitati kriminaalkoodeksisse? Millised muudatused on tehtud? – ??? – 1.
Vanglakaristuse asemel 5 aastat ilma tutvusteta elada. 2. Surmanuhtlus asendati ka, peab elama kogu
ülejäänud elu ilma tutvusteta. 1980 vrd. järgmine
– Milline on NSVL-is kõrgeim karistus? – Maalt väljasaatmine. – Aga milles avaldus riigi
humaansus? – ??? – Kõrgeimat karistust asendab tihti madalam määr – Siberisse saatmine või
mahalaskmine. 1980
Miks põrand naksub, kui miilits käib? 1980 vt. Miilitsad
Kuidas elu jätkub peale olümpiat? Miks on olümpiamängude maskottideks karu ja hüljes? 1980 vt.
Olümpiamängud 1980
Miks ei lastud Hiinat olümpiale? Mis toimus olümpia ajal Moskvas ja Tallinnas? 1980 vt.
Olümpiamängud 1980
– Kuidas käituvad praegu erinevad inimesed? – ??? – Pessimist õpib hiina keelt, optimist õpib inglise
keelt, aga realist õpib Kalašnikovi. 1980
– Milline on seksuaalne pugemine? – ??? – Direktor näpib sekretäri, see ütleb, et no pane siis sisse ka.
– Juba ammu sees. – Oi, kui suur! 1980
– Mis vahe on Heliloojate Liidu esimehel ja Ministrite Nõukogu esimehel? – ??? – Üks on Tihhon
Hrennikov, teine hren Tihhonov. 1980
– Miks pole inimesel kvaliteedimärki? – ??? – Naisel on karusnahas auk ja mehel on munad ilma
kooreta. 1980
Millal on kevad täies jõus? 1980 vt. Midagi eestilikku
– Miks Hiinas on majad ümmargused? – ??? – Et venelased ei saaks nurga taha kusele tulla. 1980
– Milline on praegu suurim riik maailmas? – ??? – Kuuba. Pealinn on Havannas, valitsus on Moskvas,
surnuaed Etioopias ja rahvas Floridas. 1980
– Millised on sotsialismi 3 tugisammast? – ??? – Bulgaaria tööstus, Poola tööarmastus ja Mongoolia
intelligents. 1980 vt. järgmine
– Millised on sotsialismi alustoed? – ??? – Bulgaaria tehnika, Poola töökus ehk tööarmastus, Saksa
huumorimeel, Vene pedantsus, Mongoolia intellekt ning Rumeenia tagasihoidlikkus. 1980
Kes krõbistab ukse taga? 1980 vt. Lihtsalt absurd
– Milline on kõige uuem Afganistani kõnekäänd? – ??? – Kui näed tanki unes, siis tea, et sõber tuleb
külla. 1980
Mis on Eesti uus rahvuslind? 1980 vt. Midagi eestilikku
– Milline on lühim poliitiline anekdoot? – ??? – Vladimir Iljitš Lenini nimeline Leonid Iljitš Brežnev.
1980 vt. järgmine
– Millise autasu sai Brežnev viimati, millise kõige kõrgema Nõukogude Liidu aunimetuse? – ??? – Ta
on nüüd Vladimir Iljitš Lenini nimeline Leonid Iljitš Brežnev. 1980
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– Millised on viimased ühiskondlikud formatsioonid? – Feodalism, kapitalism, sotsialism. – Ja mis
edasi tuleb? – ??? – Alkoholism. Aga mõnede teadlaste arvates ei kujune see epohh pikaks. Pole, mida
peale hammustada. 1980
– Kas on võimalik ehitada 5-korruselist maja ilma peldikuta? – Ei ole. – On küll. I korrusele tuleb
lasteaed, lapsed käivad potil. II korrusele tuleb panna pensionärid (või tudengid), need veavad oma
kraami karpides laborisse uurimiseks. III korrusele võiks panna stahaanovlased, need on ööd-päevad
tööl, kodus väga harva ja ka kodus neil väga kiire. IV korrusele juudid, need teevad ka sitast raha. Ja V
korrusele parteituusad. Need on harjunud ikka teistele kraesse laskma. 1980
– Mis on viiner? – ??? – Kommunismi üleelanud sardell. 1980
– Mis on sardell? – ??? – Ärritatud viiner. 1980
– Mis on meil defitsiit defitsiidis? – ??? – Suitsuvorst tualettpaberis. 1980
– Mis meil defitsiit ei ole? – ??? – Kaks asja – võililled ja venelased. 1980
– Mis on sotsialism? – ??? – Kinnimakstud tutvus. 1980 vrd. Armeenia Raadio, 1976
– Kui titepesu saab nüüd sünnitunnistuse järgi, siis mille järgi saab täiskasvanud inimene endale pesu?
– ??? – Surmatunnistuse järgi. 1980
– Mis on meie raha väärt? – ??? – Raha eest enam ei saa, ilma rahata veel ei anta. 1980 vrd. Armeenia
Raadio, 1979
– Kui pikk on Brežnev? – ??? – Sõltub rahvusest. Eestlasele kõrini, venelasele do huja. 1980;
variandid vt. Brežnev, 1976; Nikita, 1964
Mille eest sai Brežnev kolm Nobeli preemiat? 1980 vt. Brežnev
Milline oli Haigi kõige jubedam unenägu? 1980 vt. Riigipead omavahel
Brežnev star ili net? 1981 vt. Brežnev
– Kes on näärivana? – ??? – Jõuluvana loll vend, kes ei tea, millal tulla. 1980
Mis on menüüs peale olümpiat? 1980 vt. Olümpiamängud 1980
– Mis uus soodustus kehtestati hiljuti sõjainvaliididele? – ??? – Nad võivad nüüd punase tule ajal üle
tee minna. 1981 vt. järgmine
– Millised täiendavad soodustused on kehtestatud sõjaveteranidele alates 1. jaanuarist 1981? – ??? –
Nad võivad nüüd punase tule ajal üle ristmiku minna ja rongist väljuda ka peatuste vaheajal. 1981 vrd.
järgmine
– Millise uusima, olulisima soodustuse said nüüd sõjaveteranid? – ??? – Nad saavad nüüd osta
sõiduautosid poole hinnaga. Ainult et mitte kõik. Ainult need, kes on osa võtnud Kulikovo lahingust.
1981
– Mis vahe on realismil ja sotsrealismil kunstilises kujutamises, näiteks maalikunstis? – ??? –
Realismis on oluline kuidas, sotsrealismis keda. 1981
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– Mõista, mõista, mis see on: seisab, käib, jookseb? – ??? – See on argipäev Venemaal. Töö seisab,
pudel käib (ringi) ja palk jookseb. 1981
Mida tähendab ETKVL? – ??? – Eesti talupoeg kostitab venelasi leivaga. 1981
Missugune on elu Brežnevi ajal? Miks keelati Moskvas "Elava laiba" etendus ära? 1981 vt. Brežnev
– Miks on vasikas kurb? – ??? – Mõtle ise, kui sinu ema oleks lehm. 1981
– Miks on lehmal kurvad niisked silmad? – ??? – Üks kord aastas viiakse pulli juurde, aga iga päev
venitatakse nisadest. 1981
– Mis on siili ja rästiku ristsugutis? – ??? – Okastraat. 1981
Miks ostab miilits kaks pesumasinat? 1981 vt. Miilitsad
On mitmeid teadete agentuure: UPI, Reuter, ETA, TASS. Aga mis teadeteagentuur on ABG? – ??? –
Odna baba govorila. 1981
Kuidas sai Tihhonov Kossõgini kohale? 1981 vt. Kremli tegelased
Kuidas lauldakse üldlaulupeol? Kuidas teha ühe kriipsuga lollist ministrit? 1981 vt. Midagi eestilikku
Mille poolest sarnanevad Türgi ja Nõukogude Liit? Millised uued mõõtühikud võeti SI-süsteemi?
1981 vt. Midagi eestilikku
– Mis vahe on varustajal ja varastajal? – ??? – Varastaja läheb võib-olla kinni, aga varustaja päris
kindlasti. 1981
– Mis on ühist Soome lotol ja onanismil? – ??? – Miljoona puhtana käteen. 1981
– Nõukogude Liit saatis Poola 2 miljonit muna. Miks Poola keeldus neid vastu võtmast? – ??? –
Munad olid sõdurite küljes. 1981
– Millised on venelaste suurusjärgud? – ??? – Venelastel on neli suurusjärku: nihhuja, nahhuja,
dohhuja ning dohhuja i bol´še. 1981
Millised on sotsialismi kolm põhilist võitu. 1981 vt. Midagi eestilikku
– Millised on sotsialismi kolm põhilist saavutust? – ??? – Poed on tühjad, aga külmkapid kodus on
täis. Tööpuudust ei ole, kuigi keegi tööd ei tee. Igaüks üksikult on nõukogude võimu vastu, aga
üheskoos tõstavad käe üles. 1981
– Millised on nõukogude naise kaks probleemi? – ??? – 1. Kust saada süüa? ja 2. Kuidas maha võtta?
1981
Kuidas püüda kala? 1981 vt. Lihtsalt absurd
– Milline on kõige suurem puupea? – ??? – See, kui kratsib pead ja pind läheb näppu. 1981
– Milline on kõige kõhnem naine? – ??? – See, kes neelab alla kirsikivi ja näeb siis välja nagu rase.
1981
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– Kuidas püüda paelussi? – Tuleb hankida 5 liitrit piiritust ja iga päev manustada 1 liiter. Kuuendal
päeval pistab paeluss pea välja /ja kähistab/: – Hapukurki! – Siis võtad naksti peast kinni. 1981;
variant vt. 1974; vrd. Lihtsalt absurd, 1981
– Milline on pedantne naine? – ??? – See, kes enne pissimist peeretab potti, et seal tolmu ei oleks.
1981
– Miks lööb šotlane hobust ainult ühele küljele? – ??? – Sellepärast, et šotlane on väga nutikas. Ta
teab, et kui läheb hobuse üks külg, siis läheb teine ka. 1981
Mõista, mõista, mis see on: tšuh-tšuh-tšuh ...? 1981 vt. Lihtsalt must
– Miks võivad Poola naised pidada kaht meest? – ??? – See on juhuks, kui üks hakkab streikima. 1981
Mida tähendab suitsumark "Astra"? – ??? – Afganistan srotšno terbujet Russkuju armiju 1981
– Miks on militsaautol sinine triip? 1981 vt. Miilitsad
– Kuidas erinevad seks kapitalismi ja seks sotsialismi moodi? – ??? – Seks kapitalismi moodi on ilma
ihupesuta. Seks sotsialismi moodi on ilma voodipesuta. 1981
Lääne mees küsib venelaselt, et kuidas teil ka hinnad tõusevad? – Po al´favitu: a – avtomobili, b –
benzin, v – vsjo stal´noje. 1981
– Mees on kõrbes, üks kott on kõrval ja süüa-juua täis, teine kott on seljas. Mees on surnud. Miks on
mees surnud? (Mis on mehe teises kotis?) – ??? – Teine kott on langevari. 1981
– Mis on roog persest? – ??? – Kanamuna. 1981
– Millega võib võrrelda meie praegust põllumajandust? – ??? – See on nagu 75-aastase mehe ja
25-aastase naise abielu: tööpõld on lai, tööriistad on lootusetult vananenud ja kasutatakse ohtralt
šeffide abi. 1981
– Mis vahe on aastail 1941 ja 1981? – ??? – 1941. aastal olid inimesed Venemaal, Siberis ja sead olid
Eestis. 1981. aastal on inimesed Eestis ja sead on Venemaal. 1981
– Kuidas näeb välja poolaka võileib? – ??? – Kõige alla paneb ta leivatšeki, siis tuleb võitšekk, siis
juustutšekk, siis vorstitšekk. 1981
– Praegu võideldakse väga neutronpommi vastu, aga kas tead, mis on kahe silma vahele jäänud? – Ei
tea. – Praegu katsetatakse vist juba prootonpommi – inimesed on alles, aga asjad on kadunud. 1981
– Mis on suurim õnn? – ??? – Elada arenenud sotsialismi viljastavates tingimustes. Aga mis on suurim
õnnetus? – ??? – Kui see õnn sulle osaks langeb. 1981
Milline on ideaalne miilits? 1981 vt. Miilitsad
– Kellega võiks võrrelda nõukogude meest? – ??? – Metallitöölisega. Päeval viilib, õhtul tinutab, öösel
treib. 1981
– Mis juhtuks, kui kõik meie pensionärid läheksid tõepoolest pensionile? – ??? – Siis tuleks kohe
korraldada üldvalimised, kogu valitsus läheks erru. 1981
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– Miks kulub E. Honeckeril peldikus kaks korda rohkem paberit kui teistel? – ??? – Koopia tuleb
Moskvasse saata. 1981
– Kas on võimalik ühendada aega ja ruumi? – ??? – On. Sõjaväes annab seersant käskluse: – Kaevake
vaat siit seinast kuni lõunani! 1981
Kus on soojem, kas Pärnus või Türil? 1981 vt. Lenin
Nüüd tuleb uus "Zaporožetsi" mudel välja, klaaskatusega. Miks on neil klaaskatus? – ??? – Selleks, et
jumal hoiaks neid inimesi, kes sõidavad sellise autoga. 1982
– Mõista, mõista, mis see on: kui käib, siis lonkab ja koliseb, kui seisab, siis kiliseb ja möliseb? – ???
– Sõjaveteran. 1982
Mis on erinevat Soomes ja Eestis? 1982 vt. Midagi eestilikku
Kuidas näeb välja Kremli / Poliitbüroo tööpäev? Millega algab Poliitbüroo tööpäev? 1982 vt. Kremli
tegelased
– Mis vahe on internatsionalistil ja kosmopoliidil? – ??? – Internatsionalist armastab siiralt ja ustavalt
vene rahvast. Kosmopoliit armastab peale vene rahva vähemalt üht rahvast veel. 1982
Millised käänded on jäänud eesti keelde? Millised uued käänded on eesti keeles? 1982 vt. Midagi
eestilikku
Mis vahe on kukkuda 9. või 1. korruselt? 1982 vt. Lihtsalt must
– Mis on jahimehe ja kommunisti vahe? – ??? – Jahimees enne tapab ja siis nülib. Kommunist enne
nülib ja siis vaatab, mis saab. 1982
– Miks ei jätku Nõukogude Liidus liha, piima, võid jms.? – ??? – Nõukogude rahvas liigub
kommunismi poole nii kiiresti, et kariloomad ei jõua lihtsalt järele. 1982
– Mis oleks suurim nahaalsus poolakate suhtes? – ??? – Viia kingiks hakklihamasin. 1982
– Kus on kõige kindlam naist vägistada? – ??? – Poolas Vene piiri lähedal. Ta ei julge appi karjuda.
1982
– Kus asub inimesel hing? – ??? – Põie all. Käid WC-s ära ja kohe hingel kergem. 1982
Kuidas avab miilits konservikarpi? Mille võtab miilits kaasa, kui läheb kõrbesse? 1982 vt. Miilitsad
– Mis vahe on, kas inimene on nõukogude võimuga rahul või ei ole? – ??? – Nendega, kes ei ole
nõukogude võimuga rahul, tegeleb KGB. Aga nendega, kes on rahul, tegeleb SORVO. 1982
Kuidas võiks iseloomustada elu Nõukogude Liidus? 1982 vt. Kremli tegelased
– Mida tõestab Nõukogude – Poola ühislend kosmosesse? – ??? – Éto dokažet, tšto poljak možet
otrõvat´sja ot Zemli, no nikak ne ot Sovetskogo Sojuza. 1982
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– Miks meil sel aastal enam kella tunni võrra edasi ei lükata? – Ei tea, ütle ise. – Näed, juhtus nii, et
kui Brežnev saatis Anvar Sadati surma puhul kaastundeavalduse, jõudis see kohale üks tund enne
atendaati. 1982
Mis tähendus oli Suslovi matustel? 1982 vt. Kremli tegelased
– Milline on mööblikombinaadi panus toitlusprogrammi heaks? – ??? – Teeb varnu, kuhu hambaid
riputada. 1982
– Miks ei söö tšuktš hapukurki? – ??? – Pea ei mahu purki sisse. 1982
– Mis on skleroos Nõukogude moodi? – ??? – See, kui naine läheb tänaval turukorviga ja ta ei mäleta,
kas ta tuleb poest või alles läheb sinna. 1982
Kuidas saab lehm vanasse "Zaporožetsisse"? Kuidas saavad kaks hobust vanasse "Zaporožetsisse"?
1982 vt. Lihtsalt absurd
Mitu elevanti mahub "Sapikasse"? Kuidas me teame, et kaks elevanti on vanas "Zaporožetsis"? 1982
vt. Lihtsalt absurd
Mis juhtub, kui Brežnev tõmbab selga madrusesärgi? 1982 vt. Brežnev
– Mis vahe on tsaariaegsel ja praegusel üliõpilaselul? – ??? – Kui tsaari ajal koputati uksele, tõsteti
pudelid laua peale ja marksistlik kirjandus laua alla. Praegu on vastupidi. 1982
– Milline on ideaalne naine? – ??? – Hästi inetu, hästi rumal ja hästi pikkade hammastega. – Miks nii?
– Inetu seepärast, et teised mehed talle külge ei lööks. Rumal selleks, et ta aru ei saaks, kui oma mees
üleaisa lööb. Ja pikkade hammastega selleks, et ta nobedalt õllepudeli korke avaks – krõks-krõks.
1982
– Milline uus supermoodne magamistoa garnituur paisati müügivõrku? – ??? – Rossia – 1. Välivoodi
ja Brežnevi pilt selle kohale seina. 1982
– Mis on Brežnevi avalause XXVII kongressil? – ??? – Prošu vnesti plitbjuro. 1982 vt. järgmine
– Kuidas alustatakse XXVII kongressi? – ??? – Palun kõiki püsti tõusta. Palun presiidium sisse kanda.
1982
– Mis on sotsialismi järgmine aste või etapp peale arenenud sotsialismi? – ??? – Krooniline sotsialism.
1982
– Milliseid dissidente Nõukogude Liidus on? – ??? – Dissidentov u nas 3 vida: dosidentõ, sidentõ i
otsidentõ. 1982
– Kui Nõukogudemaal satub N. linna välisturist ja tema käest küsitakse, et mis muljed tal ka on, siis
mida ta vastab? – ??? – Ah, ei kala ega liha. 1982
– Mis on kevadväsimus? – ??? – See, kui kahe käega enam ei jõua sugutungi maha suruda. 1982
– Mis on kommunism mustlaste meelest? – ??? – See on nõukogude võim pluss iga päev hobustelaat.
1982
– Mis siis juhtub, kui Brežnev kukub Ararati mäest alla? – ??? – Siis saab temast Podgornõi. 1982
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– Mis see on, kui jänesed marsivad ja ondatrad vaatavad pealt? – ??? – See on demonstratsioon. – Aga
mis see on, kui ondatrad marsivad ja jänesed vaatavad eemalt kaugelt pealt? – ??? – Üks ondatra on
surnud ja teda maetakse. 1982
Miks teatati Brežnevi surmast nii hilja? Miks Brežnev matustel hauda visati? 1982 vt. Brežnev
Millised on sotsialismi kolm põhi– ehk algõpetust? Mille eest anti Juri Andropovile Nobeli preemia?
1982 vt. Andropov
– Kas ülemus võib põdeda suu– ja sõrataudi? – ??? – Võib küll, kui on tõbras. 1982
Milles on Kremli ja "Ugala" sarnasus? 1982 vt. Midagi eestilikku
– Mis vahe on antropoloogial ja andropoloogial? – ??? – Odna zanimajetsja s telom, drugaja s delom.
1982
Kuidas toimusid valimised Keskkomitees? 1983 vt. Andropov
Tšto takoje KPSS? 1983 vt. Lollitamiseks
– Kas võib linna peaväljakul (võõrale) naisele taha keerata? – ??? – Võib, aga pole soovitav.
Nõuanded tüütavad ära. 1983
– Mis vahe on Brežnevil ja Andropovil? – ??? – Brežnev saatis Andropovi juurde, Andropov saadab
Brežnevi juurde. 1983
– Mis see on: Müriseb, koliseb, roomab, aga kassi saba alla ei lähe? – ??? – See on Nõukogude Liidus
spetsiaalselt konstrueeritud hääletult kassi saba alla minemise aparaat. 1983
– Mis on kommunism? – ??? – Marksismi-leninismi võit mõistuse üle. 1983
– Mis on ühist sotsialismil ja onanismil? – ??? – Käib vilgas, kuid viljatu tegevus. 1983
– Mitu korda saab head anekdooti edasi rääkida? – ??? – Kolm. Sõbrale, uurijale ja kongikaaslasele.
1983
Milline on Andropovi lemmikmuusika? Mis on kõige uuem tants? 1983 vt. Andropov
Välismaalased on Gruusias, ka suurte tegelinskite juures vastuvõtul ja pinnivad seal ühte venda, et
kuule, mida tähendab KPSS? Mees ei taha öelda, aga need sellid käivad muudkui peale, et mis see
KPSS ikka tähendab? Siis mees vastab: – Kak poimjoš´, suma soidjoš´. 1983
– Mis on PPP? – ??? – Pjatiletka pamjatnõh pohhoron. 1984
– Mis tähendab SSSR? – ??? – Sitt seis selles riigis. 1984; vana variant: Stalin sittus, saba rõngas
– Mida tähendab TRÜ? – ??? – Tütarlaste riiklik ülalpidamine. 1984
Miks opereeriti Andropovil üks silm välja? 1984 vt. Andropov
Mõista, mõista, mis see on: 26 jalga ja 2 hammast? 1984 vt. Kremli tegelased
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Miks Tšernenko nii kõvasti hingeldab? Mis rahvusest on Tšernenko? 1984 vt. Kremli tegelased
– Mis on alkoholi kuritarvitamine? – Ei tea. – See, kui puhast piiritust lambis põletada. 1984; variant
aknooliga vt. 1986
Kuidas võitlevad grusiinlased alkoholismiga? 1985 vt. Eri rahvused
Mis on lahti eesti kultuuriga? Mis on eestlaste suurim viga? 1985 vt. Midagi eestilikku
– Mis toimub, kui paljud inimesed astuvad parteisse? – ??? – Parteitud puhastavad oma ridu. 1985
Kas teaduse areng sõltub valitsusest? 1985 vt. Kremli tegelased
– Mis tuleb välja, kui ristata kaamel ja karu? – ??? – Gorbatšov Miša. 1985
Miks on juudilapsed nii ilusad? Milline aeg on olnud juutidele kõige raskem? 1985 vt. Juut Aabram
Milline on Gorbatšovi lemmikvanasõna? Miks Keskkomitee ei toeta Gorbatšovi? 1985 vt. Gorbatšov
Mis on gorbatšovka? Mis on petlja Gorbatšova? 1985 vt. Gorbatšov
Mis on Gorbatšovi uus ametinimetus? Uued hüüdnimed? Mis linn ristitakse Gorbatšoviks? 1985 vt.
Gorbatšov
– Kas tead, et E. Rubic poos end üles? – Ei tea, miks siis? – Tšuktš lahendas kuubiku ära. Aga tead,
tegelikult on asi veel hullem. – Tohoh! Miks siis? – Ta ripub siiamaani. Keegi ei oska sõlme lahti teha.
1985
– Mis on alkoholi kuritarvitamine? – ??? – See, kui "Aknooliga" aknaid pestakse. 1986; variant
piiritusega vt. 1984
Mis loosung on igas Ukraina linnas? Milline tähtpäev lisandus Nõukogude kalendrisse? Kuidas jätkub
Tšerno-Bõliina? 1986 vt. Tšernobõl
Mille poolest on Tallinn ainulaadne? Mis on kõige ebatsensuursem sõna? Kuidas eristada ValeDimitrit õigest? 1986 vt. Midagi eestilikku
– Müügile pidi tulema verivorst. Milline? – ??? – Donorskaja. 1986
– Mis on "Pätt suvilas"? – ??? – "Marlboro" pakis on "Priima" suitsud. 1986
– Millist marki suitsu sa tõmbad? – Ainult üht marki – tšužije. 1986
– Milline on praegusaegne toost? – ??? – Kui enne võeti viina ja öeldi, et za teh, kto v more, siis
praegu öeldakse, et za teh, kto v otšeredi. 1986
– Millised kaks uut metroojaama avati Moskvas? – ??? – Ühe nimi on "Vinnõi magazin" ja teise nimi
"Konets otšeredi". 1986 vrd. Igasugust, 1986
Missugune on tulemus, kui abielluvad tšuktš ja grusiinlane? 1986 vt. Eri rahvused
– Kas tead, et Punasel väljakul on kõik kanalisatsioonikaevude luugid kinni keevitatud? – Ei, miks? –
Matthias Rusti vend olevat akvalangist. 1987
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Mis praegu Tallinnas toimub? Milline on uus Karksi vanasõna? Mis on Hirvepargi uus nimi? 1987 vt.
Midagi eestilikku
– Millal on mees vana? – Ei tea. – Siis, kui mõni tema klassiõde töötab juba saunanaisena. 1988
Kus töötab nüüd Karl Vaino? Miks on 1. dets. ausammas Guinnessi rekordite raamatus? 1988 vt.
Midagi eestilikku

IV. KÜSIMUS-VASTUS
2. Armeenia Raadio
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mida saab osta vana 10 kopika eest? AR vastab: – Ni huja. – Aga
uue10 kopika eest? – 10 raz bol´še. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Možet li ženštšina služit´ polkovnikom? AR vastab: – Net. Tol´ko
podpolkovnikom. 1962
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas naine võib ülepea sõjaväes teenida? AR vastab: – Võib, aga pole
soovitav. Käskluse peale "Pikali!" võtab vale asendi. 1962
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas Aram Hatšaturjan on pederast? AR vastab: – On küll. Aga ega me
teda ainult sellepärast austa. 1963
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kus istub mees, kes vastab Armeenia Raadio küsimustele? AR vastab:
– Ei tea. Kui teataks, siis alles pandaks istuma. 1964
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas kommunismi ajal armastatakse rohkem pakse või kõhnu naisi?
AR vastab: – Loomulikult pakse, sest mees pole koer, et iga kondi järele jookseb. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks ei taha mehed keppida kõverate jalgadega naisi? AR vastab: –
Mehed on selleks liiga intelligentsed, et teistele kaikaid kodaraisse loopida. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas võib magada lahtise aknaga? AR vastab: – Võib küll, kui kedagi
teist ei ole. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks käivad venelased viltides? AR vastab: – Selleks, et
ameeriklastele tasa-tasa järele jõuda. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks venelased ei lähe ameeriklastest mööda? AR vastab: – Ei ole ilus
oma paljast perset näidata. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millal lähevad venelased ameeriklastest mööda? AR vastab: – Siis,
kui ameeriklased on juba täiesti kuristiku serval. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks valitseb juba pikemat aega põud? AR vastab: – Ise te laulate
kogu aeg "Olgu jääv meile päike". 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on kõige meeldivam emapiima juures? AR vastab: – Taara. 1960ndad
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Armeenia Raadio küsib Eesti Raadiolt: – Mida on teil tehtud väikekorterite paremaks sisustamiseks?
ER vastab: – Ööpottidele on pandud sangad sissepoole. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks on inimesel käed? AR vastab: – Selleks, et särk seljas ringi ei
käiks. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas on kasulik süüa kuullaagreid? AR vastab: – Ei ole. Lõhute
peldikupoti ära. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas võib peeretada peale aatompommi plahvatust? AR vastab: – Võib
küll, kui oma perse üles leiate. 1960-ndad
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millega võiks võrrelda NSV Liitu? AR vastab: – See on nagu
aurulaev. Suurem osa auru läheb vile peale. 1973 vrd. Olümpiamängud 1980, 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on Darwin? AR vastab: – Jest´ Armenvin, jest´ Gruzinvin. Tšto
takoje Darvin, ne slõhhali. Možet bõt´ eto vino darom. 1973
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on maailma kõige ilusam linn? AR vastab, et loomulikult Jerevan.
– Aga kui palju lõhkeainet on vaja maailma ilusaima linna hävitamiseks? AR vastab: – Vabandust, me
eksisime. Maailma ilusaim linn on Tbilisi. 1974
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on parem, kas onanism või kommunism? AR vastab: – Lutšše
hui v rukah, tšem nihhuja na gorizonte. 1974
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on parim rasestusvastane ravim? AR vastab: – Keefir. – Kas enne
või pärast? – Selle asemel. 1974 vrd. Arstid ja ihuviga, 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on parim rasestusvastane vahend? AR vastab: – SPI -1 (= spi
odin) 1974
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kakaja samaja nezavissimaja strana v mire? AR vastab: – Konetšno
Mongolija? – Kak že tak? – Ot nego nihuja ne zavissit. 1974; variant Afganistaniga, vt. Küsimusvastus, 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks pole "Zaporožetsis" mootorimüra kuulda? AR vastab: – Kõrvad
on põlvede vahel. 1974
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis oleks teisiti, kui mõrvari kuul oleks J. F. Kennedy asemel tabanud
N. S. Hruštšovi? AR vastab: – Ilmselt poleks härra Onassis proua Hruštšovat naiseks võtnud. 1975
Mida te arvate olümpiamängudest Eestis? 1975 vt. Olümpiamängud 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kuidas on võimalik elada 60 rublaga kuus? AR vastab: – Ei tea.
Pöörduge Eesti Raadio poole. 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on kommunismi ja aatompommi sarnasus? AR vastab: –
Mõlemad kaotavad erinevuse linna ja maa vahel. 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millised riigid jäävad järele peale III maailmasõda? AR vastab: SŠA i
FRG. Sojedinjonnõje Štatõ Armenii i Federativnaja Respublika Gruzii. 1975
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Küsimus Armeenia Raadiole: – Možno li hujem rubit´ dub? AR vastab: – Možno, jesli hui dubovõi, a
dub hujovõi. 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on kodusõda? AR vastab: – See, kui Venemaa, Valgevene ja
Baltikum tulevad Armeenia vastu. 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on rahvaste sõprus? AR vastab: – See, kui kõik Nõukogude Liidu
rahvad ühinevad Armeeniaga sõjaks Gruusia vastu. 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on sinki-vinki? AR vastab: – Brežnev ütleb sõna
"sistematitšeski". 1976
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks lõpetati sel viisaastakul nõelte tootmine? AR vastab: – Ei ole,
kuhu kvaliteedimärki peale panna. 1976
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on kuupuhastus? AR vastab: – See, kui jänkid kõnnivad Kuu peal
ja loobivad Vene vimpleid alla. 1976
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on sotsialism? AR vastab: – See on nagu rinnahoidja. Palju
sisaldab, vähe näitab. 1976 vrd. Küsimus-vastus, 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas kommunismi ajal raha on või ei ole? AR vastab: – Dogmaatikud
väidavad, et ei ole. Revisionistid arvavad, et on siiski. Meie, dialektikud, ütleme, et kellel on ja kellel
ei ole. 1976
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millal saabub kommunism Armeeniasse? AR vastab: – Mitte iialgi.
Juba ammu on öeldud, et kommunism ei ole mägede taga. 1976
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millal saab Brežnev generalissimuseks? AR vastab: – Siis, kui ta
suudab selle sõna välja öelda. 1977
Gruusia Raadio esitas küsimuse Armeenia Raadiole: – Vabandage, kas on tõsi, et armeenlased
koinivad ka loomi? AR vastab: – Aga loomulikult, kuidas siis muidu grusiinlasi saaks!? 1977
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks on sõna "huinja" naissoost, aga "pizdets" meessoost? AR
mõtles-mõtles, aga jäi vastuse võlgu ja pöördus Gorki oblasti ringhäälingu poole. Sealt tuli ka vastus:
– Gospoda armjaninõ! Võ huinjoi zanimajetes´, a u nas s mjassom pizdets. 1977
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis vahe on bordellil ja bardakil? AR vastab: – Bordel´ – eto
predprijatije, a bardak – éto sistema. 1977
USA küsib Armeenia Raadiolt: – Kui suur on teie inseneride sissetulek? AR vastab: – Aga miks teil
neegreid rõhutakse? 1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kes on meie aja efektiivseim põllumees? AR vastab: – Brežnev. S
maloi zemli takoi urožai sobral. 1978 vrd. parim agronoom, vt. Nikita, 1974
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis siis saab, kui peenraha ära kaob? AR vastab: – Kohvioad tulevad
asemele. 1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kui Sahara kõrb kuuluks Nõukogude Liidule, siis mitme aasta pärast
oleks see õitsev aed? AR vastab: – Seda me ei tea. Aga juba paari aasta pärast veaksid nad Austraaliast
liiva sisse. 1978
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Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks ei jätku meil tualettpaberit? AR vastab: – Perseid on rohkem kui
päid. 1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kes on impotent? AR vastab: – Mees, kes laiutab käsi, kui naine
laiutab jalgu. 1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mida teha, et voodi jääks pulmaööl puhtaks? AR jäi vastuse võlgu ja
pöördus Pariisi Raadio poole. Sealt tuli ka vastus: – Asi on väga lihtne – peske õhtul jalad puhtaks.
1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas sõda tuleb? AR vastab: – Ei, sõda ei tule. Aga rahu kaitstakse nii,
et kivi ei jää kivi peale. 1978
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis vahe on kapitalistlikul ja sotsialistlikul ühiskonnal? AR vastab: –
Kapitalistlikus ühiskonnas toimub inimese ekspluateerimine inimese poolt, sotsialismis on vastupidi.
1978 vrd. Küsimus-vastus, 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millal tuleb kommunism? AR vastab: – Siis, kui kõik on omavahel
tuttavad. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kuidas leida väljapääs väljapääsmatust olukorrast? AR vastab: – Täna
me põllumajandusprobleeme ei aruta. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks on "Zaporožetsil" mootor taga? AR vastab: – Tšem võdumali,
tuda i postavili. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks ei kasutata "Zaporožetsis" turvarihma? AR vastab: – Muidu
võidaks ta seljakotiga segi ajada. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Milline on rubla väärtus, võrreldes välisvaluutaga? AR vastab: – Odin
funt horošo võsuštšennõh rublei roven odnomu dollaru. 1979 vrd. Küsimus-vastus, 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kumb oli enne, kas muna või kana? AR vastab: – Enne oli kõike.
1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Potšemu v Moskve s mjassom plohho? AR vastab: – V Moskve s
mjasson neplohho, plohho bez mjassa. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mitu rongi on vaja, et oma mehi mittepetnud naised saaksid lõunast
koju tagasi sõita. AR vastab: – Pust´ éta dura kupit sebe velossiped. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kuidas täita külmkapp lihaga? AR vastab: – Lülitage
translatsioonivõrku. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks juhtub raudteel vähem õnnetusi kui maanteel? AR vastab: – Üks
rong ei kipu naljalt teisest mööda kihutama ja vedurijuht ei kipu kütjat suudlema. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kui palju läheks maksma, et terve Gruusia täis joota? AR vastab: – 40
kopikat. – Kuidas nii vähe? – Nii palju maksab telegramm Moskvast, et Brežnev on surnud. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas saab peeru jagada viide ossa? AR vastab: – Saab küll, kui
peeretate sõrmkindasse. 1979
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Küsimus Armeenia Raadiole: – Kui kaugele oleme jõudnud kommunismi ehitamisel? AR vastab: –
Põranda alt leti alla. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas konjak võib tekitada vähki? AR vastab: – Jah, võib. Üks mees jõi
2 pudelit konjakit ja hakkas tagurpidi käima. 1979
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas saab naist ühe öö jooksul 12 korda õnnelikuks teha? AR vastab: –
Saab küll. Kui on polaaröö. 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks Armeenia Raadio vait jäi? Seda küsivad sm. Ivanov
Leningradist, sm. Petrenko Kiievist, sm. Sidorov Irkutskist, sm. Andropov Moskvast ... 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mida arvate plaanimajandusest Šveitsis? AR vastab: – Nii suurel
segadusel pole nii väikeses riigis ruumi. 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks ei ole veel Bulgaariat Nõukogude Liitu vastu võetud? AR
vastab: – Aga kust me siis edaspidi tomateid saaksime? 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kuidas parandada praegust olukorda? AR vastab: – Sahharov tuleks
vahetada šahhi vastu, šahh tuleks vahetada ameerika pantvangide vastu, pantvangid vahetada
Ameerikasse vilja vastu. Nii saaksime Sahharovist lahti, šahh saaks karistada, pantvangid saaksid koju
ja meie saaksime vilja. 1980 vrd. Olümpiamängud 1980, 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on ühist kirikuõpetajal ja teeviidal? AR vastab: – Mõlemad
näitavad teed, aga ise seda teed ei käi. 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas ženšenni juur aitab impotentsuse vastu? AR vastab: – Da, jesli
sil´no privjazõvat´. 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Aga mis on veel parem vahend impotentsuse vastu kui ženšenni juur?
AR vastab: Kulp. Paned munad kulpi ja lased varre käiku. 1980
Küsimus Armeenia Raadiole: – Milliste riikidega piirneb Nõukogude Liit? AR vastab: – Millistega ise
tahab. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas tohib võõra naise juures magada? AR vastab: – Ei. Võõra naise
juures peab tööd tegema. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Millal meie elu paremaks läheb? AR vastab: – Kahjuks see parem on
juba olnud. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas on tõsi, et Vassili Fjodorovitš võitis loteriil 5000 rubla? AR
vastab: – Esiteks, mitte Vassili Fjodorovitš, vaid Fjodor Vassiljevitš. Teiseks, mitte loteriil, vaid
kaardimängus. Aga ta mitte ei võitnud, vaid kaotas 127 rubla. Kõik muu teie jutus on õige. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Skol´ko finnov eštšjo v Finno-Karel´skoi ASSR? AR vastab: – Dva.
Finkel´štein i fininspektor. Ja mõlemad on väga ühte nägu. 1981 vrd. Eri rahvused, 1985
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas on võimalik tellida laost või poest liha telefoni kaudu? AR vastab:
– On küll. Aga kätte saate televiisori kaudu. 1981
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Küsimus Armeenia Raadiole: – Mis on F. Mitterandi ja W. Jaruzelski vahe? AR vastab: – Mitterand
teab täpselt, mitu kommunisti on tema valitsuses, Jaruzelski seda ei tea. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas nõukogude insener võib oma aastapalga eest osta auto? PIKK
VAIKUS. AR vastab: – Loomulikult ei või. – Aga miks te kohe ei vastanud? – Me ei saanud kohe
kuidagi teisiti, kui pidime selle küsimuse peale südamest naerma. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks pole kosmoses käinud veel ühtegi armeenlast? AR vastab: –
Selleks on 3 põhjust: a) suur osa armeenlasi sureks suure uhkuse kätte ära, b) niisama suur osa
grusiinlasi sureks kadeduse kätte ja c) seega jääks Taga-Kaukaasia aserbaidžaanlaste kätte. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas Brežnevist oleks võinud saada foneetik? AR vastab: – Väga
võimalik, sest tal on väga erk kuulmine. Sõja ajal oli ta korra isegi kuulide vihinat kuulnud. 1981
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks Poola töölised streigivad? AR vastab: – Sellepärast, et nad
tahavad töötada nagu Vene töölised, elada aga nagu Ameerika töölised. 1981
Bresti töölised saadavad küsimuse Armeenia Raadiole: – Poolas pidi praegu olema solidaarsus. Millal
jõuab see Bresti? AR vastab: – Sibirski ešelon proježajet Brest v 4.15. 1982
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas kommunismi ajal on ka veel kalapäevi? AR vastab: – Kas
kalapäevad on, pole teada, aga lihapäevad on küll. 1982
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas "Zaporožets" võib sõita kiirusega 150 km/h? AR vastab: – Võib
küll, kui sõidab Ararati mäest alla. 1983
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas on mõtet ristata lehma karuga? AR vastab: – Pole mitte ainult
mõtet, vaid on lausa vaja – suvel annab piima, talvel imeb käppa. 1983
Küsimus Armeenia Raadiole: – Miks Armeenia Raadio vait jäi? AR vastab: – Lutšše moltšat´ v
Jerevane, tšem govorit´ v Magadane. 1983
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kuidas hoida automaati aatompommi plahvatuse ajal? AR vastab: –
Automaadi kaba toetada tugevasti vastu rinda ja toru hoida endast eemale. Et sulametall ei tilguks
kroonu saabastele. 1984
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas tšuktš võib riiki juhtida? AR vastab: – Ei või, aga juhib. 1984
Küsimus Armeenia Raadiole: – Kas võib süüa radioktiivseid toiduaineid? AR vastab: – Võib küll.
Ainult et väljaheited tuleb matta vähemalt 30 m sügavusele. 1986

IV. KÜSIMUS-VASTUS
3. Johannesburgi Raadio
Küsimus Johannesburgi Raadiole: – Miks teie maal on neegrite kirstul sangad kahel pool?
Johannesburgi Raadio vastab: – Meie maal on kombeks panna prügikastile sangad mõlemale poole.
1975
Küsimus Johannesburgi Raadiole: – Miks on neegrite kirstul nii suured praod? Johannesburgi Raadio
vastab: – Selleks, et ussid saaksid vahepeal väljas oksendamas käia. 1975
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4. Mis on pildil?
[Siit puuduvad originaalis leiduvad pildinäited]
1) Nikita paljas pealagi Kremli müüri taga. 1960-ndad
2) puru vaimu silmas 1966
3) vihmauss roomab üle žiletitera 1966
4) mees liftis, kikilips ees 1966
5) kaamel Ararati mäe ees 1966
6) naine peseb kausis jalgu 1966
7) pealtvaade sellest, kuidas kolm kauboid on heki taga vett viskamas. Äärmine mees räägib anekdooti
ja keskmine pole seda kuulnud. 1975
8) Mis see on ? (algul käelaba selili, sõrmed konksus ülespoole nagu kõverad jalakesed) see on surnud
see (seejärel näidata peopesaga nagu millegi liikumist, sõrmed nagu jalad liikumas) 1976
9) Mees bussis, hoiab toest kinni ja teine käsi õhus, peopesa üleval, sõrmed laiali. Mees / on käega
mõõtu võtnud ja/ läheb naisele rinnahoidjat ostma. 1976
10) must nelinurk must kass pimedas toas 1976
11) Kuidas miilits kontrollib, kas tikutoosis on tikke?
/Võtta tikutoos kõrva juurde kätte, raputada pead./ 1978
12) miilits paneb kingapaelu kinni
Mis asi see on? /üks jalg taburetile, jala juures, mis maas, nokitseda/ /See on kergem variant. Raskem
on näidata ilma taburetita./ 1978
13) Milline on Vene raal? (Tikutoosiga) 1979
14) sõrmed pöidla vastas koos, liikumatult surnud juut 1980
15) mida tähendavad sõrmed? 1 sõrm, liigutada enda poole – miilits (ütleb: tule siia!) 2 sõrme,
hõõruda vastamisi – juut või müüja, kaupmees 3 sõrme, tööline teeb trääsa 4 sõrme – kohtunik, näitab
trelle 5 sõrme – delegaat hääletab, käsi püsti 10 sõrme – kongressi delegaat, plaksutab 1980
16) mis see on? mõtleja (käsi lõua all) teisitimõtleja (teine käsi lõua all) 1980
17) mis see on? näidata käsi rusikas trääsa ülespidi (Viru hotell) 1981
18) Mis see on? /nimetissõrmed püsti kõrvade juures/ Miilits näitab arvu 101 1981
19) mis see on? /näidata nimetissõrmede vahel mingi vahe/ See on pool sellest. /näidata
nimetissõrmede vahel poole suurem vahemaa/ 1981
20) Mis see on? Käsi üleval, peopesa allapoole rippu, sõrmed laiali rippu. 5 meest duši all. 1982
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PILDID, MIS EI JÄÄ SIIA, VAID LÄHEVAD MÕNE TEISE TEEMA ALLA
21) Juku vanaema võtab suupükse jalast ära. 1974 Juku-lugude alla
22) südametuksete masin (sinusoidid) 1974 Arstid ja ihuviga alla
23) "Estonia" külalisetenduste reklaam. a) "Romeo ja Julia" b) "Othello" c) "Porgy ja Bess" d) "Kolm
musketäri" e) "20 aastat hiljem" f) "Neiud ärevil" g) "Suveöö unenägu" h) "Palju kära eimillestki"
1983 Midagi eestilikku alla
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5. Lollitamiseks
– Sa oleksid täitsa päris eesel, ainult sarved on puudu! /Võimalik vastus:/ – Aga eeslil polegi ju sarvi!
– No siis ei puudu sul midagi. 1969
Kuidas nimetatakse Punast väljakut aastal 2000? 1974 vt. Küsimus-vastus
(Lugu tüdrukutele rääkida.) Lugu oli selline, et Peetrus saatis kõikidele süütutele neiudele telegrammi.
/Vaikus./ – /Keegi kuulajaist:/ Noh, aga edasi? – Mis! Kas sina siis ei saanud või? 1974
variant: jagas Maa peal süütuile aukirju. 1975
– Mis see küll on: läigib, roheline, ripub ja piiksub? – Ei tea. – See on heeringas. – Ohoh? Miks ta
roheline on? – Nii kaua seisnud. – Ja miks ta ripub? – Lihtsalt riputati üles. – Aga miks ta piiksub? –
Seda ei tea mina ka, mis tal viga on. 1975
On öö. Pilkane pimedus, tuul vilistab ja undab Kremli müüride ümber ja vahel. Punasel väljakul
roomab Brežnev, nuga seljas ... – Kas teate seda anekdooti? – Ei tea. – Mina ka ei tea, aga algus on
huvitav. 1975
Kuidas võiksid 12 parti üle silla saada? Nad peavad üle silla saama, aga igal sammul pardid
pasandavad ja põhitingimus on selline, et sillale ei tohi langeda ühtki piiska. – Kuidas nad saavad? –
Ei tea. – Ma aitan natuke. Esimene part paneb nina teise perse, teine kolmandale jne. Selge? – Jaa,
selge. Aga mis teeb viimane part? – Vaat selle perse võid sa oma nina toppida. 1975
(Lugu naiste seltskonnas rääkida.) Lugu oli selline, et ühes bussis sõitsid litsid ja teises kommunistid. –
Mis laule kommunistid oma bussis laulsid? /Keegi kuulajaist ütleb, et ei tea./ – Siis olid sina küll
litside bussis. 1975
(Anekdoot, mida naistele rääkida.) Jänes kõndis metsateel ja nuttis kibedasti. Rebane juhtus vastu ja
küsis: – Mis sul viga on? – Pojad on kadunud. Ega sina neist midagi tea? – Anna, siis ütlen. No sai
jänes ühe poja tagasi, läks töinates edasi. Tee peal hunt vastas: – Mis sul juhtus, jänes? – Pojad on
kadunud. Ega sina neist midagi tea? – Anna, siis ütlen. No sai jänes teise poja tagasi ... /Jutt on läbi.
Nüüd peaks keegi kuulajatest küsima:/ – Aga kolmas? /Siis järgneb vastus:/ – Anna, siis ütlen. 1975
Kaks naist päevitavad pilvelõhkuja katusel. Ühel hakkab põis pakitsema. Peaks nagu ära käima, aga
mine veel alla, pane riidesse, käi ära, tule üles, võta riidest lahti – oh kui tülikas. Ja ta soristas
vihmaveetorusse. – Kas olete seda kuulnud? /Keegi kuulajatest:/ – Ei ole. No pange siis kõrv vastu
toru ja kuulake. Ega te ei pahandanud? /Sama kuulaja võiks öelda:/ – Ei. – No siis võite ka veel teise
kõrvaga kuulata. 1975
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Mis on must ja ühe jalaga? 1975 vt. Küsimus-vastus
Kaks naist sõidavad rongis ja söövad viinerit. Üks hoiab viinerit peos, teine kahe sõrme vahel. Nüüd
küsimus väikesele ringile: – Kumb on abielus? /Vastus näiteks:/ – See, kes hoiab peos. – Ehee. Mina
arvan, et hoopis see, kellel on sõrmus sõrmes (ja vastav tunnistus). 1976 variant jäätisega: üks
hammustab, teine limpsib, kolmas imeb, 1983
Hulle lastakse koju ja enne väike teadmiste kontroll, ka eksamiks nimetatud. Tuleb üks ette. – Ütle,
mis see on – 2 ratast, sadul ja lenkstang? Hull ütleb: – Jalgratas. – Tore, võid koju minna. Tuleb teine.
– Ütle, mis see on – 2 ratast, mootor ja sadul? Hull ütleb: – Mootorratas. – Tore, võid koju minna. Siis
toodi välja see, ... see ... noh, jalgratta ja mootorratta vahepealne, ... see ... noh ... /Keegi kuulajaist:/ –
Sääreväristaja. – Just! Sina võid ka koju minna. 1978
Üle Raekoja platsi läheb neitsi. Aasta pärast läheb ta jälle üle Raekoja platsi kahe oma lapsega, kelle ta
on ise sünnitanud. Aga lapsed ei ole kaksikud. Milles on asi? – Ei tea. – Kolmikutest on kolmas koju
jäänud. 1979
Eesel ja siga lähevad rändama ja jõuavad jõe kaldale. Tahavad üle jõe minna. Nüüd ma küsin teilt: –
Kuidas nad üle jõe said? – Ei tea /ütleb keegi kuulajaist/. – Jaa, näe eesel ka ei teadnud. Ega sa ei
pahandanud? /Tavaliselt järgneb:/ – Ei pahandanud. – Siis on tore, näe siga ka ei pahandanud. 1979
Räägin teile järgnevalt neli lugu. Neli lugu ehk neli anekdooti moodustavad kokku ühe loo. Niisiis
esimene. Naine küpsetab pannkooke. Juba 5 minutit küpseb kook ühel küljel ja mees ütleb, et kuule,
küpseta teist poolt ka. – Kas küpsetan mina või küpsetad sina? Nii teine lugu. Mees lõhub puid. Ühes
käes on kirves ja teine käsi on pakul või puu küljes. Naine ütleb, et ära kätt seal hoia, võid kirvega
kätte lüüa. – Kas lõhun puid mina või lõhud sina? Nii, neljas lugu ... – Aga kolmas? /võib keegi vahele
hüüda/ – Kas räägin mina või räägid sina? 1979
Mida kirjutas Brežnev oma testamendis? 1979 vt. Küsimus-vastus
– Koos on must ja puhas, kumb läheb sauna, kui loogika järgi võtta? – Must. – Ei puhas. Sest ta on
harjunud saunas käima. Aga pedagoogika järgi, kumb läheb sauna? – Puhas. – Ei, must. Sest need
lõhnad ja pisikud ja võimalik nakkus jne. Aga filosoofia järgi? – Ei tea. – Jah, kurat seda teab. 1980
– Kas sa tead, et kaamel läks mööda teed ja lasi sinna suure hunniku sitta? – Mis selles naljakat on? –
Selles asi ongi, et palju sitta, aga vähe nalja. 1980
Need, kes on 5 aastat salajoodikud olnud, neil läheb näonahk kõik krimpsu ja nina punaseks ja
poorseks. Aga need, kes on 10 aastat salajoodikud olnud, neil ... /pomiseda midagi segaselt/ ... –
/Keegi kuulajaist:/ Mis asja? Mida sa ütlesid? – Vaat neil kaob kõrvakuulmine ka ära. 1981
On üks tiik. Ühes ääres on koer ja ta peab üle tiigi saama, aga äärt mööda minna, olgu paremat või
vasakut, ei tohi ja üle ujuda ka ei tohi. Kuidas ta saab üle tiigi? – Ei tea. – See on juudi koer. Küll tema
juba teab. 1981
– Tšto takoje KPSS? – ??? – Sotšetanije gluhhih soglasnõh. 1983 vrd. Küsimus-vastus, 1974
Järgmine lugu on selline: Železo postavili v vodu. Kak familija gruzina? – ??? – Žaržaveli. 1983
Toas on 5 meest, aga laua all põrandal on ainult üks jalg. Kelle jalg see on? 1984 vt. Eri rahvused
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Staadionil käib võidujooks, jooksevad joodik, pederast ja onanist. – Mis te arvate, kellel on kõige
suuremad šansid jooksu võita? Kes võidab? /Kui nüüd keegi mõne neist kolmest välja pakub, järgneb:/
– Nojah, eks igaüks toeta omasid. 1984
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V. LOOMALOOD
– Miks kanal pole pükse? – ??? – Sest kukel pole käsi. 1967
– Mida mõtleb kana, kui ta kuke eest ära jookseb? – ??? – Ega ma liiga kiiresti jookse? 1967
– Mida mõtleb kukk, kui ta kana taga ajab? – ??? – Kui muud ei saa, siis sooja saab ikka. 1967
– Mida mõtlevad teised kanad seda vaadates? – ??? – No küll on lits, küll venib! 1967
Vihmaussi poeg tuleb koju ja küsib ema käest, et kus isa on? Ema poetab pisara ja vastab: – Läks
meestega kalale. 1973
Jänes hüppab kõrtsi: – Kes tahab peksa saada? Rebane paneb klaasi lauale ja ütleb, et ära kekka
midagi, sa arvad, et saad minust jagu või? Ja lähevad välja. Varsti astub jänes jälle sisse, viskab
rebasenaha nurka ja karjub: – Kes tahab veel peksa saada? Nüüd saab hundil hing täis: – Küll on
alles poiss suurustama! Ja lähevad välja. Läheb veidi aega mööda, jänes astub jälle sisse ja viskab
hundinaha nurka ja pühib käsi. Kohe astub aga sisse ka karu: – Noh, jänes, kas teeb sulle veel keegi
liiga? 1973 vt. järgmine
Jänes istub kõrtsis ja laseb balalaikalt tulla kamaaruskat. Rebasel saab varsti kõrini ja ütleb, et jäta
oma kisa järele. Jänes aga vastu, et kui oli ütlemist, lähme nurga taha. Lähevadki. On tükk aega
kadunud, siis tuleb jänes tagasi, rebasenahast krae kaelas. Võtab oma balalaika ja leelotab edasi.
Varsti on hundil hing täis ja lähevad välja. Tüki aja pärast on jänes tagasi, hundinahast vöö peal. Ja
laulab aga edasi. Siis on karul kannatus otsas: – Kui kaua selline möga ometi kestab! Lähevad nurga
taha. Kui jänes tagasi tuleb, on tal karunahast saapad jalas. Siis astub lõvi kõrtsi sisse ja küsib: –
Komu ještšjo ne nravitsja sovetskaja pesnja? 1973
Jänes kõnnib mööda metsateed ja nutab koledasti. Sipelgas tuleb vastu ja küsib, et mis sa, jänes,
nutad? Jänes luksub vastu, et näe, elevant vägistati ära ja nüüd mind süüdistatakse. 1973
Metsas tehti koosolek, sest väga paljud loomad protestisid, et lõvi, loomade kuningas, piinab
väiksemaid. Otsustati valida uus kuningas. See osutus aga raskeks, igal loomal omad puudused.
Arutati asja, lärmati, esitati palju kandidaate. Vaieldi, et üks on liiga tugev, see teine jälle liiga niru
jne. Lõpuks valiti uueks kuningaks eesli ettepanekul jänes. Järgmisel päeval läheb jänes põõsa taha,
vaatab – rebane läheb mööda teed. Jänes kargab välja ja paneb rebasele jalaga perse. Rebane,
hambad irevil, hüppab ringi, aga siis naeratab: – Oo, see olete teie, majesteet! Tere hommikust!
Sama kordub hundi ja karuga. Jänes paneb jalaga tohlaka perse, teisel käpp juba tõuseb, et jänesele
äiata, aga siis tuleb meelde, et see on ju uus kuningas. Siis läheb tiiger mööda teed. Jänes jälle
nätaki jalaga perse. Tiiger aga pöördus ümber, ampsti ja jänes kadunud. – Milles siis asi? – Eks
tiiger puudunud koosolekult. 1973
Eesel tuleb "Zaporožetsi" juurde ja küsib, et kes sina selline oled? – Ma olen auto. Eesel laseb ühe
pika iia-iia ja ütleb, et no kui sina oled auto, siis olen mina vähemalt hobune. 1973
See on jälle üks metsajutuke. Rebane näeb, et jänes tormab tohutu hooga ja hüüab, et kuule, jänes,
kuhu sa kihutad? Jänes lõõtsutab vastu, et ära pikalt mulise, tule ruttu kaasa, aga siva! Rebane
kappab kaasa, tormavad hundist mööda, hunt ulub ka küsida, et vennad milles asi? – Ei ole aega,
tule ruttu! Hunt tormab ka kaasa, aga siis tuleb karu vastu. Karu küsib, et kuhu te põgenete? Jänes
ütleb, et ära moluta, tule ruttu kaasa! Karu aga aeglasevõitu ja ütleb, et ma pean enne ikka teadma,
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miks ma jooksma hakkan. Seleta ära, milles asi on ? Jänes ähib ja puhib, et näe, kommunistid
tulevad ja kõigil, kellel on kolm muna, lõikavad ära. Karu ütleb, et mis te siis pabistate, teil on ju
kaks! – Kurat neid kommuniste teab. Algul lõikavad, pärast loevad. 1973
Mutt elas Venemaal, aga tal oli alati õigus üle piiri käia. Ja eks ta käinudki, nii kuidas vaja ja
tahtmist oli. Eks teised loomad taha ka välismaale minna. Ja räägivad, et ehk mutt oskab asja
korraldada. Elevant käis kõige enam peale ja mutt jäi nõusse. Aga kuidas sa elevandi kaasa võtad?
Mõtleb, mõtleb, siis paneb suure leivakäntsaka elevandile selga, teise kõhu alla ja seob kinni. Piiril
küsitakse, et kuule, mutt, mida sa enese järel vead? Mutt ütleb, et iga rott ei köhi, mis mul võileiva
vahel on. 1973
Kuidas krokodillid paljunevad? 1973 vt. Küsimus-vastus
Jänes läks kohvikusse ja tellis kohvi ja saiakese. Läks käis korraks ära, tuleb tagasi – kohv ära
joodud! – Kes mu kohvi ära jõi! hüüab jänes pahaselt. Keegi ei kõssagi. Jänes karjub kõvemini: –
Kes mu kohvi ära jõi? Siis tõuseb karu püsti: – Mina jõin, mis siis? Jänes hakkab kogelema: – Ma
... ma tahtsin ... kü ... küsida, et miks sa saia peale ei hammustanud? 1973 vrd. Kauboi, 1974
Hiir läks sahvrisse süüa otsima ja kukkus veinipudelisse. Hulbib, hulbib, välja ei saa ja surm juba
silma ees. Aga üks täissöönud kass kõnnib sealt mööda ja hiir hakkab tellima, et kulla kass, päästa
mind siit välja. Kass ütleb, et mis mul sest kasu, mul on kõht isegi jõle täis. Aga hiir ütleb, et kui sa
mu välja päästad, siis ma ära ei jookse ja kui sul hiljem kõht tühjaks läheb, võid mu ära süüa. Okei,
kass mõtleb natuke ja päästab hiire välja. Aga hiir kohe lubinal oma urgu, ise itsitab, et kes sul
käskis purjus naisterahvast uskuda. Läheb mõni aeg mööda, hiir kuuleb koera haukumist. Mõtleb, et
ahah, nüüd see kass alles koera käest saab, ja jookseb vaatama. Aga nurga taga on kass ja krabab
hiire kinni. Siis sööb kass hiirt ja lööb nurru: – Küll on ikka hea, kui võõrkeeli oskad. 1973
Loomad otsustavad hakata kultuurseks nagu inimesed ning ehitavad keset metsa väljakäigu. Kõik
loomad käivad korralikult kempsus ja enam metsaalust ei reosta. Äkki panevad loomad tähele, et
jänes ei käigi enam väljakäigus, vaid kükitab jälle põõsa alla. Kohe päritakse aru, et miks nii? Jänes
puikleb algul vastu, aga siis räägib, et kord juhtus temaga selline rumal lugu. Tema kükitab, tema
kõrval kükitab karu. Aga siis karu küsib, et kuule, jänes, ega sul karv lahti ei ole? – Ei ole, ütlen
mina. – Ega sul nakkushaigusi ei ole? – Ei ole, vastan mina. Noh ja võttis siis ja pühkis minuga
perset. 1973
Variant: Karu ja siil, karu enam ei käi. Samad küsimused. Karu pühkis, röögatas ja pistis punnu.
1973
Mees läheb hommikul loomaaiast mööda ja küsib vahi käest, mis kell on? Loomaaia vaht võtab
kepi, paneb plaksu vastu elevandi mune ja ütleb, et 9. Mees läheb lõuna ajal loomaaiast mööda,
küsib vahi käest, mis kell on? See paneb jälle paugu vastu elevandi mune ja ütleb, et 2. Õhtul sama
lugu, siis on kell 7. Mees vaevleb uudishimu käes ja lõpuks ei pea enam vastu. Ta küsib, et kuidas
sa küll elevandi munade pealt kellaaega vaatad? Vaht ütleb, et asi on väga lihtne. – Kui ma elevandi
munad eest kõrvale löön, näen ma, mis tornikell näitab. 1973
Mees on looduskaitse alal, söödab oravat ja tahab seda ära varastada. Siis näeb, et eemalt keegi
mees tuleb, mees võtab kähku orava ja torkab püksi. Aga tulija on sõbramees ja hakkavad juttu
ajama. Jutu ajal aga kaks korda muutub mees kuidagi väga kahvatuks ja läbi hammaste tuleb paar
nõrka oiet. Kolmandal korral pistab ülinobedalt punuma. Teisel päeval saavad sõbrad uuesti kokku,
teine küsib, et mis sul eile oli? Mees räägib, et selle kannatasin ära, kui ta mu käbi katsus. Kui ta
urgu puges, selle kannatasin ka ära. Aga kui ta käbi hakkas urgu tassima, siis ei pidanud enam vastu.
1973; variant: kui hakkas käbi katki hammustama.
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Kolm hiirt lähevad talvituma, ühel on viinapudel, teisel sivkakott ja kolmandal magnetofon. Aga
talvituma mineku tee on pikk, nad puhkavad mitu korda ja jõuavad tunneli juurde. Ja lähevad
muidugi ka tunnelisse sisse. Kui tunneli teisest otsast teraselt kuulata, siis kostab tunnelist: hõkk ...
ptüi ... tša-tša-tšaa ... hõkk ... ptüi ... tša-tša-tšaa ... 1973
Metsas on kommunistlik laupäevak. 1973 Vader ja Müürissepp, vt. Midagi eestilikku
Kord otsustasid koer, ahv ja parm, et poovad end üles. Koer sellepärast, et jalad kõverad, ahv
sellepärast, et perse paljas ja punane ning parm sellepärast, et kui poisid ta kinni püüavad, torkavad
kõrre tagumikku ja lasevad siis lendu. Tahavad end metsas üles puua, aga enne mõtlevad, et kui
läheks vaataks, mida metsavaht teeb. Kui satub neile peale, on kogu vaev asjatu. Vaatavad, maja
aken valge. Ahv ronib koera selga ja parm kiikab ahvi kuklast majja sisse. Vaatab, vaatab ja ütleb: –
Teate, mehed-vennad! Ma ei tahagi end enam ära tappa. Teised kohe, et tohoh, mis piss sulle pähe
lõi! – Jaa, aga nagu praegu näha, on metsavahi naisel kõik meie hädad korraga ja ometi elab aga
edasi. 1974
Loomad on kogunenud kõik metsa laupäevakule, aga jänes keksib ringi ja tööd ei tee. Teised
küsivad, et miks sa, jänes, laupäevakust osa ei võta? Jänes ütleb aga vastu et mul on seksual´noje
položenije. Teised ei saa aru ja tahavad, et jänes selgitaks, kas tal on mingi haigus või mis. Kas see
on tõesti nii raske lugu, et tööd teha ei saa? Jänes aga teatab: – U menja seksual´noje položenije. Ja
jebal vas subbotnik. 1974
Jänes on mägedes ja lõbustab end sellega, et kisendab mägedesse ja kaja vastab. – Kakaja samaja
prekrasnaja deva? Kaja vastab: – ... eeva ... eeva ... – Tšto možet bõt´ krasneje moroza? Kaja vastab:
– ... rooza ... rooza ... Jänese juurde satub hunt: – Oo, küll on tore ajaviide, las ma proovin ka. Jänes
on kitsi lubama, aga hunt nurub edasi. – No olgu, aga ainult üks kord. Hunt hüüab mägedesse: –
Komu ne spit´sja v notš gluhhuju! 1974; variandid vt. Eri rahvad, 1983; Brežnev 1982
Krookus astub mööda teed ja jänes tuleb vastu: – Pai krookus, anna mulle üks kroonleht. Krookus
andiski. Läheb mööda teed edasi, hunt vastas: – Pai krookus, anna mulle üks kroonleht. Krookus
andis jälle ja läheb ikka edasi. Tuleb karu vastu: – Pai krookus, anna mulle üks oma kroonleht. –
Noh, jumal sinuga! Ka karu saab oma osa. Siis kõndis krookus tiigini, vaatab veepeeglisse ja näeb –
närtsinud. Teine krookus otsustas targem olla. Tuleb jänes kroonlehte küsima, krookus ütleb: – Ei
saa! Tuleb hunt vastu: – Pai krookus, anna üks kroonleht. – Vaat ei anna, ütleb krookus. Ka karu
jääb ilma, mis ilma. Jõudis seegi krookus tiigini, vaatab vette ja näeb – närtsinud. Siit moraal –
annad või ei anna, närtsid ikkagi. 1974; variant vt. Igasugust, 1983
Jänes sõidab rongiga laulupeole. Istub vagunis, siis käib korra väljas, tuleb tagasi ja näeb, et karu
losutab tema leivakoti otsas. – Tõuse sealt kohe püsti! kärgib jänes. – Ah ei viitsi. – Ma ütlesin, et
tule sealt ära! – No-noh, ära ikka praali. Jänes käärib käised üles: – Kui sa sealt kohe teise kohta ei
istu, siis juhtub nii nagu eile. Karu annab jänesele leivakoti tagasi ja küsib, et mis siis eile juhtus? –
Eile istutigi mu võileib laiaks. 1974
Kaks lehma puu otsas. 1974 vt. Lihtsalt absurd
Loomi hakatakse sõjaväkke võtma ja komisjonis istub karu. Kes sai end kuidagi vigaseks
tunnistada, see oli õnnega koos ja kroonust vaba. Aga teised? Jänes tuleb üsna rahulikuna välja: –
Sain tööpatti. – Kuidas sul niimoodi vedas? küsib hunt. – Lähen sisse, karu näitab kirkat ja küsib, et
mis see on? – Mina ütlen, et kirka. – Otsib labida välja, küsib, et mis see on? – Mina ütlen, et
labidas. Hunt jätab kõik täpselt meelde. Tuleb tagasi, on üsna kurb. – Kuidas läks? – Ääh, sisse
kukkusin. Karu võttis kirka ja küsis, et mis see on? – Mina ütlesin, et kirka. – Siis küsis edasi, et
mille ma nüüd välja võtan? ja mina ütlesin, et labida. – Siis ütles karu, et selge sott, lähed luuresse.
1974 vt. järgmine
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Loomi võetakse sõjaväkke. Kõik proovivad kõrvale hiilida ja otsivad endale tõbesid külge. Jänes
tuleb komisjonist kepseldes välja: – Mul on hambaid liiga vähe! Ei võetud! Karul hirm nahas ja
palub jänesel oma hambaid harvendada, ta ei tea endal muidu mingit viga. Jänes taob kiviga karul
suu lagedaks ja see läheb komisjoni ette. Seal käratatakse: – Mida sina siit otsid, sul ju lampjalad!
1974
Kohtusid kaks krokodilli. Vestlesid oma elukäigust ja kurtsid mõningasi ajutisi raskusi. Üks ütleb,
et näed kus lugu. Neelasin joodiku alla, aga ikka veel ajab janutama ja kurgus kõrbeb. Teine ütleb,
et sinul on väike viga. Mina sõin 9. mail ühe venelase ära, nüüd juba teist nädalat situn ordeneid.
1974; variant vt. Brežnev, 1978
Karu ärkab talveunest, tatsab metsa alla ja näeb oma imestuseks, et loomad käivad ringi, näpp
tagumikus. – Mis teil hakkas? on karu jahmunud. Piss lõi pähe või? – Ära irvita. Maipühad tulevad
ja igasse auku pidi lipp torgatama. 1974
Hunt, rebane ja koer on vangis. Aega laialt käes, hakkavad rääkima, miks keegi istub. Hunt ütleb, et
mina sõin kolhoosi karjast neli lammast ära, kohus mõistis neli aastat. Rebane ütles, et minul läks
kergemini. Ajasin kaks kana ära, mind tembeldati pisiriisujaks. Koer ütleb kurvalt, et aga mina olen
poliitiline. Ma hammustasin pioneeri. 1974
Jäneseneiu kõnnib metsas ja ulub nutta. Rebane tuleb vastu ja küsib: – Miks sa ulud? – Ma ei taha
enam elada! Muudkui süüdistavad mind ilmaasjata! Maailm on nii kuri! – Räägi lähemalt! –
Abiellusin hundiga ja sünnitasin lapsi, aga kõik olid ... põrsad. Hunt süüdistas mind liiderlikkuses ja
andis lahutuse sisse. Elasin siiliga, aga lapsed tulid jälle põrsad. Siil jättis mu maha. Elasin jänesega
kokku – ikka põrsad! Rebane lohutab: – Ära nuta ühti. Kas sa siis ei tea, et kõik mehed on sead?
1974
Loomaaias on jõle paanika – elevant on puudu. Direktor mudib käsi, tormab ringi, aga lõpuks
teatab, kuhu vaja. Sealt öeldakse, et lugege esiteks kõik loomad üle. Loetakse loomad üle ja tuleb
välja, et üks jänes on üle. Tulevad vastavad mehed, lubavad asja uurida ja viivad jänese kaasa.
Nädala pärast helistatakse loomaia direktorile ja palutakse läbi astuda. Direktor läheb, astub tuppa ja
näeb, et nurgas toolil istub jänes ja karjub: – Ja slon! Ja slon! 1974
Jänes jookseb mööda metsateed. Korraga näeb, et tee peal on mingid pruunid pallid. Vaatab ja
uurib, aga ei saa aru, mis need on. Vaatab lähemalt, nuusutab ja hammustab: – Hmm! Tõepoolest
sitt! Hea, et sisse ei astunud! 1974
Metsas avati söökla ja loomadele meeldib see väga. Ühel päeval läheb karu sööklasse, istub, ootab,
aga ettekandjat ei tule ega tule. Siis tuleb jänes sööklasse ja ettekandja astub kohe jänest
teenindama. Karu hõikab ka ettekandjat ja kui see tuleb, hakkab torisema, et kuidas siis nii, mina
istun siin juba ammu, teie juurde ei astu. Jänes hüppab sisse ja teie viite talle kohe toidu ette.
Ettekandja ütleb, et mis siin imestada. Kuidas teie nimi on? Karu ütleb, et Doptjagin. Noh näete, aga
jänes on Kossõgin. 1974
Kes on sisalik? Kes on krokodill? 1974 vt. Küsimus-vastus
Hall hunt kohtas metsas Punamütsikest ja küsib mesimagusal häälel: – Punamütsike, kena lapsuke,
mis sul seal käes on? – Korvike, ma lähen vanaemale külla. – Aga mis sul seal korvikeses on? –
Pudelikeses on mahlajook "Õun", aga ajalehes pirukas. – Anna ruttu ajaleht siia! 1974
22 kirpu tulevad kõrtsist. Üks küsib teiste käest: – Kas läheme jala koju või võtame koera? 1975
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Jänes on suur müüjamees ja on avanud metsas kioski. Rebane tuleb vaatama, küsib, et mida sa jänes
müüd? – Karupersekonserve. Rebane ostab ühe, teeb lahti – karp on jumala tühi. – Kuule jänes,
keda sa narrid? – See pole minu süü, sulle on sattunud augukoht. 1975
Kaks elevanti koovad. 1975 vt. Lihtsalt absurd
Koertele korraldati võitlus. Igatsugu koerad, penid ja krantsid seati vastastikku purelema. Suuremad
närisid väiksemaid ning kõvemad kehvemaid. Teiste hulgas paistis silma mingi roheline nässakas,
kes külma kõhuga teisi vigaseks rapsis. Lõpuks jäid järele ööratu buldog ja roheline tundmatu.
Nuhutati vastastikku, luurati, siis avas roheline lõuad ja buldog kutu. Kõik koeraomanikud tunnevad
huvi eritabase peni vastu ja uurivad ta tõugu. Peremees lausub lihtsalt: – Mina neid tõuge eriti ei
jaga. Mis ta praegu on, ma ei teagi. Aga enne, kui ma ta saba maha raiusin, oli ta krokodill. 1976
Loomade hulgas käib kumu, et nüüd tuleb parteisse astuda. Kaelkirjaku emand hakkab mehel seda
mõtet maha laitma: – Vaata, millised kaelad meil on. Teistel pole kellelgi selliseid, mis meil sealt
parteist otsida. Samad mõtted on ka känguru emandal ja see räägib oma mehele: – Näed, milline
kukkur ja saba meil on, ei meil ole parteis midagi teha. Kuuldus parteist jõudis ka ahvide juurde.
Nende mammi hakkab mehele selgitama: – Sul perse paljas, mul perse paljas ja meil on kari lapsi,
loomulikult astume. 1976
Kohtusid kaelkirjak ja jõehobu. Kaelkirjak kukub kiitlema, et kus tal on ikka kael: – Vaata, kui
hakkame viina võtma, siis sinul on see matsti maos ja kaugemalgi, mul aga läheb kul-kul-kul mööda
kaela. Kus on mõnu! Jõehobu ütleb, et mõnu mõnuks, aga mis siis, kui me pakkima hakkame? 1976
Mis on orava ja pardi ristsugutis? Mis vahe on ööbikul ja varesel? Milline on kõige pikem loom?
1976 vt. Küsimus-vastus
Jänes kuulutab metsas, et tõmbab hundimammi läbi. Hunt kuulis sellest ja jänest taga ajama. Jänes
hüppas kaheharulise puu vahelt läbi, aga hundimammi jäi sinna kinni. Jänes paiskas seemne
suunatult minema ja kepsis vilistades ära. Siis näeb, et hunt on lahti pääsenud ja ajab teda jälle taga.
Jänes lippas linna, ostis ajalehe ja seab end pargipingile lugema. Hunt tormab juurde: – Ega te siin
üht jänest näinud pole? Jänes küsib lehe tagant: – Kas seda, kes hunti vägistas? Hunt langeb näost
päris ära: – Kas tõesti on lugu juba ajalehes? 1976
Karu näeb, et jänes kihutab metsateel, telekas seljas. – Kust sa, vennas, selle said? – Võtsime
rebasemammiga veini. Kui pudel sai tühjaks, ütles rebaseke, et nüüd võid võtta kõik, mis mul on.
Krahmasin kohe teleka kaenlasse, nüüd lähen raadio järele. 1977; variant vt. Hullud, 1960-ndad;
vrd. Petka ja Tšapajev, 1977
Loomaaias on elevant langenud raskemeelsusse. 1977 vt. Juut Aabram
Said kord kokku elevant ja jänes. Elevant uudistab jänest ja usutleb: – Kuule, ütle, miks sul nii
pikad kõrvad on? – Et ikka väga hästi kuulda, kallis elevant. – Aga miks sul nii pikad koivad on? –
Selleks, et jõleda kimaga jooksu panna. Aga muide, mis sul minu kerega pistmist? Kas mina olen
küsinud, miks sul riist keset nägu ripub? 1978
Kaamel läheb loomaaia direktori juurde ja palub teist puuri: – Mina ei saa oma puuris rahu, pange
mind mujale. Ülemus sügab kukalt: – Ausalt öeldes polegi teist puuri nagu võtta. Mis sul selles
puuris viga on? – Kui teist puuri ei saa, saatke siis vähemalt kaelkirjak mujale. Ahv räägib
hommikul anekdoodi, ja see kukub äkki keset ööd naeru lagistama. 1978
Jõe kaldal istub ahv ja püüab kala. Jões ujuvad kaks krokodilli ja nad otsustavad ahvi pilgata. –
Läheme ja küsime, et kuidas näkkab. Kui ta ütleb, et näkkab hästi, siis ütleme talle, et nii õudse
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koonuga polegi midagi muud teha kui lolle kalu püüda. Kui ta aga ütleb, et ei näkka, siis ütleme
talle, et ega kala loll ole, et ta sellise õudse morda õnge läheb. Krokodillid ujuvad ligi ja küsivad
ahvilt, et kuidas näkkab? Ahv ütleb, et ega ei saagi näkata, kui kaks nii õudset lõusta vees ringi
ujuvad. 1978
Jänes käib mööda metsa ja vastu tuleb hundikoer. Jänes küsib, et kes sa oled? – Olen hundikoer. –
Miks sul selline nimi on? – Minu isa oli hunt ja ema koer. Jänes läheb edasi, vastu tuleb hobueesel.
Jänes küsib, et kes sa oled? – Olen hobueesel. – Miks sul selline nimi on? – Minu isa oli hobune ja
ema eesel. Jänes läheb edasi, vastu tuleb sipelgakaru. Jänes küsib, et kes sa oled? – Olen
sipelgakaru. – Ehee! No sind ma nüüd küll ei usu! 1979
Karul on jõle pohmell ja kõnnib metsas ringi. Jänes tuleb vastu ja ütleb, et selle vastu aitavad hästi
mõistatused. Karu ei usu. Jänes aga hakkab küsima: – Mõista, mõista, mis see on: kaks tera, kaks
kera? Karu ütleb, et see on ju jama. – Ei ole jama, need on käärid. – No olgu, küsi veel. – Mõista,
mõista, mis see on: ise ümmargune, pealt siiru-viiruline, tuhat meest sees? Karu mõtleb: – See on
vist perse. – Ei ole, see on arbuus. Karul saab villand ja tatsab edasi. Hunt tuleb vastu ja hundil jõle
pohmell kallal. Karu ütleb, et selle vastu pidid mõistatused aitama. Hunt ei usu. Karu hakkab
küsima: – Mõista, mõista, mis see on: arbuus perses? Hunt ajab silmad pärani: – See on ju jama!
Karu ütleb, et mina ütlesin ka, et jama, aga jänes ütleb, et käärid. 1979; variant: kurk ja käärid,
1973; variant vt. Petka ja Tšapajev, 1981
Olümpiamängudeks metsas moodne peldik. 1980 vt. Olümpiamängud 1980
Nõmmel hakkasid koerad streikima. 1980 vt. Igasugust
Vares istub oksa peal, leivatükk noka vahel. Rebane tahab leiba kätte saada ja mõtleb, kuidas saaks.
Siis ütleb rebane, et kuule, vares, ülemus on praegu sinu naise juures! Vares pistab kraaksuma ja
leib kukub alla. Rebane võtab kähku leivatüki üles ja ütleb: – Kui ülemus on sinu naise juures ja sa
kraaksuma hakkad, võid hõlpsasti leiva kaotada. 1980; variandid vt. 1982
Karu sõidab rongis ja näeb, et jänes istub väheke eemal, võtab kotist banaani, raputab soola peale ja
viskab aknast välja. Võtab kotist banaani, raputab soola peale ja viskab jälle aknast välja. Lõpuks
karu küsib, et miks sa jänes banaane aknast välja pillud? – Ma ei armasta soolaseid banaane. 1980
Jänes ja lehm said kokku, jänes tossutab uhkelt suitsu. Lehm hakkab noomima: – Nii noor ja juba
suitsetad. Jänes nähvas vastu: – Nii vana ja ikka ei kanna veel rinnahoidjat. 1980
Mis on siili ja rästiku ristsugutis? 1981 vt. Küsimus-vastus
Alpi aasal söövad rohtu noor ja vana sõnn. Noor sõnn vahib ringi ja äkki näeb, et all orus söövad
lehmad. Läheb vana sõnni juurde, näitab talle ka ja ütleb: – Läheme nüüd ruttu, paneme nüüd
jooksuga, lähme hästi kähku ja paneme ühele naksti ära. Vana sõnn ütleb, et ei, me ei jookse
kuhugi. – Me läheme aeglaselt, me läheme rahulikult, pikkamööda – ja paneme neile kõigile ära.
1982
Jänes ja hunt püüdsid kuldkalakese. 1982 vt. Kuldkalake
Vares istub oksal, suitsuvorsti rattake hambus. Rebane näeb seda, kõht jube tühi, nii et ila tilgub ja
tahab vorstiseibi endale saada. Astub juurde, teretab lahkesti ja küsib: – Kuule, vares, kas sa tead,
mis asi on toitlusprogramm? Vares vastab /hambad koos/: – Ei tea. – Vaata, vares. See on selline
tore asi. Praegu sa kükitad siin, ainult vorstiseibike hambus, aga toitlusprogramm annab meile varsti
igaleühele terve vorstirõnga hambu. Vares naerab /lahtise suuga/: – Kraaks-kraaks-kraaks-kraaks ...
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– ja vorstitükk kukub maha. Rebane korjab selle tänulikult üles ja ütleb: – Vaata, vares. Nii juhtub
igaühega, kes toitlusprogrammi üle naeravad. 1982; variandid vt. järgmine ja 1980
Rebane kõnnib ringi ja näeb, et vares istub puu otsas oksa peal. – Kuule, vares, mis sa teed seal? –
Istun. – Mis sa seal istud? – Niisama. Meeldib. Rebane mõtles natuke ja istus puu alla. Tuleb hunt:
– Mis te siin istute? – Niisama. Meeldib. Hunt mõtles natuke, istus ka puu alla. Tuleb karu: – No
mis te siin istute ka? – Niisama, meeldib, ütlevad kõik. Siis tuli jahimees ja laskis loomad maha.
Vares lendas minema ja ütles: – See, kes tahab niisama istuda, see peab kõrgel kohal istuma. 1982;
variandid vt. eelmine ja 1980
Hunt jõlkus ringi, kere jõ...õle hele ja pani ühe purjus keevitaja nahka. Sa raisk, kus tõusis kära!
Kevad käes, külvi– ja künniriistad vaja korda seada ja järsku keevitajat netu. Hundile korraldati
kättemaksuks ajujahte ja vennikesel oli juba tuline hirm naha vahel. Kurdab siis karule, et näe,
teevad elu päris põrguks, mine või teise metsa elama. Karu ütleb, et olgu see sulle õpetuseks. –
Mina olen juba kolm inseneri ära söönud, neid ei otsi keegi taga. 1982
Loomad arutasid asja ja otsustasid, et võiks ka konstitutsiooni teha ja vastu võtta. Mõeldud, tehtud.
Esimene punkt. Kõik loomad on võrdsed. Teine punkt. Mõned loomad on võrdsemad kui teised.
Kolmas punkt. Lõvi on kõige võrdsem. 1982
Kokku said tiiger ja antiloop. Antiloop imetleb tiigri kasukat, selle karva, värvi, moejoont. – Kust sa
selle küll välja võlusid? Tiiger ütleb, et ma ei tea, kuidas on teil savannis, aga meil džunglis
sertifikaate maha vedelema ei jäeta. 1982
Taevas lendavad kaks poolikut jõehobu. 1983 vt. Lihtsalt absurd
Kaks jääkaru jalutavad kõrbes. Üks ütleb teisele: – Küll siin peab ikka libe olema! Vaata, kui palju on
liiva puistatud! 1983
Mööda teed astuvad kolm prussakat. 1984 vt. Lihtsalt absurd
Mis on muti lemmikroog? 1985 vt. Midagi eestilikku
Mis tuleb välja, kui ristata kaamel ja karu? 1985 vt. Küsimus-vastus
Jänes läheb kalakauplusse. 1986 vt. Lihtsalt absurd
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VI. ARSTID JA IHUVIGA
Milliseid haigusi põeb Hruštšov? 1965 vt. Nikita
Arst vaatab, et tööpäeva lõpuni on veel ainult pool tundi aega, aga saba on parajalt pikk. Tuleb
kiiremini teha, lausa kiirmeetodil. Tuleb küürakas eit sisse, kurdab, et käia halb ja vaevab. – Nii,
küürutage veel ... veel ... sügavamini, kas nüüd on parem? – On küll. – No voh, nii jäägegi. Järgmine.
Tuleb vanamees. – Mis viga? – Sittuda ei saa. – Kui vana? – 78. – Selge, juba küllalt sittunud.
Järgmine. Järgmisena jälle vanaeit. – Mis viga? – Kusta ei saa. – Kui vana? – 82. – Selge, kusi otsas.
Järgmine! Tuleb küürakas noormees. – Teiega on asi lihtne, võtke püksinööp kraenööbi august lahti.
Järgmine! Tuleb vanaeit. – Teate, tohter. Kui enne kusin, oli üks juga, nüüd on neli. – Selge, võtke
nööp oma praost välja. Järgmine! 1960-ndad
Mees jäi haigeks. Mõtleb, et arst on olemas, tahab elada ja läheb arsti juurde. Arst vaatab ta läbi,
mõtleb, et apteeker tahab ka elada, kirjutab rohud välja ja saadab mehe apteeki. Apteeker annab rohud.
Mees maksab raha, aga rohtusid sisse ei võta. Ka tema tahab elada. 1968
Arstiteaduskonnas on eksam, vastama tuleb üks tütarlaps ja professor küsib: – Öelge palun, milline
inimese kehaosa suureneb 7 korda? Tüdruk teeb hi-hi-hii ja ei vasta midagi. Tuleb teine näitsik,
professor küsib jälle, et milline inimese kehaosa suureneb 7 korda? Ka see tüdruk teeb hi-hi-hii ja ei
vasta midagi. Kolmandana tuleb vastama poiss, professor esitab sama küsimuse. Poiss ütleb, et
kopsud. – Õige. Nüüd minge välja ja öelge neile tüdrukutele, et see hi-hi-hii suureneb ainult 3 korda.
1960-ndad
Arstiteaduskonnas on eksam ja professor küsib üliõpilaselt, et kas on midagi hullemat kui pea– ja
hambavalu koos? Tudeng vastab, et on küll. – See, kui on koos radikuliit ja sügelised. 1973
Sööb kord rase naine jäätist, mitu pulka kohe. Siis aga ehmatab, et äkki ei saagi enam last. Läheb arsti
juurde ja see võtab oma suure vaatamistoru. Vaatab ja näeb, et vene mats istub jäämäe otsas, peksab
käsi ümber kere ja lõdiseb: – Joptvoju mat´, kak holodno! 1973
Sünnitusmajas ei taha naine last endale, vaid tõrgub ja jätab lapse maha. Arst ka hädas, et mida nüüd
teha. Ühel piiskopil on jube kõhuvalu pikemat aega. Arst läheb teeb talle uinutava süsti ja kui mees
ärkab, siis näitab, et näe, mis kõhuvalu põhjustas – te sünnitasite lapse. Mees kratsib kukalt ja on
hämmingus, aga võtab lapse kaasa. Kasvatab tütre üles ja kui see saab 18-aastaseks, läheb mehele. Siis
tuleb tütar veel isa tänama, selle vaeva eest, et üksinda kasvatas üles ja oli hea isa. Siis ütleb piiskop
häbelikult, et tead, tütar, ma pean sulle midagi üles tunnistama. – Ma polegi su isa, vaid hoopis ema.
Ülemdiakon on su isa. 1973
Korraldati kord rahvusvaheline arstiteaduse sümpoosium ja arstid vahetavad kogemusi. Sakslane
räägib, et tänu uurimistöödele võime juba vahetada kopse, maksa ja neerusid. Mitmed meie katsed on
õnnestunud. Ameeriklane ütleb, et meie oleme juba aju kallal. Venelane räägib, et meil õnnestuvad
juba suurepäraselt kurgumandlite operatsioonid. Teised naeravad, et see on ju nii lihtne, et miks
sellega üldse uhkustada. Venelane ütleb, et pole see nii lihtne midagi, eks katsuge neid päraku kaudu
eemaldada. (– Miks päraku kaudu? – Noh, aga kui suud pole lubatud lahti teha.) 1973
Kolm kuulsat arsti vaidlevad, kellel on suuremad oskused ja võimed. Üks ütleb, et tema on nii spets, et
õhtul, kui magama läheb, võtab käe ära, hommikul paneb jälle otsa. Teine ütleb, et tema võib õhtul
sisikonna välja võtta, öösel kergem magada. Ja kolmas ütleb, et tema võib õhtul huuled ära võtta, siis
on öösel vähem kiusatust norsata. Tore on, õhtu käes ja heidavad magama, igaüks võttis ära selle,
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millega ta enne uhkustas. Aga öösel käisid vargad. Hommikul ärkavad arstid üles, aga pole enam,
mida tagasi panna. Tormavad anatoomikumi, otsivad sealt midagi asemele. Üks leiabki käe, teine
otsib, otsib, aga peale seamao pole midagi. Ja kolmas peab leppima naisterahva alahuultega. Nii,
saavad aasta pärast jälle kokku ja vahetavad kogemusi, kuidas uued kehaosad funktsivad. Esimene
ütleb, et uus käsi on hea, aga vägisi kipub võõrastesse taskutesse. Teine ütleb, et uue sisikonnaga on
isu hea, eriti veel, kui solgipange näeb, läheb suu lausa vesiseks. Kolmas ütleb, et huuled nagu ikka,
aga kui meestega sauna minna, siis huuled muudkui naeravad ja naeravad. 1973
Ühele mehele tuleb sõber külla. Aga mehel klaassilm. Heidavad õhtul magama ja mees paneb silma
veeklaasi. Aga sõbral öösel jube joogijanu, unise peaga võtab kohe esimese ettejuhtuva klaasi ja
muidugi koos klaassilmaga. Nii, ja hommikul kõht valutab mis hirmus. Läheb arsti juurde, see katsub
ja kuulab, ei midagi. Siis ütleb, et püksid maha. Vaatab – ja oih! – Tohho tont! 30 aastat olen mina
perset vaadanud, nüüd vaatab see mind! 1973
Mees läheb arsti juurde, riistal ots kõver. Arst küsib, et võ onanist? – Net-net, tšto võ! Arst vangutab
pead ja ütleb, et siis ta küll mingit abi ei oska anda. Sellist rohtu ei ole. Mees tõuseb ja läheb kõhevil
minema. Siis aga pistab veel pea ukse vahelt sisse: – A jesli da? – Togda menjat´ ruku. 1973
Vanaeit läheb arsti juurde ja kurdab, et kuulmine väga kehvaks jäänud, ei kuule enam oma peerugi.
Arst annab mitmeid tablette. Eit küsib, et kas need teevad nüüd kuulmise paremaks. – Ei. Need teevad
peeru kõvemaks. 1973
Maamees läheb arsti juurde. – Mis viga? – Mul on munn haige. – Oi-oi, ärge niimoodi küll rääkige,
öelge liige. Asjad saavad korda, maamees hakkab bussiga koju sõitma. Buss on juba liikuma hakanud,
kui keegi jookseb järele: – Hei, pidage kinni, võtke mind ka peale! Ma olen partei liige! Lõõtsutav
mees saabki bussi peale. Seal ütleb talle maamees: – Siin on kõik lihtsad inimesed, ma ise ka maamees
ja, võid julgesti välja öelda, et sa munn oled. 1973
Arstidel on ülemaailmne kongress ja kõik kiitlevad, kui raskeid operatsioone nende riigis osatakse teha
ja mis veel edukalt lõppenud ka. Inglane ütleb, et neil oli ühel mehel käsi ära, pandi ahvikäsi ja et mees
on nüüd riigi esitennisist. Prantslane ütleb, et neil oli ühel mehel jalg ära, pandi ahvijalg ja et mees on
nüüd kõige resultatiivsem jalgpallur. Venelane ütleb, et see kõik pole midagi. Meil oli ühel mehel pea
ära, pandi teise mehe perse, nüüd on Minskis miilitsaülem. 1973; variant vt. 1979
Haigla ühes palatis on 3 haiget ja arst tuleb suurele viisidile, trobikond inimesi vajub sisse. Raviarst
hakkab siis küsima, et mis viga. Üks ütleb, et varvaste vahel on ekseem. – Oo, pole midagi. Võtame
pulgakese, vatt pulgakese otsa, salvi sisse, hõõruda-määrida ja korras. Mis teil viga on? – /Kähisedes/
Kurk on haige. – Oo, pole midagi. Võtame pulgakese, vatt pulgakese otsa, salvi sisse,
hõõruda-määrida ja korras. Ja mis teil viga on? – /Häbelikult/ Mul on pärakas haige. – Oo, pole häda
midagi. Võtame pulgakese, vatt pulgakese otsa, salvi sisse, hõõruda-määrida ja korras. Kas erisoove
on? Kurguhaige ütleb /kähisedes/: Palun mind määrida esimesena. 1973
Poiss läheb psühhiaatri juurde. Arst küsib, et mis viga? Poiss hakkab häbelikult rääkima, et teate, mu
voodi kohal ripub naisterahva pilt ja kui ma seda vaatan, ei saa ma muidu, kui pean pihku lööma. Arst
ütleb, et tooge see pilt kaasa, siis räägime edasi. Poiss toob pildi kaasa, arst vaatab ja ütleb: – Kuulge,
noormees! Te pole mitte ainult onanist, vaid ka pederast. See on Lomonossovi portree. 1973
Kaks psühholoogi läksid vaidlema, kummal on suuremad võimed. Kõnnivad linnas ringi, üks ütleb
teisele, et näe, seal on poiss ja tüdruk. 10 sekundi pärast nad suudlevad. Nii oligi. Teine vaatas kella
pealt, nii kui 10 sekundit mööda sai, nii poiss ja tüdruk suudlesid. Siis ütleb teine: – Kas sa näed seda
suurt maja? Ühe minuti pärast viskab teisel korrusel vasakult kolmandast aknast mees televiisori alla.
Läheb minut mööda – ei midagi. Läheb veel teine, kolmas minut ... Siis läheb aken lahti ja mees
hüüab: – No net u menja televizora! 1973
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Mehel käib selline veider valu kubemest üle rinna, üle õla ja üle selja. Mees läheb arsti juurde ja
seletab, et selline imelik, aga piinav ja näriv valu, edasi elada on jube vaev. Arst uurib ja kuulab ja
mõõdab ja koputab ja ütleb, et ei aita muud, kui tuleb maha võtta. Mees kohkub koledasti ära, aga arst
ütleb, et muu ei aita. Nojah, kui midagi ei saa teha, lõigataksegi maha. Varsti läheb mees rätsepa
juurde ülikonda teha laskma. Rätsep võtab mõõdud ja küsib, et kummas sääres kannate. Mees ütleb, et
mul pole see üldse oluline, tehke, kuidas teil lihtsam. – Ei, ei, ärge häbenege, öelge julgelt. – Oi, see ei
ole tõesti oluline, tehke nagu heaks arvate. – See on just oluline. Öelge julgelt. Kui ma liiga väikesed
püksid teen, siis hakkab teid selline veider valu vaevama. Hakkab kubemest pihta, läheb üle rinna ja
õla ja üle selja ... 1973
Mees on ühe munaga, kergelt impo ja läheb arsti juurde kurtma-kaeblema. Arst uurib, vaatab ja ei
soovita mingit rohtu ega salvi. Ütleb, et see on rohkem teie hingehäda. Ja kui see koguneb, koguneb,
siis oleks teil vaja mõnele sugulashingele häda kurta, kohe saab teil kergem. Läheb mõni aeg mööda,
mees juhtub rongiga sõitma. Vaatab, et selline auväärt ja pealtnäha sõbralik mees istub veidi
kaugemal, läheb istub selle juurde. Sõidavad ja varsti mees ohkab, aga teine loeb lehte, ei pane tähele.
Siis mees ohkab kõvemini: – Eh, sõidame siin kahekesi kolme munaga! Aga teine on süvenenud
ajalehte, ei pane tähele. Siis mees köhatab ja ütleb kõvemini: – Eh, sõidame siin kahekesi kolme
munaga! Teine mees hoiab lehte kõrval ja pomiseb punastades: – Jah, on alles mõnda meest
õnnistatud! 1973
Arstiteaduskonnas on eksam ja professor küsib üliõpilaselt, et nimetage raseduse tunnuseid. Üliõpilane
ütleb, et noh, kõht kasvab ette, tihti on joogijanu, väga tahaks süüa midagi soolast. Professor ütleb, et
näete, ka minul on suur kõht ees, ma armastan tihti juua õlut ja armastan ka väga soolast. Hinde saate
siis, kui ma sünnitanud olen. 1973
Naine läheb haiglasse arsti juurde, midagi peab ju viga olema, kui lapsi ei saa. Vähe sellest, ka mees ei
eruta teda nii, kuidas vaja. Astub sisse, seal on valges kitlis mees ja küsib: – A vam tšto? Naine ütleb,
et moi muž bessilen. – Pravda? Ne možet bõt´, poprobujem. Mees teeb kepi ära, aga naine kehitab
õlgu, nagu poleks midagi toimunud. Siis kutsub mees teise, ka see käib naise peal ära, aga naine on
kaugel igasugusest erutusest. – Aga meil on siin veel üks noor praktikant, ehk saab tema aidata. Poiss
tuleb ka ja teeb, mis suudab, aga naisel pole sest abi midagi. Siis raputavad mehed pead: – Da, togda
vam k vratšu pridjotsja, mõ zdes´ maljarõ. 1973
Naisel hakkab kõht ette kasvama ja läheb arsti juurde, et mida see tähendab. Arst ütleb, et gaasid ei käi
läbi ja kirjutab tablette välja. Läheb paar nädalat mööda, naine tuleb jälle arsti juurde, et kõht muudkui
kasvab. Arst rahustab teda ikka gaasidega ja kirjutab veel ühed tabletid välja. Kui naine on niimoodi
veel paar korda arsti juures käinud ja arst ütleb ikka, et gaasid ja gaasid, siis tormab tulivihane mees
arsti juurde ja kisub riista välja: – A teper´ skažite, eto hui ili gazoprovod! 1974
Vana naine läheb arsti juurde ja kurdab, et on haige. Arst ütleb, et vaatame läbi, võtke riidest lahti.
Naine punnib vastu, et kas ikka tasub, ma juba nii vana. Aga arst ütleb, et mis te häbenete, minge sinna
eesriide taha ja võtke riidest lahti. Eit läheb, kohmitseb tükk aega, siis pistab pea välja: – No eks tule
siis, va vallatu. 1974
Korraldati kord seksuoloogiline uurimus. Haigla sai uue moodsa aparaadi, selle kuvaril kohe näha
sinusoidse joonega, kas ärritust on, kuivõrd tugev see on jne. Kutsutakse siis üks mees aparaadi
juurde: – Kuidas te suhtute oma naisesse? Kuvar näitab (rahulik lainetus) /näpuga joonistada,
kujutada/. – Kuidas te suhtute Brigitte Bardot'sse? Kuvar näitab (kiire äge lainetus) Minge istuge sinna
pingile. Tuleb teine mees. – Kuidas te suhtute oma naisesse? Ekraanil on (rahulik lainetus) – Kuidas te
suhtute Brigitte Bardot'sse? Ekraanil on (rahulik lainetus) – Minge istuge istuge ka sinna pingile.
Ekraanil on (kiire äge lainetus) 1974
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Mees puudub töölt terve nädala. 1974 vt. Mees ja naine ja armuke
Arstiteaduskonnas on eksam. Keegi elumees on vastamas ja piletis on vulva. Kuna teoorias mees eriti
tugev ei ole, hakkab ta seletama kogemuste järgi ja üritab igati ideoloogilist münti juurde anda. – Ta
on sõbralik nagu Venemaa. Ta on must nagu Aafrika. Ta on lõhestunud nagu Saksamaa. 1974
Naine tahab abielluda, aga süütust pole. Läheb arsti juurde ja räägib ära, kuidas asjalood on, et kähku
oleks abi vaja ja teist-kolmat moodi. Arst ütleb, et päevaga saab kombe. Ja saigi. Peale pulmi tuleb
naine tagasi ja arst küsib, et kuidas läks? Naine ütleb, et jäle valus. Nii valus pole veel enne olnud.
Arst ütleb, et ega ma siis asjata karvu kokku sõlminud. 1974
Kuidas paelussist lahti saada? 1974 vt. Küsimus-vastus
Patoloog on oma ametist väga sisse võetud ja võtab sageli tööd koju kaasa. Ükskord on ta kaasa
võtnud haruldaselt suure meheliikme. Istub siis oma kabinetis ja teeb uurimistööd. Naine tuleb teda
sööma kutsuma ja mees läheb kööki käsi pesema. Tagant kabinetist kostab naise kiljatus: – Oih!
Abram Petrovitš on surnud! 1974
Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et mul on ... lurr! ... väike viga ... lurr! ... küljes ... lurr! Kuidas sellest
... lurr! ... lahti saada? Arst ütleb, et see on ... krooks! ... väike viga ... krooks! ... Kirjutan retsepti ...
krooks! ... ja toote apteegist rohu! Mees läheb apteeki ja ütleb, et palun mulle ... lurr! krooks! ... neid
tablette ... lurr! krooks! ... paar karpi. Apteeker ütleb, et ega ma ... pfurr! ... kade ei ole, võtke ... pfurr!
... aga võtke. Ja maksta tuleb ... pfurr! ... kassasse. Nädala pärast läheb mees uuesti arsti juurde: – Ma
olen neid ... lurr! krooks! pfurr! ... tablette juba küllalt ... lurr! krooks! pfurr! ... söönud, mida nüüd teha
... lurr! krooks! pfurr!? 1974
Rongis ühes kupees arutavad naised, et mis võiks olla kõige suurem valu. Üks ütleb, et loomulikult
sünnitusvalu. Kus käivad rõngad silme ees ja valu võtaks või mõistuse. Teine ütleb, et abordivalu on
vist ikka hullem. Nagu tuline hõõguv puur keerleks sees ja oi-oi kui valus. Aga üleval polka peal lesib
vanamees, keda naised pole tähele pannud. Ja see krägiseb sealt alla: – Mis sünnitus, mis abort! Kas te
kaikaga mööda mune olete saanud? Vat see on alles valu. 1974
Ühe naisterahvaga on lood sedasi, et kipub idanema. Läheb arsti juurde ja seletab, et mis nüüd teha,
ma ei taha ei sünnitada ega aborti teha. Arst ütleb, et ärge siis urineerige 3 nädalat. Vaatame, ehk upub
ise ära. 1974
Mees helistab sünnitushaiglasse ja küsib, et kas laps on sündinud, kas poeg või tütar? Valveõde teatab,
et sündis juba jah. Aga et kas poeg või tütar, veel ei tea. Teist päeva ajame taga. 1975
Piiteris viidi läbi testküsitlus, et uurida, milliseid rasedusvastaseid vahendeid pruugitakse. Enamasti oli
vastuseks märgitud preservatiiv või pessaar, aga ühel lehel äkki sinine ämber. Tohoh. Paar noort kutti
läks kohe asja uurima. – Tere päevast! Vot meil selline küsimus. Noh, eks pereproua, matsakas selline,
hakka häbelikult rääkima, et vaadake, mu mees on lühike ja et eesmärgile jõuda, astub ta sinise ämbri
peale. Kui ma aga näen, et tulukesed ta silmis juba väga põlevad, siis löön jalaga ämbri alt ära. 1974
Millised on skleroosi kolm astet? 1. Lähed WC-sse, tõmbad püksid maha, teed häda ära, unustad vett
peale tõmmata. 2. Lähed WC-sse, tõmbad püksid maha, tõmbad vee peale, häda ununeb. 3. Lähed
WC-sse, teed häda ära, tõmbad vee peale, püksid ununevad. 1975
Arstiteaduskonnas on eksam ja üliõpilased peavad vastama inimesest. Nii et kirjeldama kohe kaunis
üksikasjalikult. Kui enam-vähem kõik on läbi võetud, küsib professor: – Aga nüüd rääkige sellest
elundist, mis väriseb. Naistudeng punastab, ei ütle midagi. – Jaa, ütleb professor, aeg läheb edasi.
Minu nooruses värises süda. 1975
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India mees läheb arsti juurde ja kurdab, et lapsi on juba palju, mida teha, et neid enam juurde ei tuleks.
Arst ütleb, et vahendeid on mitmesuguseid, on keemilisi, füüsilisi ja on ka psüühiline meetod. Hindu
on huvitatud psüühilisest. Arst hoiatab ette, et see on kõige raskem, sest nõuab mehelt väga palju
tahtejõudu. Kui juba asi edeneb ja kulminatsioon on ligi, peab mees nimelt otsustama, kas ta suudab
seda last toita või mitte. Mitu kuud läheb mööda, arst näeb juhuslikult meest selle naisega linnas ja
naine on väga kõhukas. Arst küsib, et kas meetod ei aidanud? Mees laiutab käsi ja ütleb, et teate, kui
asi edenes ja kulminatsioon oli ligi, oli mul tunne, et ma suudan veel mitte ühe, vaid 50 last üles
kasvatada. 1975
Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, mul on vähk. Arst vaatab ta läbi ja ütleb, et ei ole. Hoopis
neerukivid. – Aga kas te kivi alla vaatasite? 1975
Naine läheb arsti juurde ja kurdab, et mida teha, mees teeb voodis alla? – Saatke mees minu juurde.
Nii, tuleb mees arsti juurde ja arst küsib, et kas te näete und ja mis te unes näete? Mees räägib, et näeb
igal öösel und. Tuleb pisike ingel ja sosistab: – Pissime nüüd. – Ja siis me pissimegi. Arst ütleb, et aga
järgmine kord teie keelduge. Läheb paar päeva mööda, mees on uuesti arsti juures. – Noh, kuidas
õnnestus? – Teate, doktor, asi läks hullemaks. Ingel lendas kohale ja ütles, et pissime. Mina ajasin
vastu, et ei pissi. Aga siis ütles ingel, et eks kakame siis. 1975
Laibaauto sõidab laibakumi poole ja üks laip kukub kogemata üle ääre maha. Taga sõidab üks
"Žiguli", juht ei pane täpselt tähele. Üks müts käib, mees peab kinni ja tuleb vaatama: – Oi-oi-oi!
Ajasin inimese alla! Aga juhil endal lõhnad juures, mida teha? Vaatab, et tee ääres kõrge plankaed ja
upitab laiba üle plangu. Ise sõidab minema. Aga plangu taga on sõjaväeosa. Karauul näeb, et keegi
mees ronib üle aia. – Stoi! Kto idjot? Aga mees ronib edasi. – Stoi! Streljat´ budu! Mees aga juba üle
aia. Soldat paneb valangu kehtima, sai pihta. Jookseb ligi ja siis taipab: – Oi-oi-oi! Tapsin inimese!
Mida teha? Lähedal on raudtee, lohistab laiba raudtee peale. Juba tulebki susla. Järsku vedurijuht näeb,
et teel lamab inimene. Annab vilet, ei midagi. Pidurdab, pidurdab, aga seisata vedurit ei õnnestu,
paneb üle. Mehel mitu ihuliiget küljest ära. Vedurijuht helistab kohe kiirabi välja, kannatanu viiakse
haiglasse ja kohe opilauale. Neli tundi käib opratsioon, siis tuleb peaarst välja, pühib higi ja ütleb: –
Kui nüüd midagi hullu ei juhtu, siis jääb elama. 1975
Mees on kergelt impo ja läheb arsti juurde. Arst mõtleb ja otsustab riskida – siirdab mehele jupi
elevandi londist. Tüki aja pärast tuleb mees kontrolli ja arst küsib, et kuidas on? – Väga hea. Ainus asi,
et vahel kipub laualt suhkrut varastama. 1975
Sünnitusmaja ooteruumis istub kolm meest. Tuleb õde ja teatab esimesele mehele, et tal sündisid
kaksikud. Mees luges raamatut "Kaks kaptenit", pistab selle muheledes kotti ja kablutab lilli ostma.
Teisele mehele tullakse öeldakse varsti, et tema naisel sündisid kolmikud. Mees luges raamatut "Kolm
musketäri", lükkab selle rõõmsalt kotti ja annab õele suure lillebuketi. Selle peale kolmas mees
minestab. Tema luges "Ali Baba ja 40 röövlit". 1975
Kaks meest saavad kokku ja ajavad juttu. Üks ütleb, et kodus on kaunis kiire, mu naisel oli see kuu
kolm rasket sünnitust. – Tohoh! Kas su naine on siis küülik või? – Ei, ämmaemand. 1975
Mees läheb arsti juurde ja paneb riista lauale. – Mis sel viga on? Mille üle te kurdate? – Kuidas viga!
Võ prosto posmotrite, kakoi krassavets! 1975
Üks mees töötas aatomitehases ja tahtis sealt üht ampulli ära varastada. Aga kuidas sa ampulli läbi
tood, kontroll väga terane ja ta neelas selle alla. Aga kõht hakkas hullupööra valutama ja mees tormas
arsti juurde. – Mis teil viga on? – Kõht valutab koledasti. – Aga proovige peeretada. – Ei saa. Tulin ja
juhtusin priuksu peeretama, kohe kaks maja läks. 1975
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Mehel on mõlemad kõrvad põlenud. 1975 vt. Must huumor
Juut läheb arsti juurde. 1975 vt. Juut Aabram
Arstiteaduskonnas on loeng ja vana professor ronib kõnetooli: – Kallid tudengid. Suguhaiguste
loenguseerias oleme jõudnud süüfiliseni. Sellest ongi tänane loeng ja alguses näitaksin teile süüfilisest
puretud emakat. /Võtab taskust/ Näete, selline ta ongi! Tudengid vaatavad-vaatavad: – Vabandage, aga
see on ju lihapirukas! – Oih, vabandust, väike eksitus. Kohe-kohe näitan teile süüfilisest puretud
emakat. /Võtab teisest taskust/ Näete selline ta ongi! – Aga vabandage, see on ju moosipirukas! – Oih,
vabandust, väike eksitus... /Sobrab taskutes/ ... No kuhu ma ta panin? ... No kuhu ma ta pannud olen?
... Kas ma tõesti olen ta hommikueineks ära söönud? 1975; variant vt. 1982
Armeenlane läheb arsti juurde ja arst käsib riidest lahti võtta. Armeenlane võtab riidest lahti ja arst
kohkub – mees oleks nagu üleni seenetanud ja sammaldunud. – Kallis mees, kas te end vahel pesete ka
või? – Pesen küll, ma käin iga nädal saunas. – Rääkige siis palun natuke, kuidas te end pesete? – Noh,
lähen sauna. Parema käe panen ette, et ma kogemata kedagi ei tülitaks. Vasaku käe panen endale taha,
et keegi mind kogemata ei tülitaks. Vasaku jalaga hoian seepi ja siis paremaga pesen, sealt, kus saan.
1975
Arstiteaduskonna tudengid on anatoomikumis praktikal. Näidatakse laipu, nende kehaosi ja tudengid
tutvuvad inimese kehaehitusega a la nina vastu lina. Siis ütleb professor, et arst peab olema kõva
südame ja tugevate närvidega. – Tehke järele! Ta pistab sõrme ühe laiba makku ja tõmbab läbi suu.
Üks poiss teeb järele. Professor vaatab ja ütleb: – Süda on kõva, aga tähelepanelik te ei ole. Ma pistsin
laiba makku selle sõrme /pikk-peetri/, aga läbi suu tõmbasin selle näpu /nimetissõrme/. 1975
Arstiteaduskonna tudengid on anatoomikumis praktikal. Professor näitab neile mitmesuguseid skelette
ja luid, kuidas luud paiknevad, missuguseid väärarenguid ette tuleb jne. Üks poiss tahab oma
teadmistega hiilata ja näitab ühe luukere juures: – Ja znaju, zdes´ hui bõl. Professor parandab: – Ne
bõl, a bõval. Eto ženski skelet. 1975
Ühel mehel on kohutav süüfilis, juba väga kaugele arenenud ja mees tormab mööda arste. – Aidake!
Andke mingit rohtu! Päästke! Aga kõik arstid ütlevad, et siin pole midagi teha, tuleb maha lõigata.
Ainus, mis aitab, on nuga. Siis saab mees kuulda, et linnas elab veel üks väga vana, ammu pensionil,
aga väga tark arst. Mees tormab sinna ja räägib, et kõik arstid on tahtnud maha lõigata, et aitab ainult
nuga. – Kas teie ei tea mõnd muud vahendit? Kas teie saaksite mind aidata? Vana arst laseb tal riided
maha võtta, vaatab, vaatab ja müristab: – Mis nuga? Ronige sinna tabureti otsa. Mehes tärkavad
suured lootused, see mees on juba päris arst! – Mis kuradi nuga! Nii, hüpake nüüd tabureti otsast alla.
Näete! Kukkuski ise ära! Mis kuradi nuga siin veel vaja on! 1975
Mehel on türa 5 cm allapoole põlvi ja läheb arsti juurde. – Mida teha, ebamugav on käia, ebamugav on
teda kanda, võib vahel ootamatusi ette tulla. Mida teha, kas saate mind kuidagi aidata? Arst arvab, et
muu vist ei aita, tuleb tükk maha võtta. Aga seal on ka üks naistudeng-praktikant ja arst küsib tema
arvamust. Naistudeng vaatab ka ja on näha, et tal oleks ilmselt kahju lasta tükki maha võtta. – Aga kas
ei saaks natuke põlvi allapoole venitada? 1975
Mees läheb arsti juurde, arst küsib, et mis viga? – Mul on silmad haiged. Kui kusele lähen, nii
hakkavad pisarad voolama. 1975
Tüdruk läheb arsti juurde ja kurdab, et tal on rinnus vesi. – Kuidas te sest aru saate? – Noh, nii kui
poiss mind rinnust muljub või pigistab, nii läheb alt märjaks. 1975
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et mida teha? – Nii kui ma naise otsa ronin, nii hakkab pea ringi
käima. – Kus see naine siis on? – Naine on Mamai kurgaanil. 1975
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Miks tehti Brežnevile plastiline operatsioon? 1976 vt. Brežnev
Naine läheb arsti juurde ja kurdab: – Öelge, mida ma peaks tegema? Mu mees petab mind. – Kust te
seda teate, et ta teid petab? – Ta ei ole mu laste isa. 1976
Silmaarstil on juubel, pidu pannakse püsti ja kolleegid tulevad kokku. Laud kenasti kaetud, keset lauda
on suur tort ja tordile on kujundatud suur silm. Peaarst võtab sõna, peab kõne ja mainib muu hulgas ka
tordisilma kui ilusat sümbolit. Seepeale hakkab üks arst itsitama, siis naerma. See oli günekoloog,
järgmine juubel tuli temal. 1976
Arstiteaduskonnas on eksam ja professor küsib tudengilt, et öelge, kui palju on uriinis valku? Tudeng
mõtleb-mõtleb ja paneb umbropsu, et umbes 20%. Professor vaatab talle otsa ja ütleb: – Ma panen
teile viie, kui te sinna nurka kusete ja kusi püsti seisma jääb. 1976
Mees läheb vendispanserisse kontrolli ja arst küsib, et miks te riistal sellised punased plekid peal on?
Mees vastab, et ja vsjo vremja govoril, tšto babõ kak deti. Vsjo v rot. 1976
Lektor peab kõnet tervishoiust ja räägib, et vaadake, rasedaid naisi ei tohi ehmatada. Lapsele, keda nad
kannavad, mõjub see halvasti ja sageli või enamasti sünnib laps defektiga. Üks erand on mul siin küll
teile tuua. Kui minu ema mind kandis, siis viskas purjus isa ema pihta grammofoniga. Aga minul ei
ole midagi viga ... aga minul ei ole midagi viga ... aga minul ei ole midagi viga ... 1976; variant vt.
Brežnev 1981
Mees küsib apteegis preservatiive osta. Apteeker küsib vastu, et mis number? Mees ei tea, aga et naine
on kaasas, küsib naiselt, et mis number. Naine paneb sõrmi suhu /näidata/ ja ütleb: – Üks .. kaks ..
kolm. Kolm. 1976
Mees tuleb töölt koju ja ütleb naisele, et tead, ma sain teada, et mul on mingi haigus. – Oot-oot, mis
see nüüd oligi ... kahe essi-ga, s on alguses ja lõpus, aga näe, ei tule meelde. Naine lõi mehe kähku
kuuri, taba ukse ette ja väikese kassiaugu kaudu tõi süüa. Mees oli algul täitsa pahv, ei saa mängule
pihta ja sõimab naist, et see teda niimoodi kohtleb. Naine ei vasta musta ega valget. Kolmandal päeval
hüüab mees naisele: – Tead, meelde tuli! See haigus on skleroos! 1976
Kaks loodet ajavad emakojas juttu. 1976 vt. Must huumor
Ema läheb pojaga arsti juurde, poisi riist on pikk ja peenike. Arst vaatab ja uurib ja saadab poisi välja.
Siis seletab emale, et vaadake: – Öelge oma pojale, et ta enam peo vahel mudides ei onaneeriks. 1976
Häbelik mees läheb arsti juurde ja arst küsib, et mis viga? Häbelik mees teatab häbelikult, et üks muna
suurem kui teine. – Näidake siia. – Eee. Ma ei julge, te hakkate naerma. Aga arst kinnitab, et ei hakka.
– Ma olen ju arst, see on minu töö, mis siin ikka naerda või häbeneda. No kena. Häbelik mees lubab
lõpuks ühe muna välja võtta. Võtabki – nagu kõrvits! Arst muigab ikkagi ja sellest on küll. Häbelik
mees kukub halisema: – Ma ju ütlesin, et te hakkate naerma. Nüüd ma suuremat muna ei julgegi välja
võtta. 1976
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et nagu ei seisa hästi. Ega ometi impotentsus kollitama hakka? Arst
ütleb, et rääkige natuke oma suguelust, eks otsustada jõua hiljem. Mees räägib, et noh, öösel teeme
naisega 3-4 korda tšik-tširik. Kui hommikukohv joodud, siis veel tšik-tširik ja tööle. Lõuna ajal tulen
koju sööma, siis naisega tšik-tširik ja tööle. Õhtul enne und veel vähemalt üks kord. – On see kõik? –
Ei ole. Tööl on mul kena sekretär. Enne ja peale lõunat saab ka temaga hullatud. – On nüüd kõik? – Ei.
Alati, kui koju tulen, käin naabrinaise poolt läbi. Ja vahel muidugi mõned juhukontaktid. Arst ütleb, et
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teate, puhake veidi. See on teil kindlasti ülepingutusest. – Jumal tänatud. Mina arvasin juba, et
onaneerimisest. 1976
Indiaanlaste juures kukkus lennuk alla. Mõned ellujäänud mehed skalpeeriti ja vardasse, stjuuardess
aga pealikule. Läheb tükk aega mööda, pealik kutsub ühel õhtul vanemate kogu kokku. –
Mehed-vennad, teie tunnete ja teate mind. Kui võitluses kahvanägudega raiuti mu parem käsi otsast,
kas ma siis nutsin? – Ei, sa ei nutnud, suur pealik. – Ja kui võitluses kahvanägudega langes mu poeg,
kas ma siis nutsin? – Ei, sa ei nutnud, suur pealik. – Aga miks ma nutan nüüd, kui ma kusele lähen?
1976
Kaks arsti on koos ja räägivad oma patsientidest. Üks ütleb, et küll võib ikka mõnel mälu ära kaduda.
Mõni torkab kahvliga põske, ei leia suud üles, mõni laseb püksi, ei leia püksiauku üles. Teine arst
ütleb, et see on veel isegi hästi. Üks minu patsient sügas meeleheitlikult pead. Küsisin, et mis sa peast
sügad? Tema ütleb: – Tahan kusele minna, ei leia üles. Kusagil karvade sees ta ju oli. 1976
Mis on bamper? 1976 vt. Küsimus-vastus
Madrus jäi trammi alla, palju rahvast koguneb õnnetuskohale, saabub huilates ka kiirabi. Madrus ärkab
minestusest, teeb silmad lahti ja küsib, et kas kara on alles? Vastatakse, et on alles. – Aga kas seal
tätoveering on ka alles? Vastatakse, et ka see on alles. – Aga mis seal lugeda on? – Olja! Madrus
langeb uuesti minestusse. Kui ärkab, siis küsitakse, et mis seal siis oli? – Privet iz Sevastopolja! 1976
Günekoloogil oli vaja komandeeringusse sõita ja ta palus oma sõpra hambaarsti, et see teda asendaks.
See oli nõus ja asus esmaspäeval sõbra patsiente vastu võtma. Ei läinud siiski kuigi palju aega mööda,
kui esimene naine ooteruumi tagasi tuiskas. Teised pärivad, et mis juhtus? – Noh, algul polnud midagi
imelikku. Laskis riidest lahti võtta ja uuris üleni. Siis aga käskis suu lahti teha, et ütelge "aa"! Selle
peale tormasin välja. 1976
Rootslane mõtleb, et hakkaks õige soomlaseks. Läheb arsti juurde ja küsib, et mida peaks tegema, et
saaks soomlaseks. Arst ütleb, et pole siin kunsti midagi, tuleb 25% aju ära lõigata ja on kombes.
Rootslane on nõus ja ta kärutatakse operatsioonile. Peale lõikust, kui narkoos on haihtunud ja mehel
jälle silmad lahti, näeb, et terve kari arste-õdesid ta ümber ja üks arst seletab: – Andke andeks, härra.
Juhtus eksitus. Pidime ära lõikama 25%, aga kogemata kombel jätsime 25% hoopis alles. Mis te ise
selle kohta ütlete? – Nitšego, nitšego, ütleb mees. 1976
Arst tuleb visiidile. 1977 vt. Kaks uudist
Billy'l on leepra. 1977 vt. Must huumor
Miks siirdati Brežnevile emakas? 1978 vt. Brežnev
Proua Andersson helistab kiirabisse: – Halloo! Sõitke ruttu kohale! Meie väike poeg neelas kantossi
alla. Natukese aja pärast helistab proua Andersson uuesti: – Halloo! Enam pole vaja sõita, isa leidis
juba uue. 1978
Grusiinlane läheb hambaarsti juurde. – Noh, mis me teeme? Oi-oi, mitu hammast ära! Kas paneme
uued? Kas paneme loomulikud või paneme hõbedast, kullast? Grusiinlane ütleb: – Ja ne bednjak.
Postavte mne džinsovõje zubõ. 1978
Mehel on hästi palju lapsi ja ta läheb arsti juurde. – Teate, aidake või andke nõu. Lapsi on palju, mida
teha, et neid enam ei tuleks? Arst kirjutab preservatiivid välja ja mees kõnnib minema. Tuleb aasta
pärast tagasi, arst küsib, et kuidas elu läheb? Mehel nägu nalja täis: – Hästi! Teie abi kulus marjaks

139

ära. Ma sõin paar päeva noid preservatiive hapukapsastega, kuni otsa said. Ja kui persest õhupallid
lendama hakkasid, surid lapsed naeru kätte ära. Praegu on ainult kaks uut last. 1978
Apteegis on pikk saba, aga sisse tormab mees ja trügib ette: – Laske palun läbi, inimene lamab! Laske
palun läbi, teate, inimene lamab! Saab leti ette, siis küsib: – Palun ruttu kaks kantossi. 1978
Eit ja taat on kodus, taat käib vingus näoga ringi ja masseerib kõhtu. Siis läheb eide juurde ja ütleb, et
kuule eit, anna üks musi. – Misasja? Nii ammu, kui see viimane ka oli, mis sul äkki arus on? – Tead,
nii sitt on sees ja süda läigib. Anna üks musi, äkki ajab oksele, läheb paremaks. 1978
Naine läheb arsti juurde ja arst küsib, et mis viga? – Teate, mul oleks tarvis tõendit. – Mis tõendit? –
Mu mees ei suuda mind rahuldada. – Mis see tõend siin aitab, võtke endale armuke. – On juba, aga ma
tahaks ikka rohkem. – No võtke siis veel teine armuke. – On juba, aga ikka rahu ei saa. – No kuulge,
siis te olete ju päris omapärane naine. – Just. Selle kohta andkegi mulle tõend. Muidu kõik sõimavad
litsiks. 1978
Kes on impotent? 1978 vt. Armeenia Raadio
Gruusias läheb naine arsti juurde ja kurdab, et laps jäi haigeks. – Võtke riidest lahti. – Ei, ega minul
midagi viga ole, mul jäi laps haigeks! – Võtke riidest lahti. – Kuulge, laps jäi haigeks, mitte mina! –
Teeme uue. 1979
Rongis ühes kupees sõidab abielupaar ja nende vastas istub üksik mees. Naine on fantastiline peletis ja
kui mehed satuvad koos väljas suitsu tegema, hakkab üksik mees rääkima, et teate, ma olen arst ja kui
te soovite, võin teid aidata. – Teie naine on ausalt öeldes kaunis inetu. Aga kui teha väike plastiline
operatsioon, võib see palju parandada. Sellepeale vastab abielumees süngelt: – Hilja juba. Järgmises
peatuses läheme maha. Siin elab mul tuttav metsavaht, ta lubas 5 rubla eest maha lasta. 1979 vrd.
Lihtsalt absurd, 1982
Ülemaailmne arstide kongress. 1979 vt. Brežnev
Mees hakkab juba jõuetuks muutuma ja naine läheb arsti juurde. Arst annab paki tablette ja ütleb, et
pisitasa mehele toidu sisse panna. Siis tulge rääkige, kuidas on. Naine tuleb tagasi ja räägib, et pani
kõik tabletid korraga mehe toidu sisse. Peale sööki keeras mees nõud lina sisse ja sama laua peal pani
mulle taha. – Siis on ju kõik korras, arvab arst. – Seda küll, aga mis näoga ma nüüd sinna restorani
veel tagasi lähen! 1979
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et vereringe käib vastupidi. – Kuidas te sest aru saate? – No kui
enne naine silitas rinna pealt, siis all tõusis. Nüüd silitab alt, aga ainult üleval lähevad karvad turri.
1979
Mees läheb arsti juurde ja kurdab arstile, et vistrikud on näos, kuidas neist lahti saaks? Arst ütleb, et te
peate nägu tualettveega loputama ja värskendama. Mees tuleb paari nädala pärast tagasi, arst küsib, et
kuidas nüüd on? Mees ütleb, et vistrikest olen lahti, aga nüüd on kael haige. – Kuidas see siis haigeks
jäi? – Vaadake, kui ma nägu tualettveega kastsin, kukkus alati prill-laud kaela pihta. 1980
Arst tuleb palatis haige juurde. 1980 vt. Kaks uudist
Kas ženšenni juur aitab impotentsuse vastu? 1980 vt. Armeenia Raadio
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et naine ei saa last. Arst küsib, et kui tihti te vahekorda astute? – No
kord kvartalis kindlasti. – Selge. Siis on riistad roostes. 1980
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Mees läheb arsti juurde ja räägib, et tal on kõik lapsed brünetid, aga viimane hoopis punapea. – Ei tea,
millest see võis tulla? – Kui tihti te naisega vahekorda astute? – No kusagil paari kuu tagant kord,
umbes nii. – Siis on selge. See on rooste. 1980
Naine jääb haigeks ja läheb loomaarsti juurde, hirmsa kiiruga. Aga loomaarst ei taha vastu teda võtta:
– Olge nüüd ikka ilusti, minge õige arsti juurde. Aga naine ütleb, et ma tulingi õigesse kohta. Ainult et
ma ei tea isegi, mis loom ma õieti olen. Hommikul torman trammi peale nagu koer. Tööl rassin ja
raban nagu hobune. Poes trügin ja võitlen nagu lõvi. Pärast vean tavaari nagu kaamel. Võõrad mehed
hüüavad tänaval, et "Tibu-tibu, kus sa lähed?" – Ja kui koju jõuan, siis oma mees küsib, et "Kus sa,
lehm, täna jälle nii kaua olid?" – Nii ei tea ma isegi, mis loom ma olen. 1980
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et tal oleks nagu midagi viga, aga ise ei oska öelda, mis. Arst vaatab
talle otsa ja teatab: – Teil on skleroos ja suhkruhaigus. – Kust te seda nii kiiresti teada saite? –
Vaadake ise. Teil on püksiauk lahti unustatud ja selle ümber tiirutavad kärbsed. 1981
Mehel palju lapsi, läheb arstilt nõu saama. 1981 vt. Mees ja naine
Mees läheb arsti juurde, et liige juba tõrges oma kohuseid täitmas ja talle siirdatakse koera liige.
Kästakse muidugi tagasi tulla ja rääkida, kuidas lood. Mees tagasi, arst küsib, et noh, kuidas on? – Kas
naine ja sa ise ka rahul? – Jaa, ega öösiti enam muret pole, naine on rahul ja mina ka. Ainus asi, et
meil on väike peldik ja neljakäpuli on kole tülikas kusta. 1981
Vene ja Ameerika arstid saavad ühel kongressil kokku ja vahetavad muljeid, ühtlasi räägivad
meditsiinist laiemalt ja omi probleeme ka. Jänki ütleb, et meil on kõik enam-vähem tipp-topp, ravimid,
seadmed ja kaader ja, ainult vahetevahel tuleb ette, et haigel ravitakse üht haigust, aga tema sureb
hoopis teise. Venelane raputab kahetsevalt pead ja mainib: – Jaa, hea, et meil sellist korralagedust
pole. Meil on ikka nii, et millist haigust ravitakse, sellesse ka sureb. 1981
Brežnevi kõht valutab mis kole. 1981 vt. Brežnev
Meditsiinieksamil on üliõpilastele toodud nina alla kaks värdjat. – Kes need on? Keegi ei tea,
kehitavad õlgu. – No, mõelge natuke, kes need on? Keegi ei tea. Vaikus. – No tohhoo pele. Kas keegi
tea? Mida te siis 5 aastat õppinud olete? Mida me siis ometi teile päevast päeva korrutanud oleme? Ja
nüüd ei tea! Siis üks pomiseb: – Neuželi Marks i Engel´s v detstve!? 1981
Naisel saab aeg täis ja läheb sünnitusmajja. Aga sündis tõmmu neegrilapsuke. Isa on täiesti pahv, kui
naine koju tuli. Kuidas siis nõnda? Naine seletab, et tal sai haiglas rinnapiim otsa ja last söötis üks
neegrinaine. Ka tema poleks uskunud, et see niimoodi mõjuda võib. Mees kirjutab oma emale ja
soovib õnne vanaemaks saamise puhul. Mainib ka seda, et haiglas toitis last oma rinnaga keegi
neegrinaine ja laps on nüüd täitsa neeger. Ema saadab kirja vastu: – Kui sina mul sündisid, sai ka
minul piim otsa ja ma toitsin sind lehmapiimaga. Aga sarved kasvasid sulle alles nüüd, 25 aastat
hiljem. 1981
Mees tahab oma naisest lahti saada ja läheb oma tuttava arsti juurde nõu saama. Arst soovitab kõige
käepärasemaid vahendeid nagu kihvt, nuga, poomine või uputamine. Aga mehele need ei sobi, natuke
prostavõitu. Siis annab arst nõu, et eks piina siis naist voodis, kuni vagaseks jääb, siis tuleb lõpp
pealegi ilma tunnusjälgedeta. Mees jääbki nõusse. Öösel paneb viimase välja ja naine jääbki vagaseks.
Mees jääb kergendatult magama.Teeb hommikul silmad lahti, naine on kõrvalt kadunud. Mees tõmbab
kopsud õhku täis ja kipub naerma. Tal juba hakkab lausa silme ette kujunema pilt, kuidas ta üksi,
vabalt ja õnnelikult elama hakkab. Paneb siis hommikumantli selga ja tatsab kööki. Seal aga on laud
pidulikult kaetud, kohv aurab ja naine istub laua taga, uus kleit seljas: – Võ nam po tšelovetšeski, mõ
vam po tšelovetšeski. 1981
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Koos on haiglas õde ja haige. Õde küsib, et kas kepime siis ka või? Haige vastab, et ei tea, kas tasub. –
Juba niigi oleme kõvasti haigla eeskirju rikkunud, et ma olen siin sinuga sinu voodis. 1981
Haigel peab tulema lõikus ja juba teda viiaksegi käru peal opituppa. Seal näeb haige, et arstil käed
lihtsalt kohutavalt värisevad. Haige ehmatab ära ja ütleb, et sellel arstil ta end küll lõigata ei lase, mine
tea, mis veel kõik välja lõikab. Aga õed rahustavad: – Ärge peljake midagi. Meie tunneme oma
professorit väga hästi. Me kõigutame teid täpselt samas taktis, kui värisevad professori käed. 1981
Mustlase laps jääb haigeks ja mustlane läheb arsti juurde. Seletab, et laps haige ja kas tohtrihärra ei
tuleks vaatama, mis tal viga on. Arst ütleb, et ma olen teil enne käinud ja nüüd ütlen, et enne ma ei
tule, kui oled lapse puhtaks pesnud. Täis muremõtteid kahupea läheb mustlane koju ja hakkavad asja
naisega harutama. Mustlane sügab kukalt ja küsib: – Kuule, mis sa arvad, kas peseme puhtaks või
teeme kohe uue? 1981
Grusiinlasele sigines pompoon, ta läks arsti juurde, maksis 25 rubla ja arst vabastas ta ruttu vaevadest.
Tuli välja, et ka sõbral on pompoon ja mees soovitas sama arsti. Sõber aga ei täinud 25 rubla maksta ja
andis kolmeka. Arst vaatas pompooni ja ütles, et vara veel. – Pompoon on alles roheline, las küpseb
veidi. Sõber tuli teine kord, andis kümneka. Arst vaatas pompooni: – Üsna roosa juba, aga tulge veidi
hiljem, las küpseb. Sõber vihastas, läks tagasi ja maksis 25 rubla. Arsti nägu kohe nalja täis: – Jaa,
juba on pompoon parajalt lilla. Oleks kohe olnud, oleks saanud kohe lõigata. 1981
Mehele tulid täid pähe ja ta läks arsti juurde abi saama. Arst ütles, et siin ei aita muu, kui juuksed
maha lõigata. Aga mees kohkus ära ja hakkas koledasti kokutama, et kas tõesti muud abinõu pole? Siis
sügas arst kukalt ja ütles, et võib-olla on ka. Mees mingu kinno ja pangu pimedas pea naabri õlale.
Võib-olla lähevad täid mujale. Mees tegigi niimoodi ja läks kinost muretul meelel koju. Läks koju ja
hakkas õhtul magama jääma, tuli juba kustunud, korraga kuuleb sosinat. Kuulab terasemalt, üks hääl
ütleb: – Kus oli alles sünge lahing! Õudselt palju sai meie mehi surma, aga vangi võtsime veel
rohkem! 1981
Viiuldaja läheb arsti juurde ja kaebab oma häda: – Öelge palun, milles on asi? Nii kui ma viiulit
mängin, nii meestel tõuseb. Arst ei usu: – Mängige, eks vaatame. Mees võtab viiuli, mängib – ja ka
arstil tõuseb. Siis ütleb arst: – Vsjo jasno, võ igrajete kak pizda. 1981
Günekoloog ajab töö juures oma armukesega juttu, joovad kohvi ja teevad suitsu. Günekoloog vaatab
aknast välja ja hakkab kähku kohvitasse kappi tassima: – Võta ruttu riidest lahti. Mu naine tuleb, ta on
kohutavalt armukade. 1981
Arst Watsonil oli asjatoimetusi ning ta palus oma sõpra Sherlock Holmes'i teda mõni aeg asendada.
Holmes on nõus ja varsti võtab esimese patsiendi vastu. Mehel on küünarnukk katki. Holmes uurib
seda ja ütleb: – Tulge homme tagasi ja võtke uriiniproov kaasa. Mees on hämmingus ja mõtleb: – Mis
jama see on? Uriiniproov! Mõtleb, et nii ta seda ei jäta, järgmisel päeval võttis kaasa koera, oma naise
ja tütre kust. Holmes võttis kuse tänuga vastu ja palus hiljem läbi astuda. Mees kehitas õlgu ja astus
hiljem läbi. Holmes ütleb: – Mul on teile öelda seda, et teie koer on puhast tõugu, teie tütar on
neljandat kuud rase, aga teie naine on tripperis. Mis teie küünarnukki puutub, siis olete onaneerinud
ilmselt liiga kitsas peldikus. 1981
Mees tuleb arsti juurde ja ütleb, et tal ei seisa. Arst lõriseb vastu: – Tõ k vratšu prišjol ili jebat´sja?
1981
Laps on lõikuslaual. 1981 vt. Lihtsalt must
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Mees on lõikuslaual ja lõikus tehakse narkoosiga. Kui mees silmad lahti lööb, näeb ta oma kohal
tohutu habemega meest. – Kuulge, doktor, kui kaua see lõikus õige kestis, et teile on selline habe
kasvanud? – Mis doktor! Ma olen Peetrus. 1981
Mees helistab sünnitusmajja: – Kas minu naine sünnitas juba? – Mis nimi? – Ivanova, G. G. – Kohe
vaatame. Ivanova ... Ivanova ... Kuulge, avaldan kaastunnet. Teie naine suri sünnitamisel. – Ärge tehke
rumalat nalja! Palun vaadake uuesti! – Jah, hästi. Ivanova ... Ivanova ... Õige küll, teate, soovin õnne!
Teie naine sünnitas hoopis kaksikud! – Net, tšto võ! Umerla už, togda umerla. 1981
Mees läheb arsti juurde ja teatab, et kehva viga küljes – uriin ei käi läbi. Ega midagi, arst ütleb, et
kraamige välja, vaatame, milles asi. Mees võtab välja, arst hüüab: – Siit ei saagi midagi läbi käia,
vaadake ise – kolm sõlme sees! Mees vaatab ka ja ütleb: – Sa kurat, ja ametiühingu maks on ikka
maksmata! 1981
Üks inimene jäi haigeks. 1981 vt. Lihtsalt absurd
Naine veab mehe arsti juurde ja teatab, et tema mees on seksmaniakk, ajab lugematul hulgal naisi taga.
Kas arstil oleks võimalik abi anda. Arst võtab paberi, joonistab peale ruudu ja küsib mehelt, et mis see
on? Mees vastab, et üks tuba, milles on üks alasti naine. Arst ei ütle midagi, tõmbab ruudu pooleks,
mis see nüüd on? Mees ütleb, et siin on kaks tuba ja kaks alasti naist. Arst ei ütle midagi, tõmbab
ruudu neljaks, mis see nüüd on? Mees teatab, et nüüd on neli tuba ja neli alasti naist. Arst kriipsutab
ruudu täiesti mustaks ja küsib, et mis see nüüd on? Mees punastab ja kogeleb: – Vabandage, doktor,
mulle paistab, et teie olete seksmaniakk. 1981
Naine läheb arsti juurde ja arst küsib, et mis viga? Naine piilub kahele poole: – Teate, doktor, kole asi.
Mul hakkasid munad kasvama. – Kas valutavad ka? – Kui pigistan, ei ole midagi. Aga kui sikutan, siis
on valus. Öelge, mis ma pean tegema? – Ma arvan, et minge sauna. 1981
Naine läheb arsti juurde ja teatab, et jõle jama, nad on mehega abielus juba kolm kuud, aga mees nagu
ei krõpsuta. Mees on kaasas ja naine palub arstil ta läbi vaadata. Arst vaatab – kõik on korras. Siis
küsib veel üht-teist ja tuleb välja, et mees ei oska nagu, ei ole väga teadlik või nii. Arst näitab siis ette,
kuidas need asjad käivad ja abielupaar on väga tänulik. Lõpuks küsib mees: – A kak teper´ dal´še? Võ
idjote k nam, ili mõ k vam? 1981
Babuljal on palju lapsi ja läheb arsti juurde, et nagu aitaks juba. Elamine on vilets, raha vähe, mida
teha, et lapsi rohkem ei tuleks? Arst soovitab, et väga hea vahend on klaas vett. – Kas enne või pärast
seda? – Mitte enne või pärast, vaid selle asemel. 1981; variant vt. Armeenia Raadio, 1974
Mees läheb arsti juurde, arst küsib, et mis teil viga on? Mees ütleb, et väga imelik tunne on, seljas
krigiseb ja krabiseb midagi. Arst ütleb siis, et võtke riidest lahti. Mees võtab riidest lahti ja arst vaatab
ja ütleb: – Eto gazeta u vas v žope. – Pravda? – Net, "Izvestija"! 1981
Kaks loodet ajavad juttu. Üks küsib teiselt, et mis sa arvad, kas seal teiselpool ka elu on? Teine ütleb,
et vaevalt. Mitte keegi pole veel sealt tagasi pöördunud. 1981
Tšuktš viib poja arsti juurde. 1982 vt. Tšuktšid
USA-s tuleb naine arsti juurde, arst küsib, et mis viga? Naine näitab, et rinna peal on W. – Millest see
tuli? – Minu juures käis üks hea sõber Wyomingi osariigist ja kandis seda märki. No mis siis ikka,
tehakse väike plastiline operatsioon. Teisel päeval tuleb üks teine naine arsti juurde. – Mille üle
kurdate? Ja ka see naine näitab, et rinna peal on W. – Ahhaa! Teil käis vist külas sõber Wyomingi
osariigist. – Ei, mul käis külas kaks sõpra, üks Vermontist, teine Virginiast. Tehakse jälle plastiline
operatsioon. Kolmandal päeval on jälle üks naine arsti juures ja rinna peal W. Arst ütleb, et ahah, ma
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tean küll. – Teil käis sõber Wyomingi osariigist või sõbrad Vermontist ja Virginiast. Naine ütleb, et
mul käis sõber külas küll, aga Montanast. 1982
Keegi mees käis Tšuktšimaal ekskursioonil, tuleb tagasi ja peab paari nädala pärast arsti juurde
minema. Asi kohe hull. Asi selline, et naha peal on punased plekid, kusiti ei pea, vaid lekib. Läheb
arsti juurde ja arst ütlebki, et mehel on süüfilis: – Kuidas te ometi nii ettevaatamatu olite? Razve võ ne
znali, tšto narod tam diiki-diiki? – Da, znal ja, konetšno. Ja daže gazetu jei na rõlo postavil. 1982
Kaks meest saavad kokku, nii umbes 50-aastased mõlemad. Üks küsib teiselt, et kuidas sina näost nii
sile paistad? Mina olen juba üsna kortsuline. Teine ütleb, et tuleb tervislikult elada ja vahel arsti juures
käia. Tänapäeval oskavad arstid natuke nahka pingutada ja timmida. Saavad 3 aasta pärast uuesti
kokku, teine ütleb, et sa nagu polekski vahepeal vanemaks saanud, ikka sile ja rõõsk! Teine ütleb, et
ega seda nahka ikka lõpmatuseni venitada saa, näe naba juba lõua otsas. – Seda ma vaatasin, et lips sul
na kentsakalt ... 1982
Naine helistab arstile. 1982 vt. Lihtsalt absurd
Arstiteaduskonnas on eksam ja üliõpilastele on valmis pandud kott mitmete ihuliikmetega. Üliõpilane
peab kinnisi silmi midagi kotist võtma ja ütlema, mis see on. Tuleb esimene tudengineiu, tal lastakse
kotis sobrada ja siis ära arvata. – Noh, mis te kätte saite? – Paistab, et on viiner. – Ei või olla! Võtke
uuesti. Võtab siis uuesti ja ütleb, et ma arvan, et ka see on viiner. – Mis kuradi viiner! Teil on lihtsalt
õppimata! Kaks. Arst läheb koti juurde vaatama ja kurat! – ongi viiner! Siis jääb mõtlema: – Sa raisk,
aga mis me siis eile sakummiks sõime? 1982; variant vt. 1975
Ühel mehel on üks muna äkitselt siniseks läinud ja mees tõttab suures mures arsti juurde. Arst vaatab
ja ütleb, et siin ei aita enam muu, kui et võtame naksti ära. Mees küll tellib jumala keeli, kas miski
muu ei aita? – Ei, ainult nuga. Noh, arst teeb oma naksu ära, mees pääseb koju. Aga kuradi jama,
varsti teine muna ka sinine! Läheb arsti juurde, et mida teha? Arst vaatab ja vangutab pead: – Ei aita
muu, kui et võtame ära. – Kas siis tõesti mingit rohtu ei ole või mõnd muud abinõu? – Ei ole. Kui
elada tahate, tuleb lõigata. Nii, arst teeb jälle naksu ära, mees pääseb koju. Mõne aja pärast riist ka
sinine. Mees kardab küll, aga arsti juurde enam ei lähe, läheb hoopis sõbralt pärima, et ega sina ei tea,
mis nüüd teha? Aga sõber irvitab: – Ahah! Ka sinu teksad annavad värvi! 1982
Abielupaar arsti juures. 1982 vt. Mees ja naine
Poola tellis pikka aega ravimeid ühelt Saksa Liitvabariigi firmalt, siis aga katkestas äkki oma lepingud
ja lõpetas impordi. Lääne-Saksa firma tegi järelepärimise, et härrased poolakad, te olite pikka aega
meie eeskujulikud kliendid, miks te oma lepingud ära lõpetasite? Kas teil tõesti enam haigeid pole ja
ravimeid vaja ei lähe? Poolakad vastavad, et kahjuks ei saa me enam teilt ravimeid tellida-osta, sest
igal pakendil on kiri "Manustada peale sööki". 1982
Millega algab Poliitbüroo tööpäev? 1982 vt. Kremli tegelased
Taevas istuvad pilve peal kaks meest ja tahaksid kaarte mängida ja viina võtta, aga siis passiks kolmas
mees ka kampa. Järsku lendabki üks mees pilve peale juurde, teistel hea meel ja segavad-jagavad
kaardid ära. Saavad paar tuuri käia, kolmas mees kadunud. Teised võtavad pudeli lahti, mekivad,
korraga on kolmas mees tagasi. Teevad jälle paar ringi, kolmas jälle kadunud. Siis aga jälle plaksti
tagasi. Teised põrkavad peale, et kui mängid, siis mängi, aga ära niimoodi sähverda. Kolmas mees
vabandab, et ärge väga pahandage, ma käin veel natuke reanimatsiooni vahet. 1982
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et tal ei tõuse. Arst annab talle tablette, ütleb, et tuleb veeklaasis
lahustada ja otsa sees hoida. Mõne aja pärast läheb mees arsti juurde tagasi ja see küsib, et kuidas nüüd
on? Mees ütleb, et ei tõuse ikka. Aga nüüd ei mahu enam ka klaasi. 1983
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Kaks vanatüdrukut polikliinikus. 1984 vt. Vanatüdruk
Andropovil opereeriti silm välja. 1984 vt. Andropov
Mees läheb arsti juurde ja kurdab, et naine ei ole temaga enam rahul, nuriseb, et vähe ja väsinult.
Naisarst ütleb, et see võib olla väsimusest. – Rääkige palun lähemalt, milline on teie tööpäev, kas see
on pingeline jne. Mees räägib, et hakkan hommikul kell 8 tööle sõitma. Naabrinaine seisab tee ääres,
võtan ta peale. Viin ta tööle ära, tema küsib, et kas maksan sõidu eest ka või kuidas? No kuidas ma
hakkan naabrinaiselt raha võtma? Jääb üle see "või kuidas". Jõuan ise tööle, aga muidugi olen
hilinenud. Sekretäripreili ütleb kella vaadates: – Kas pean ülemustele teatama, mis kell te tööle jõuate
või kuidas? Ma ei taha kuidagi, et ta teataks, valin selle "või kuidas". Lõuna paiku tuiskab kabinetti
ametiühingu esinaine ja teatab: – Kas peaks teie tööjõudlust arutama üldkoosolekul või kuidas? Ka
siin valin selle "või kuidas". Ja üllatusi juhtub ka õhtupoolikul. Selle peale ütleb arst: – Kas ma pean
nüüd sellest kõigest teie naisele rääkima või kuidas? 1986
Haiglas on palat ja palatis Tšernobõli mehed. 1986 vt. Tšernobõl
Üks tšuktš suri ära. 1986 vt. Tšuktšid
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VII. INGLISE HUUMOR
Kaks meest on WC-s. Väljuvad kabiinidest, üks läheb hakkab kohe kraani all käsi pesema, teine läheb
peegli ette ja kohendab lipsusõlme. See mees, kes käsi peseb, ütleb, et meil Oxfordis õpetati peale WC
kasutamist alati käsi pesema. Teine mees vastab: – Aga meil Cambridge'is õpetati näppude peale mitte
kusema. 1973
Thames'i kaldal istub õngitseja. Juba kuus tundi on ta seal istunud, kuid ühtegi kala pole veel saanud.
Eemalt läheneb leedi väikese pojaga ja poisike hüüab: – Onu, püüdke mulle üks kala! Leedi pöördub
õngitseja poole: – Mister, ärge püüdke talle seni ühtki kala, kuni ta pole öelnud "palun". 1974
Mister Brown ja mister Smith jalutavad Londonis. – Mister Brown, kuidas oleks, kui teeksime klubis
paar partiid skatti? – Tänan, mister Smith, ei. Ma olen korra proovinud, aga mulle tõesti ei meeldinud.
Jalutavad edasi. – Mister Brown, aga vahest oleksite huvitatud sellest, et mängiksime veidi piljardit? –
Tänan, mister Smith, ei. Olen korra seda proovinud, aga mulle tõesti ei meeldinud. – Mister Brown,
aga kui rüüpaks selles baaris lonksu viskit? – Sellisel kellaajal? Ei, tänan teid. Korra proovisin ja üldse
ei meeldinud. Aga näete, mister Smith, sealt tuleb minu poeg. Tema on kindlasti nõus mängima teiega
skatti ja piljardit või rüüpama viskit. – Kas see on teie ainus poeg, mister Brown? 1974
Londonis jalutavad mister Smith ja mister Browne. – Vaadake, mister Smith! Huvitav, miks see pea
ujub jões vastuvoolu? – Ega ta ei ujugi, ta sõidab jalgrattaga. 1974 variant vt. Lihtsalt absurd, 1983
Mister Browne jalutab Thames'i kaldal. Korraga lendab krokodill mööda. Mister Browne ei imesta,
see loomake teda ei häiri. Varsti lendab taevas teine krokodill. Mees kergitab vaevalt kulmu. Siis
lendab mööda pool krokodilli. Nüüd küsib mees: – Kuule, pool krokodilli! Miks sa lendad? – Aga
miks ka mitte? Täna on ju teisipäev. 1974 vt. järgmine
Londonis jalutavad mister Smith ja mister Browne. – Vaadake, mister Smith, taevas on kolme peaga
lohe! – Miks ka mitte, täna on ju reede. 1974
Šotlane ja iirlane astuvad mööda teed. Tee hargneb kaheks, ühele poole näitab teeviit – London 28
miili. Viida all ripub silt "Kirjaoskamatutel pöörduda teist teed mööda metsavahi poole. Tema juhatab
Londonisse". Šotlane kukub mürinal naerma. Jõuavad mehed Londonisse, üürivad toa. Õhtul purskab
äkki iirlane naerma. – Mis siin naljakat on, kas see hotell või? küsib šotlane. – Sa mõtle! Aga mis siis
saab, kui metsavahti kodus ei ole? 1974
Inglise paaril on kuldpulmad. Saabub reporter: – Palju õnne teile! 50 aastat paaris olnud olla polegi nii
igapäevane. Kuidas on see teil õnnestunud? Proua kõneleb: – Jaa, vaadake, meil on olnud ainult üks
riid. Meie laulatus toimus siin lähedal väikeses kirikus. Hakkasime kodu poole sõitma, kui hobune
vaeseke komistas. John, minu mees, ütles: "One!" Aga tee oli konarlik ja siis komistas hobune teist
korda. John lausus: "Two!" Kodu hakkas juba paistma, tee laskus mäest alla ja hobune komistas veel
korra. John lausus: "Three!" – Hüppas siis vankrilt maha ja peksis hobuse surnuks. Mul hakkas
loomast kahju ja küsisin, et ega siis loom süüdi olnud, miks sa seda tegid? John vaatas mulle veidra
pilguga otsa ja ütles: "One!" 1974; variant vt. Viinaviga, 1983
Kaks džentelmeni sõidavad rongiga Londoni poole. Neist üks on äärmiselt nooblilt riides, teine nii
nooblilt riides ei ole, kuid temal on hästi suur pakk. Võetakse kupees istet ja pakk pannakse üles
riiulile. Vesteldakse üldhuvitavatel teemadel nagu pangakursid, ilm, veeuputused jne. Siis märkab
džentelmen, kes on äärmiselt nooblilt riides, et ülevalt pakist tilgub midagi tema tuliuutele pükstele.
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Ta ei tee muidugi lärmi, vaid proovib sõrmega, mekib-mekutab ja küsib: – Is it whisky? Teine härra
vastab muheledes: – No, it's a fox-terrier. 1974
Mees ostab valge hobuse. Toob ta koju ja palub naabrit appi, et loom kolmandale korrusele toimetada.
Saavad sellega korda, siis palub mees naabrit hobune veel korterisse ja sealt vannituppa vanni aidata.
Ka see saab varsti valmis. Siis söandab naabrimees pärida, et milleks kogu see operatsioon. –
Vaadake, meil käib sageli külalisi. Kui nad korteris ringi käivad, küsivad nad varem-hiljem, et miks
mul hobune vannitoas on. Siis saan ma öelda, et miks ei võiks mul olla hobune vannitoas! 1974
70-aastane härra abiellus 25-aastase daamiga. Naisel oli eesmärgiks peamiselt positsioon seltskonnas
ja hoiuraamat. Peale laulatust mindi pulmareisile Havai saartele. Kõik on väga kena, loodus ilus ja nii.
Õhtul hakkab noorik end magama sättima, kui kuuleb koputust oma magamistoa uksele. – Armas
naine, tulin täitma oma abielumehe kohustusi. Kohustused täidetud, läheb mees oma tuppa tagasi.
Veerand tundi möödas, jälle koputus uksele. – Armas naine, tulin oma abielulisi kohustusi täitma.
Naine on päris üllatunud, aga ei näita seda välja. Peale kolmandat korda hakkab naine ääri-veeri
vihjama, et ega mees nii oma tervisele liiga ei tee. – Kas tõesti kolmas kord! Palun vabanda mu
skleroosi. 1974; variant vt. Mees ja naine, 1975
Mees istub oma mugavas toas mugavas toolis ja popsutab piipu. Heliseb uksekell, sisse astub advokaat
ja teatab, et keegi kauge sugulane on mehel ära surnud. Aga kauge sugulane oli vanapoiss ning mees
on nüüd saanud suure päranduse. Mees kuulab, kulmugi liigutamata. Advokaat võtab siis mapist
paberilehed ja hakkab pärandisse kuuluvat loetlema: maad 350 aakrit, talumaja, linnamaja, mööbel,
paadisadam, jahid, auto, foksterjer ... – Stopp! Mis soost on koer? 1974
Noorhärra jalutas rohelises. Hämarus saabus aga kiiremini, kui ta seda arvata oskas ja mees vaatas
ringi, et kas leiab äkki mingi peavarju. Nägigi tulukest. Koputab uksele, leedi tuleb avama. –
Vabandage, kas ma tohiksin hellitada lootusi öömajale? – Jaa, palun, olge lahked. Õhtul juuakse veel
teed. Noorhärra tabab neiu seirava pilgu ja lausub: – Teil ei tarvitse enda pärast muretseda, ma olen
džentelmen. Noormees tahab hommikul perenaist tänada, kuid see on juba õues oma kodulindudega.
Noormees pärib, et miks on karjas 8 kukke ja ainult üks kana? – Ainult üks ongi kukk, ütleb
perenaine, teised on džentelmenid. 1974
Mees sõidab autoga, kuid äkki jääb see teel seisma. Mees takseerib siit ja sealt, aga abi sellest pole. –
Vaata karburaatorisse! kuuleb ta häält ütlemas. Mees vaatab ja tõesti, viga ongi karburaatoris. Kes oli
aga hea nõuandja? Eemal seisab üksnes hobune. – Kas sina kõnelesid? küsib mees hobuselt, rohkem
nii naljaviluks. – Mina jah, ütleb hobune. – Kus sa siis rääkima õppisid? – Ma olen lõpetanud Oxfordi
ülikooli. Mees on täitsa pahv. Ta sõidab kohe tallu, et peremehelt hobune ära osta. Hind osutub
oodatust palju väiksemaks ja mees küsib, et kas seda pole vähe ühe rääkiva hobuse eest? – Ahah, ta on
teiega juba lobiseda jõudnud. Kas ta ütles, et on Oxfordis õppinud? – Jaa, ütles küll. – Ärge uskuge, ta
valetab. Tegelikult on ta käinud Cambridge'i ülikoolis. 1974
Koputatakse uksele. – Tere päevast, söör! – Tervist, söör. Astuge sisse, söör! – Oi ma tänan, söör.
Selline tore ilm, söör! – Jah tõesti, söör. – Mul oleks ... – Jah, palun, söör? – Mul oleks väike palve,
söör. – Jah, palun, söör! – Kas te tooksite klaasi vett, söör. – Jah, ma kohe, söör. Palun, näete siin,
söör. – Oi, ma tänan, söör! Nägemiseni, söör! – Nägemiseni, söör! Koputatakse uuesti uksele. – Tere
päevast, söör! – Tervist, söör! Astuge sisse, söör! – Oi ma tänan, söör. Selline tore ilm, söör! – Jah,
tõesti, söör. – Mul oleks ... – Jah, palun, söör? – Mul oleks üks väike palve, söör. – Jah palun, söör! –
Kas te tooksite klaasi vett, söör. – Jah, ma kohe, söör. Palun, näete siin, söör. – Oi ma tänan, söör!
Nägemiseni, söör! – Nägemiseni, söör! Koputatakse jälle uksele. – Tere päevast, söör! – Tervist, söör!
Astuge sisse, söör! – Oi ma tänan, söör. Selline tore ilm, söör! – Jah, tõesti, söör! – Mul oleks ... – Jah,
palun, söör? – Mul oleks väike palve, söör. – Jah, palun, söör! – Kas te tooksite klaasi vett, söör. – Jah,
ma kohe, söör. Palun, näete siin, söör. Aga kas tohib ... – Jah, palun, söör? – Kas tohib küsida, milleks
teil vett vaja läheb? – Vaadake, söör, meil on tulekahju, söör. 1974
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Inglise noorpaar on pulmaõhtul oma tuppa saadetud. Istuvad seal ja nagu natuke kohmetud ja. Siis
ütleb naine, et tead, kallis, mul on külm. Mees tõuseb varmalt ja toob naisukesele kena pleedi õlgadele.
Aga veidi aja pärast ütleb naine jälle, et tal on külm. Siis tõuseb mees varmalt ja süütab kaminas tule.
Istuvad jälle ja rääkida pole ka nagu eriti millestki ja naine ütleb, et tal on ikka külm mis külm. – Mis
ma siis teen sinuga! imestab mees. Pleedi tõin, kaminatule süütasin, mida siis veel? – Vaata, kui ma
olin väike tüdruk ja mul oli külm, siis võttis vanaema mul ümbert kinni. Ta võttis mu kaissu ja siis oli
mul nii kenasti soe ja mõnus. – Kas ma tõesti pean nüüd kell 11 õhtul veel sinu vanaema järele
minema! 1977
Üks mees käib Londonis igal õhtul oma kindlas baaris ning tema taks on kaks konjakit. Baarmän on
sellega harjunud ning ulatab alati kohe kaks klaasi. Ühel õhtul tellib mees aga ühe konjaki. Kelner
imestab ja küsib, et kas teiega on midagi juhtunud? – Ei ole. Kuid, teate, see on pikem lugu. Mul on
Kanadas kirjasõber ning meil on kombeks õhtuti kindlal ajal mõttes kokku juua. – Jah! Kas teie
sõbraga on midagi juhtunud? – Ei, lihtsalt mina jätsin joomise maha. 1978
Klubi kohvikusse ilmub igaõhtune laudkond. Härrased tellivad šampanjat ja kaardid, et pokkerit
proovida. Siis märgatakse, et üks koht on tühi. – Härrased, kas teate, et mister Smith on surnud? – Ei
tea. Kes on mister Smith? – Ta istus igal õhtul meie lauas ning täna on tema koht tühi. – Mis siis
sellest, meid pole ju kordagi tutvustatud. 1978
Inglismaa ranniku lähedal möllab torm ja laev ei leia randa. Viimaks nähakse vilkuvat tuld ning kurss
rihitakse tulele. Veidi aja pärast jookseb laev hirmsa raginaga karile. Kõik on ehmunud ja vihased,
väike salk läheb vaatama, kas on tegu valemajakaga ja et kas mitte röövlid rumalat nalja ei tee. Nad
näevad maal maja, aknas süttib ja kustub valgus, süttib ja kustub, süttib ja kustub. Minnakse uurima, et
milles asi. Akna taga toas loeb šotlane raamatut. Kui lehte keerab, kustutab tule. 1978
Ühel inglise lordil olid külalised ja ta rääkis neile, kui kütkestav ja eriliselt ohtlik on lõvijaht. Keegi
leedi küsib, et kas tohib küsida, kuimitu lõvi te olete oma elus maha lasknud? Lord ütleb, et kui olla
avameelne ja aus, siis mitte ühtegi. – Kas seda ei ole ehk pisut vähe? küsib leedi. – Teate, kui tegemist
on lõvidega, siis ei ole seda sugugi vähe. 1980
Lord Averburg näeb, et vastu jalutab lord Essex. 1981 vt. Lihtsalt must
Inglise džentelmen on saabunud Indiast ja ta võõrustab väikest valitud seltskonda, ühtlasi et vahendada
oma reisimuljeid. Sõbrad on tähelepanu ise ja paluvad jutustada. Kui viskit ja teed on pakutud ja huuli
kastetud, džentelmen alustab. Ta räägib linnadest, kus ta Indias peatus või kust läbi sõitis, loodusest. –
Aga teate, kõige huvitavam minu arvates oli tiigrijaht. Me olime kolmekesi, tõusime vara hommikul ja
boy’d küütisid meid mägedesse. Alustasime jahiga, üsna varsti silmasin ma tiigrit. Tiiger tuli otse
minu poole, panin püssi palge ja tulistasin – mööda. Tiiger lähenes, tulistasin teisest rauast – mööda.
Mida nüüd teha, püss tühi, sellega tiigri vastu ei saa! Seltskond kuulab hinge kinni pidades. – Siis
otsustasin, et ei aita muu, tuleb tiigril kõri läbi närida. Varitsesin momenti ja siis tiiger hüppas ja mina
hüppasin. Klammerdusin tiigri kaela külge, aga temal pikad karvad. Minul juba suu karvu täis ...
Korraga heliseb telefon, džentelmen vabandab ja võtab toru. Ta räägib mõnda aega, paneb toru ära,
rüüpab viskit. Siis märkab ta teisi, kes põnevil ja ainiti teda jälgivad, et ta oma jutuga edasi läheks. –
Ah jaa ... ma pidin teile ju jutustama, oot, ... kuhu ma jäingi ... suu karvu täis ... ahah, nojah, minul suu
karvu täis ... Jah, ja siis ta lits lõi jalad kokku, nii et minul prillid plaksti keskelt pooleks ... 1982
See on pikk-pikk lugu, aga väga inglaslik, et mitte ütelda lordlik ja ma räägin selle teile ära. Lugu oli
nii, et väga auväärt leedi astus sisse pagariärisse ja ostis kaks saia. Ta asetas need elegantsesse
korvikesse, aga kui ta koju jõudis, oli üks saiake kadunud. Nii, naerukoht. See lugu on läbi.
Seejärel jalutas mister Browne Thames'i kaldal ja märkas korraga, et pea ujub jões, pealegi
vastuvoolu. Mister Browne küsis: – Palun vabandust, et ma teid eksitan, kuhu te ujute? – Londonisse,
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vastas pea. – Aga London jääb ju hoopis teisele poole! imestas mister Browne. Seepeale vastas pea: –
Teate, tegelikult ma ei ujugi, vaid sõidan jalgrattaga. Nii, see oli teine lugu, et vahepeal naerda.
Aga mister Browne jalutas edasi ja märkas vastu tulemas mister Smithi, kes – helde jumal! – tassis
seljas surnud hobust. Mister Smith märkas mister Browne'i ja küsis: – Vabandage, mister Browne, kas
te ei aitaks mul seda hobust koju viia? – Jah, meeleldi, vastas mister Browne. Ja pani käed külge. Kui
nad kohale jõudsid, ütles mister Smith: – Vabandage, mister Browne, kas te ei aitaks mul seda hobust
veel veidike edasi viia, tahaksin teda oma vannituppa paigutada. – Jah, meeleldi, vastas mister
Browne. Ainult et, vabandage minu võib-olla kohatut uudishimu, miks on teil tarvis hoida vannitoas
surnud hobust? – Vaadake, mister Browne, ütleb mister Smith. Täna õhtul koguneb minu juurde
bridžiseltskond. Iga kahe roberi järel käib mister Johnson vannitoas käsi pesemas ja ma tahaksin, et ta
üllatuks ja küsiks, et vabandage, mister Smith, miks on teil surnud hobune vannitoas? – Aga siis
saaksin mina vastata, et aga miks ei võiks mul olla vannitoas surnud hobust?
Õhtul saabuski bridžiseltskond ja teise roberi järel läks mister Johnson vannituppa käsi pesema.
Tuleb tagasi, istub lauda ega lausu ainsatki sõna. – Vabandage, mister Johnson, ütleb mister Smith, te
ei küsigi, miks on mul surnud hobune vannitoas? – Aga miks ei võiks teil vannitoas olla surnud
hobune? vastab mister Johnson.
Aga see pole veel kõik. Mister Browne sõitis rongis ja vahepeal popsis piipu, aga tema vastas
samas kupees sõitis ka keegi vanemapoolne daam väikese valge sülekoerakesega. Daam pani piipu
väga pahaks ja peale mõnda asjatut märkust kahmas piibu mister Browne'i suust ja viskas aknast välja.
Külma kõhuga mister Browne võttis seepeale daami sülekoera ja viskas samuti aknast välja. Daam
kiljatas, aga järele ei tormanud. Varsti jõudis rong järgmisse jaama ja esimene, mida daam seal nägi,
oli tema sülekoerake! Aga mis oli koerakesel suus? Ei, mitte piip. Vaid hoopis saiake esimesest
anekdoodist. 1982
Inglise lord on Moskvas. 1982 vt. Miilitsad
On sume ja lüüriline õhtu Londonis Hyde Parkis, džentelmenid istuvad pingil ja loevad "Evening
Stari", nende ees põlvili on daamid ja teevad minjetti. Aga siis saabus mister Johnson ja rikkus oma
rõveda anekdoodiga kogu lüürilise meeleolu. 1983
Inglane helistab koju ja telefoni võtab tema teener. – Halloo, palun kutsuge minu naine telefonile. –
Üks moment, söör, ütleb teener. Natukese aja pärast ta teatab: – Vabandage, söör, kuid teie naine
magab. – Siis ajage ta, palun, üles ja kutsuge, palun, telefonile. – Üks hetk, söör, ütleb teener. Veidi aja
pärast vastab ta: – Vabandage, söör, kuid teie naine magab teiega. – Sellisel juhul ma palun teid, võtke
mu püss ning laske maha nii mind kui minu naine. – Üks hetk, söör, vastab teener. Siis on kuulda
kolm pauku. – Tehtud, söör, teatab teener. – Aga miks kuulsin ma kolme lasku? – Vabandage, söör,
kuid te üritasite põgeneda rõdu kaudu ning teid pidin ma tulistama kaks korda. – No kuulge, kuid meil
ju polegi rõdu! – Sellisel juhul, vabandage, söör. Valeühendus. 1984
Politseinik küsitleb kolme iirlast, et kontrollida, ega nad purjus ei ole. Seda, et nad on lollid, teab ta
juba enne. Ta küsib esimeselt mehelt, et kuipalju on 3 + 3? Iirlane vastab, et 269. Politseinik pungitab
silmi ja küsib teiselt mehelt, kui palju on 3 + 3? Teine iirlane vastab, et kolmapäev. Politseinik on
hetke päris tumm ja küsib siis kolmandalt iirlaselt, et kui palju on 3 + 3? See vastab, et 6. – Õige jah,
kuidas sa said? – Väga lihtne, lahutasin 269-st kolmapäeva. 1988
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VIII. ABSURDIHUUMOR
1. Lihtsalt absurd
Kaks sitikat roomavad mööda seina. Eriti vasakpoolne. 1973
Neli neegrit jäi trammi alla. Eriti viies. 1973
Mees istub keset teed ja taob kiviga vastu oma sedasamust. Tuttav läheb mööda ja küsib: – Kas on ka
mõnus? – On küll. Siis, kui mööda löön. 1973
Petka avastab, et tal on naba asemel mutter. Kentsakas lugu, uurib-uurib, ei tolku ühti. Läheb targa
teadmamehe juurde. Küsib, et mida see tähendab, kuis avitada? Tark teadjamees annab hüva nõu: –
Mine metsa, karu tuleb vastu, lase maha. Kes aga loom vastu tuleb, lase aga maha. Lõpuks lase part
maha, siis leiad ka abinõu. Petka kraapsab jalga hüva nõu eest, võtab püssi ja läheb metsa. Karu tuleb
vastu, laseb maha. Hunt tuleb vastu, laseb maha. Rebane tuleb vastu, laseb maha. Nii tuleb veel palju
loomi vastu, kõik laseb maha. Lõpuks näeb parti lendamas, laseb ka selle maha. Part muneb veel
muna, muna kukub puruks ja munast veereb välja mutrivõti. Petka proovib, võti on tema nabamutrile
täpselt paras. Hakkab keerama. Keerab-keerab, ei juhtu midagi. Keerab-keerab-keerab, ikka ei midagi.
Siis keerab-keerab-keerab, järsku kuuleb – perse kukkus tolksti tagant ära. 1973
Nõukogude turist läks Ameerikas plaadipoodi ja küsib, et andke üks kauamängiv ja väga hea
muusikaga plaat. Nii, maksis soolast hinda ja sõitis koju tagasi. Hakkab kodus plaati kuulama. Jääb
mulje, et plaat on tühi. Veerand tundi läinud, mingit muusikat ei tule. Siis hakkab kostma nõrk heli,
nagu oleksid sammud. Heli muutub kõvemaks, sammud kostavad õige kõvasti. Siis ütleb rahulik hääl:
– A, horošuju muzõku hotšeš´ polušat´. Vot huja tebe! 1974
Astub roheline mees mööda rohelist alleed. Ümberringi on roheline muru, rohelised puud ja põõsad.
Roheline mees astub rohelise maja poole, astub rohelisest uksest sisse ja kohendab rohelise peegli ees
oma rohelist lipsu. Siis läheb ta rohelisest trepist üles teisele korrusele, roheline vaip juhib ta rohelise
toani. Rohelises toas on roheline tool, roheline laud ja laual roheline vaas. Rohelises vaasis on aga –
punane, tulipunane lilleke! 1974
Nunn on taksopeatuses ja istub takso peale. Autos alustab ta oma juttu: – Mis teil, taksojuhtidel viga.
Sõidate mööda linna, võtate kena tütarlapse peale, sõidate rohelisse ... Taksojuht keerab linnast välja. –
Mis teil, taksojuhtidel viga. Sõidate mööda linna, võtate kena tütarlapse peale, sõidate rohelisse ja
peatute vaiksel metsateel ... Taksojuht peatab auto kinni. – Mis teil, taksojuhtidel viga. Sõidate mööda
linna, võtate kena tütarlapse peale, sõidate rohelisse. Peatute vaiksel metsateel ja teete tütarlapsega
kudi-kudi ... Peale kudi-kudi keerab taksojuht linna poole tagasi. Nunn jätkab: – Mis teil, taksojuhtidel
viga. Sõidate mööda linna, võtate kena tütarlapse peale ... (auto on juba uuesti linna vahel) ... sõidate
rohelisse ja peatute vaiksel metsateel. Pehmel metsaalusel teete tütarlapsega kudi-kudi ... (auto on
jõudnud kloostri ette) ... peale seda sõidate linna tagasi. Kui üks neiu läheb maha, võtate peale
järgmise. Mis teil, autojuhtidel viga. Aga meil, pederastidel! 1974
– Kas see tätoveering teil pestes ära ei tule? – Tõesti ei tea. 1974
Kaks lehma istuvad puu otsas, üks heegeldab, teine koob. Istuvad ja töötavad tükk aega vaikides, siis
ütleb üks lehm: – Muu! Teine lausub: – Just võtsid mul sõna suust. 1974

150

Kaks elevanti istuvad ja koovad. Korraga ütleb üks: – Näe, hobune lendas mööda! – No las ta lendab,
ütleb teine. Natukese aja pärast ütleb jälle esimene: – Näe, teine hobune lendas mööda! – Või juba
teine! Neil on seal kusagil vist pesa. 1975
Millest kõik alguse sai, ei mäleta enam keegi, aga korraga oli Surm vikatiga platsis. Ema suri ära, siis
suri õde ära ja teine õde suri ... Isa oli juba päris hirmul, kartis ja värises ... Siis suri aga naabrimees
ära. 1975
– Ema, miks me just sinna Austraaliasse läheme? – Ole vait ja uju! 1975
– Kuidas küttida sinist elevanti? – ??? – Sinist elevanti tuleb küttida sinise püssiga. Aga kuidas küttida
tavalist elevanti? – ??? – Tavalist elevanti tuleb enne visata sinise tindipotiga ja siis küttida sinise
püssiga. 1975
– Kuidas püüda hiirt? – ??? – Hiir tuleb harjavarrega ajada riidekapi alla ja siis ruttu kapijalad alt ära
saagida. 1975
– Kuidas püüda jänest? – ??? – Tuleb minna kännu taha ja teha porgandi häält. Jänes jookseb kohale,
siis lased ta maha. 1975
– Kuidas püüda karu? – ??? – Määrid käe meega kokku ja kui karu tuleb, hakkab ta kätt lakkuma. Sina
aga vajutad käe hästi sügavale, nii sügavale perse, et võtad ta sabajupist kinni ja tõmbad karu
pahempidi. 1975; variant vt. 1976, 1978
– Mis on elevandi ja tiigri erinevus? – Ei tea. – Tiiger on triibuline. 1975
– Mis on elevandi ja kirsi erinevus? – Ei tea. – Kirss on punane. 1975
– Mida ütleb elevant, kui näeb kaelkirjakuid mäest alla jooksmas? – ??? – Ennäe, sealt nad tulevadki!
1975
– Miks on elevandil punased silmad? – ??? – Selleks, et end kirsipuu otsa ära peita. Aga kas sa oled
kunagi näinud elevanti kirsipuu otsas? – Ei ole. – No vaat kui hästi on end ära peitnud! 1975
– Aga kuidas saab elevant kirsipuu otsa? – ??? – Istub kirsikivi otsa ja ootab, kui puu suureks kasvab.
Aga kuidas saab elevant kirsipuu otsast alla? – ??? – Istub lehe peale ja jääb sügist ootama. 1975
– Kuidas me teame, et elevant on külmkapis? – ??? – Ukse taga on tema roosad sussid. Aga kuidas me
teame, et kaks elevanti on külmkapis? – Ukse taga on kahed roosad sussid. – Ei. Hoopis sellest, et
külmkapi uks ei lähe kinni. 1975
– Kuidas püüda karu? – ??? – Kallad metsas maha tõrva või mett. Karu käib, käib, tallad saavad
meega või tõrvaga kokku ja nii hakkab ta jalgade alla lehti kogunema. Sügiseks on karul paks kiht
lehti jalgade all, nii et ta on juba maast päris kõrgel. Siis lööd need lehed šahh! tal jalge alt ära ja karu
kukub prantsaki maha ja valmis ongi. 1976; variant vt. 1975, 1978
– Mõista, mõista, mis see on: must, haiseb, vedeleb voodi all ja hakkab õ-tähega? – ??? – Õdin sapog.
Aga mis see on: veel üks must, haiseb, vedeleb voodi all ja hakkab ka õ-tähega? – ??? – Õštšjo õdin
sapog. 1976
Mees kaotas oma teemantmansetinööbi merre. Täpselt 10 aasta pärast, pealegi samal päeval, juhtus
mees ostma kala. Viis koju, lõikas kalal kõhu lõhki ... ja ei leidnud sealt mitte midagi. 1976
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Mees ehitas puust maja. Kui oleks kividest ehitanud, oleks tulnud kivist maja. 1976
Mees tahab oma ämma maha lasta. 1976 vt. Ämmalood
– Miks on elevandil jalatallad kollased? – ??? – Sellepärast, et kui ta üle marmelaadi kõnnib, ei jääks
jälgi. 1977
– Kuidas püüda krokodilli? – ??? – Võtad kiikri ja vaatad krokodilli kiikri sellest otsast, mis teeb
väiksemaks. Keerad kõige väiksema peale, krokodill on tilluke-tilluke. Siis võtad pinsetid ja tõstad ta
tikutoosi. Krõpsti. 1978
– Kuidas püüda karu? – ??? – See on väga lihtne. Viid metsa tahvli ja kirjutad peale 2 x 2 = 5. Karu
tuleb, vaatab ja ei usu oma silmi. Hakkab pead murdma, kuidas see võimalik. Murrab, murrab ja
murrabki pea katki. 1978; variandid vt. 1975, 1976
Marslased on saabunud ühe suure riigi suure linna suurele platsile. Rahvas vaatab neid hämmingus,
ikkagi võõrad ja kaugelt tulnud. Aga kuidas sa oled külalislahke, kui pole veel rääkinud ega tunne teisi
üldse. Uuritakse ja vaadatakse alles, siis nähakse, et võõrastel on kollased ringid rinnas. Üks köhatab
ja julgeb küsida: – Vabandage, kas teil kõigil ...seal ... on sellised kollased ringid? – Ei, ainult juutidel.
1978
Üks väsinud mees jõudis Texases mingisse väikelinna, kuid kõik hotellid on täis ja ühtki vaba kohta
pole. Mees on väga väsinud, veab juba jalgu järel, kui korraga näeb veel üht hotelli. Selle uksel ripub
aga silt "Ainult neegritele". Mees astub sisse ja küsib, kas vaba tuba on? – On küll, aga te pole ju
neeger. Head teed! Mees läheb õue ja mõtleb, mida teha. Ta on nii väsinud, et edasi minna ei jõua.
Määrib siis näo ja käed söega kokku, läheb majja sisse tagasi ja saab hoobilt luksnumbri. Mees ütleb
administraatorile, et äratatagu ta vara üles, sest ta peab kell 7 lennuki peale minema. Sammub siis
trepist üles oma tuppa, vajub voodisse ja uinub silmapilkselt. Hommikul kõlab hääl ukse taga: –
Halloo, mister, ärgake! Te peate lennukile minema! Mees tõuseb üles ja läheb vannituppa pesema.
Peseb ja peseb, aga must värv ei kao kuhugi. Peseb, nühib ja hõõrub, ei midagi. Siis kostab hääl ukse
tagant: – Vabandage, mister, ma eksisin uksega! 1978
Tunnimees seisab vahipostil, kui keegi läheneb. – Seis! Ütle parool! – Parool! – Korras. Mine läbi.
1979
Mees kõnnib kohvriga, kõnnib mööda teed ja näeb suurt toru. Ta paneb kohvri maha ja kummardub
toru kohale – sees on pilkane pimedus. Mees hüüab: – On siin keegi? Kaja vastab: – ... siin ... keegi ...
eegi ... Mees vaatab, et pole huvitavat midagi ja tahab ära minna, aga vahepeal on kohver kadunud. Ta
hüüab torusse: – Kus mu kohver on? Kaja vastab: – Tont seda tea ... ab ... 1979
Mees tuleb restoranist ja jääb ehmunult taevast vahtima. Ta küsib hiliselt teekäijalt: – Vabandage, kas
see on Kuu või Päike? Teekäija sügab kukalt: – Vabandage, ma pole kohalik. 1979
Kõrtsis mängivad mõned mehed piljardit. Uksest siseneb võõras, kõnnib mööda seina üles, edasi üle
lae baarileti kohale ja laskub seal põrandale. Joob ühe viski ja läheb tuldud teed tagasi.
Piljardimängijad on jahmunud ja küsivad baarmänilt, et kas ta alati niimoodi teeb? Kõrtsimees vastab,
et ei, tavaliselt joob ta kaks viskit. 1980
– Kes krõbistab ukse taga? – ??? – See on rooste, närib ukselinki. 1980 vrd. 1984
Pimedad panevad tinakat, kaunis usinasti, kuni üks ütleb: – Mehed-vennad, hakkame lõpetama. Kisub
juba na hämaraks. 1980
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Ühel ilusal päeval juhtus nii, et vanaisa jäi teerulli alla. Kiirabi oli plaks kohal ja vanaisa viidi koju.
Helistavad ukse taga kella, aga tütretütar ei julge võõrastele ust lahti teha. Ega siis midagi, vanaisa
lükati ukse alt sisse ilusti esikusse. Isa-ema tulevad õhtul koju ja näevad, et vanaisa on esikus. Värvid
on ilusad ja mõtlevad, et jätame vaibaks. Aga vaip-vanaisa või vanaisast vaip sai ajapikku mustaks.
Siis pesti ta puhtaks ja viidi õue nööri peale kuivama. Aga õue peal oli tõmbetuul, vanaisa külmetas.
Sai ränga kopsupõletiku ja surigi ära. 1981
Üks inimene jäi haigeks, raskesti haigeks ja kutsuti arst. Kui arst kohale jõudis, oli inimene juba
surnud. Arst küsis, et kas kadunuke ka palju higistas? – Jah, higistas küll palju. – No siis on kõik
korras, ütles arst ja läks minema. 1981
Mehel sündis laps ja ta läheb haiglasse naist ja last vaatama. Tal on tohutu lillekimp süles ja kui õde ta
sisse laseb, siis ta lausa ründab, et no milline mu lapsuke on? – Kui suur, kui raske? Eks ole ta veetlev
lapsuke! Õde ei vasta suurt midagi ja ainult katsub midagi vastu pomiseda. Mees muudab kõnevärvi ja
pommitab teisest küljest: – Kas lapsel on midagi viga? Öelge otse ja ausalt! Kas käed-jalad on ikka
terved? Õde puikleb vastu, et no mitte just päris ... Isa hakkab halisema ja kurtma: – Oh sa mu vaene
lapsuke! Aga kas kehatombuke on ometi terve? Õde puikleb jälle vastu, et no mitte just päris ... Mees
halab edasi, et oh sa mu vaene lapsuke, oh sa mu silmaterake ja musirullike, milline sa ka ei oleks! – ja
tormab trepist üles. Palatis on vaikus ja puhtus. Ema voodi kõrval on väike ase lapsukesele. Isa tormab
selle juurde. Suure pehme padja peal, suur pehme tekk ümber, on aga ainult üks kõrv. Isa on nüüd juba
päris ahastuses: – Oh sa mu lapsuke! Käsi-jalgu sul ei ole, oma kehagi sul ei ole! Eemalt hüüab õde: –
Rääkige kõvemini, ta ei kuule hästi. 1981
Mehel on paeluss ja läheb arsti juurde abi saama. Arst õpetab, et mees peab nädal aega sööma teed ja
saia. Pühapäeval juua ainult teed, siis pistab paeluss pea välja ja küsib: – Aga kuhu sai jäi? Siis võtad
naksti peast kinni. Mees tegigi nii. Pühapäeval joob ainult teed. Varsti pistab paeluss pea välja ja ütleb:
– Ma ei ole mingi paeluss, ma olen solge. 1981 vrd. Küsimus-vastus, 1974, 1981
– Kuidas püüda kala? – ??? – Viskad vette pohlamarja. Kala tuleb, vaatab – ilus mari. Võtab suhu ja
hammustab: "Oi, kui hapu!" – ja paneb silmad kinni. Siis võtadki ta naksti kinni. 1981
Mees sõidab oma kaameliloguga kõrbes, eest pläriseb, tagant koliseb, kaamel liigub edasi väga
vaevaliselt. Mees on tujust ära ja togib üha kaamelit käigule. Õnneks jääb tee äärde kaameliservice ja
mees keerab sisse. Teenindusmees tuleb välja ja küsib, et mis kaamelil viga on? Mees kurdab, et eest
pläriseb ja tagant koliseb, ei tea õieti isegi. Servicemees ütleb lahkelt, et eks aja oma kaamel kanali
peale, vaatame järele. Mees ajab kaameli kanali peale, teenindusmees uurib eest ja tagant. Lõpuks
raputab pead, võtab kuvalda ja paneb kaamelile paugu munadesse. Kaamel haihtub olematusse.
Kaamelimees on äkki väga õnnetu, sest oli, mis oli, aga tal oli ikkagi kaamel ja see liikus. Kurdab oma
häda servicemehele, et mida nüüd teha, kui kaamelit ei ole ja kuidas ta kaameli tagasi saaks. Mees aga
lohutab: – Pole häda midagi, astu aga kanali peale. 1981
Mees sõidab kaameliloguga kõrbes. Päike ergab, tohutu palav ja vett muidugi pole. Kaamel venib
edasi jube aeglaselt ja mees nõretab higist. Korraga näeb kaamelimees, et Aavo Pikkuus kihutab
rattaga mööda. Mees hüüab talle järele, et kas palav ei ole? Aga Pikkuus jõuab vaid üle õla hüüda, et
tuul jahutab! Ja ongi läinud. Mehel muutub meel rõõmsamaks, ta hakkab oma kaamelilogu usinalt
ergutama, kaktusepiitsaga muidugi. Saab kaameli sörkima, siis kergelt jooksma ja tõepoolest – tuul
jahutab. Mehel on juba parem, kaamel kappab, tuul jahutab. Kaamel kappab-kappab, ikka kiiremini,
ajavad juba Pikkuusist mööda. Lähevad ikka padavai edasi, kaamel kappab, tuul jahutab, mehel päris
hea olla. Järsku, kaamel plöö! – jalad laiali, keel suust väljas ja – valmis. Mees istub kurvalt kaameli
kõrvale ja on päris nõutu. Pikkuus jõuab rattaga järele ja küsib, et noh, mis siis siin juhtus? Mees
kratsib kukalt: – Surnuks külmus vist, raibe. 1981
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Nõukogude spetsialist istub Tansaanias Victoria järve kaldal ja püüab kala. Tal hakkab palav ja tahaks
kangesti ujuma minna. Võtab riidest lahti ja tahab juba vette hüpata kui järsku näeb, et veest jõllitavad
vastu kaks suurt silma. Venelane käratab: – Mis sa vahid? Silmad jõllitavad samamoodi edasi. Ka
teise ja kolmanda küsimise peale ei tule vastust. Venelane lööb käega ja kargab järve. Varsti ronib
kaldale krokodill, sülitab välja ujumispüksid ja poriseb: – Mis ma vahin!? Ma lihtsalt elan siin. 1981;
variant konnaga soos
Mister Jackson kõnnib surnuaial ja korraga näeb, et põõsa all on mees, nuga paistab ribide vahelt. Mr.
Jackson astub juurde, mees on elus ja vaatab talle otsa. – Kas valus ei ole, küsib mr. Jackson
hoolitsevalt. – Ei ole, vastab mees. Ainult siis on, kui ma naeran. 1982
Neeger on sillal, tema kõrval on käsikäru ja sellel silikaatkivid. Neeger võtab kivi, vaatab seda
hoolikalt, viskab jõkke ja vaatab pikalt järele. Siis võtab teise silikaadi, vaatab seda tähelepanelikult,
katsub käega, viskab siis jõkke ja jälle vaatab pikalt järele. Mõtlikult. Keegi möödamineja jääb mängu
vaatama ja tuleb küsib, et milles asi? – Mitte ei saa aru, milles asi on, vastab neeger. Väga kentsakas
lugu. Kivi on neljakandiline, aga kui vette visata, on lained vees ümmargused. 1982
Kerjus istub pargipingi peal, ajaleht ees lahti. Keegi naine tuleb istub tema kõrvale ja hurjutab: –
Kuidas siis nii? Eelmine nädal te olite pime ja kerjasite tänavanurgal, täna aga loete juba lehte! Kerjus
ütleb, et ega ma ei loegi, ma vaatan ainult pilte. 1982
Ühel mehel on naine jõle peletis ja mees läheb oma sõbrast arsti juurde nõu küsima, kuidas naisest
lahti saada. Sõbrast arst ütleb, et tead igatsugu köied ja mürgid on juba ajast ja arust. Sa pead hankima
väikesi rohelisi tablette. Selleks sõidad Aafrikasse Victoria järve äärde ja otsid üles puu, millel on
tuhkhall koor. Sellest koorest saabki väikesi rohelisi tablette, mida sul vaja on. Siis tule minu juurde
tagasi ja ma ütlen, mida sul edasi teha tuleb. Nii, suure surmaga saigi mees Aafrikasse ekskursioonile.
Polnud tal aega imetleda Niiluse orgu ega midagi, tema otsis tuhkhalli koorega puud. Õnneks ja
lõpuks leidiski ning kohalik neegrinõid tampis tal need väikesteks rohelisteks tablettideks. Mees jõudis
Aafrikast tagasi ja tõttas kohe oma sõbrast arsti juurde. Sõbrast arst siis seletab, et lähed nüüd koju,
võtad paar tabletti ja paned köögilauale hästi ääre peale. Niimoodi, et peaaegu on maha kukkumas, aga
ei kuku. Naine tuleb kööki , vaatab: – Oih! Mida see tähendab? Aga sina varitsed ukse taga ja paned
kirvega – õuhh! 1982 vrd. Arstid ja ihuviga, 1979
– Kuidas saab lehm vanasse "Zaporožetsisse"? – ??? – Pole muud, kui teed ukse lahti ja ütled: – Lehm
astu sisse! 1982
– Aga kuidas saavad kaks hobust vanasse "Zaporožetsisse"? – ??? – See on ka väga lihtne. Teed ukse
lahti ja ütled: – Lehm, astu välja! Kaks hobust astuge sisse! 1982
– Kuidas me teame, et kaks elevanti on vanas "Zaporožetsis"? – ??? – Aknad on hallid. 1982
– Mitu elevanti mahub "Sapikasse"? – ??? – Neli. – Kuidas nii? – Kaks ette ja kaks taha. 1982
Naine helistab arstile ja kurdab, et teate, mul on suur mure, ma hakkan mehestuma. – Kuidas te sellest
aru saate? küsib arst. – Karvad kasvavad rinna peale. – Kohe palju või? – Väga palju. – Ja pikad või? –
Väga pikad. – Kui pikad? – Kohe munnini välja. 1982
Taevas lendavad kaks poolikut jõehobu. Nad lendavad ühest puust mööda, selle otsas istub lehm ja
koob. Lehm vaatab, näe, poolikud jõehobud taevas, üks roheline, teine punane ja hüüab neile: –
Kuulge, kas täna on kolmapäev või reede? Roheline poolik jõehobu hüüab vastu: – Minul ükskõik,
mina sõidan jalgrattaga. 1983; variant vt. Inglise huumor, 1974
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Kaks meest sõidavad rongis, üks kotiga ja teine ilma, ja ühel krõbiseb midagi kotis. Teine küsib, et
mis see sul seal krõbistab? – See on krõbistaja, vastab teine mees. – Mis kuradi krõbistaja! Ütle parem
välja, mis seal on. Teine vaidleb vastu, et ikka on ja on krõbistaja. Varsti läheb kotiga mees jaamas
maha ja mõtleb, et huvitav oleks endalgi vaadata, mis seal kotis siis õige krõbistas. Teeb koti lahti – ja
oligi krõbistaja! 1984 vrd. 1980
Teed mööda astuvad kolm prussakat. Esimene prussakas ütleb: – Minu ees ei lähe ühtegi prussakat.
Teine prussakas ütleb: – Minu ees läheb üks ja minu taga tuleb üks prussakas. Kolmas prussakas ütleb:
– Minu ees ei lähe ühtegi prussakat. Kuidas see on võimalik? – Kolmas prussakas käib tagurpidi. – Ei,
kolmas prussakas lihtsalt valetas. 1984
Mees käib tihti hipodroomil, mängib alati ja alati kaotab. See teeb meele tusaseks. Ühel ööl kuuleb ta
unes, et keegi ütleb: – Number 6. Mees taipab, et see on ta õnnenumber. Ta ootab 6 aastat ja 6 päeva
ning siis läheb kell 6 hipodroomile. Ta sõidab bussiga nr.6, ta siseneb hipodroomile 6. väravast, ostab
pileti kuuendast kassast kuuendasse ritta kuuendale kohale. Alles seejärel teeb ta panuse. Ja hobune
tuleb kuuendaks. 1984
Kusagil Venemaa taigas maandub süstik, ameeriklaste “Shattle” päris. Ümberringi on tühjus, mitte
midagi pole, pustota. Vaatavad ringi, näevad – domik. Astuvad juurde – tšelovek. Küsivad: – Do you
speak English? – Yes, I do i za kakogo tšerta mne éto nado. 1985
Jänes läheb kalakauplusse. Müüja küsib: – Ja mida teile, palun? – Mina palun kakaod. – Aga meil ei
müüda kakaod, meil on kalapood. Jänes läheb teisel päeval kalakauplusse. Müüja küsib: – Mida teile,
palun? – Mina palun kakaod. – Kurat, meil on kalapood, meil kakaod ei müüda. Jänes läheb
kolmandal päeval kalakauplusse. Müüja küsib: – Mida, palun? – Mina palun kakaod. Müüja saab
vihaseks: – Kui sa siin veel oma nägu näitad, naelutan su kõrvupidi leti külge! Jänes läheb neljandal
päeval kalakauplusse. Müüja käsib: – Jah, mida? – Kas teil naelu on? küsib jänes. – Ei ole, ütleb
müüja. – Siis ma paluksin kakaod. 1986
Grusiinlane näeb restoranis oma head sõpra ja räägib, et nägi öösel väga imelikku und. Ta läks öösel
tänavale ja näeb äkki, et trammid sõidavad, tühjad, valgustatud. Sõidavad edasi ja tagasi, edasi ja
tagasi. Tramm jääb seisma, tema astub peale ja sõidab, ikka edasi-tagasi, edasi-tagasi. Sõber ütleb, et
jaa. Tema nägi ka öösel väga imelikku und. Heliseb uksekell. Tema teeb ukse lahti, aga ukse taga
seisab Monica Vitti. – Ooo! ütleb tema, astu sisse, Monica kullake. No nii, istuvad diivanil, joovad
teed – jälle uksekell. Teeb ukse lahti ja seal seisab Sophia Loren. – Ooo! ütleb tema, astu sisse, Sophi
kullake. No nii, istuvad diivanil, joovad teed, aga tema mõtleb pingsalt, mida nende kenade
näitsikutega küll peale hakata. – Miks sa, kurat, siis mulle ei helistanud, kui sul oli kaks kena daami!?
– Ma ju helistasin, aga sina sõitsid trammiga. Ikka edasi-tagasi, edasi-tagasi. 1986
Ivanov läheb raamatupoodi ja näeb, et seal on müüa loogikaõpik. Ta küsib müüjalt, et mis raamat see
selline on. Müüja ütleb, et väga hea raamat. See seletab kõik asjad loogiliselt ära. – Kas teil on näiteks
akvaarium? – Jah on, vastab Ivanov. – No näete! Siis te ju armastate kalu. – Jah, armastan küll. – Aga
siis te armastate üldse loomi ja loogika järgi muidugi ka inimesi. Ja kui te armastate inimesi, siis te
armastate ka naisi. Aga kui te armastate naisi, siis ei ole te pederast. Loogiline, kas pole? – Väga hea,
ütles Ivanov ja ostis raamatu ära. Õhtul tuleb talle sõber külla ja näeb loogikaõpikut. – Mis raamat see
sul on? – Oo, see on loogikaõpik. Selle järgi saab kõike loogiliselt ära seletada. Võtame sellise näite,
kas sul on akvaarium? – Ei ole. – No näed, siis oled sa ju pederast! 1988
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2. Sisemine hääl
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Kauboi ratsutab kõrbes ja näeb, et kohutav kari indiaanlasi ratsutab talle vastu. – Sooh, nüüd on kõik
läbi, mõtleb kauboi. – Ei, veel ei ole, ütleb talle sisemine hääl. Mine ja anna hoopis pealikule vastu
hambaid. Kauboi läheb ja annabki. Sisemine hääl ütleb: – Vaat nüüd on küll kõik läbi. 1973 vrd. 1979,
1981
Kauboi ratsutab kõrbes ja korraga ütleb talle sisemine hääl: – Vaata, selle kaktuse alla on maetud
varandus. Kauboi kihutab lähimasse rantšosse, ostab labida ja tormab kaevama. Kaevab, kaevab, kuid
ta ei leia mitte tuhkagi. – Vabandust, ma eksisin, ütleb sisemine hääl. Kauboi ratsutab edasi. Ühe
kidura põõsa kohal ütleb jälle sisemine hääl: – Kaeva siit, selle põõsa all on varandus. Kauboi kaevab
ja kaevab, ei midagi. Sisemine hääl vabandab ja kinnitab, et rohkem ta ei peta. No nii, kauboi kütab
edasi. Ühe puu kohal ütleb sisemine hääl: – Selle puu all on nüüd tõesti varandus peidus. Kauboi
kaevab ühe meetri sügavuseni – ei midagi. – Kaeva veel üks meeter, ütleb sisemine hääl. Kauboi
kaevab, kaevab ja tõepoolest – ta leiabki varanduse. Sisemine hääl ütleb: – Küll ikka mõnel lollil veab!
1973
Tudeng õpib eksamiks. Laual on kohutav virn raamatuid, konspekte ja tudeng paneb vaheldumisi nii
kohvi kui suitsu. Esimene ööpäev, teine ööpäev. Siis kuuleb, kuidas sisemine hääl ütleb: – Ära ole loll,
et tuubid ülearu. Sa tõmbad pileti number 7. Tudeng kahtleb, aga sisemine hääl on veenev: – Õpi,
mida tahad ja palju tahad, kuid tea, et sa tõmbad 7. pileti. Olgu siis peale. Tudeng õpib 7. pileti kohe
päris pähe ja läheb eksamile. Tõmbab pileti ... ja tema pilet on number 12. Siis ütleb sisemine hääl: –
Ega iga kord ei vea ka. 1974
Laevaõnnetusel läks laev põhja ning üks meremees jäi merre hulpima, palginott kaenla all. Kusagilt
maad ei paista ja mees mõtleb, et nüüd on kõik läbi. Aga sisemine hääl ütleb: – Uju edasi, kõik ei ole
veel läbi. Mees ujub ja ujub, kuni jõud hakkab raugema ja ta mõtleb, et ikkagi on kõik läbi. Sisemine
hääl ütleb: – Uju edasi, veel ei ole kõik läbi. Mees ujub ja varsti hakkab üks saar paistma. Päris saare
ranniku all on mees täiesti otsas, sisemine hääl sunnib aga tagant: – Võta end kokku, kõik ei ole sugugi
läbi. Mees komberdab hädavaevu maale. Pärismaalased tulevad teda vastu võtma, sulgedes pealik
kõige ees. Sisemine hääl ütleb: – Sa pead pealikku tervitama sel kombel, et põrutad talle jalaga
munadesse. Mees kogub kokku viimase jõuraasu ja põrutab. Sisemine hääl ütleb: – Vaat nüüd alles on
kõik läbi. 1979; variant: Vägista pealiku tütar ära 1977 vt. järgmine
Kauboi ratsutab preerias, tee äärde jääb linn. Sisemine hääl ütleb: – Bill, seal on tore city, keera sisse.
Kauboi keerab linna sisse ja ratsutab mööda peatänavat. Sisemine hääl ütleb: – Bill, seal on mõnus
saluun, keera sisse. Kauboi astub kõrtsi ja leti ette. Sisemine hääl ütleb: – Bill, kui tellid viskit, telli
100 grammi. Kui tellid 200 grammi, läheb sul halvasti. Bill, ma pole sind kordagi petnud. Kauboi
tellib 100 grammi viskit ja rüüpab sõõmukese. Sisemine hääl ütleb: – Viska see viski baarmänile
näkku ja ütle, et viski on kusi. Jälgi mängu, sünnib midagi põnevat. Kauboi viskab viski baarmänile
näkku ja teatab, et see pole joodav, see on kusi. Sisemine hääl ütleb: – Nüüd saad sa haledasti tappa,
Bill. Ma pole sind ju kordagi petnud. 1981 vrd. 1973, 1979
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3. Kauboi
Uhke kauboi ratsutab preerias. Keegi daam hääletab. Kauboi võtab ta ette sadula peale ja sõidavad
edasi. Mees on oma mõtteis ja daami hakkab vaikus pikapeale häirima. – Teate, mul oli üks kallim. Ta
nägu on tätoveeritud mu vasaku rinna peale, kas soovite vaadata? – Ei, mind see ei huvita, vastab
kauboi kindlameelselt. Natukese aja pärast daam jätkab: – Kui päris aus olla, siis oli mul ka teine
kallim. Tema nägu on tätoveeritud mu parema rinna peale. Kas soovite vaadata? – Ei, see ei lähe mulle
korda, vastab kauboi. Kui veel tükk aega mööda läheb, purskab mees korraga naerma. – Mis teid äkki
naerma pani, kui teid miski ei huvita? – Ma kujutasin ette, kui pikaks on nende härraste näod veninud
20-30 aasta pärast. 1973
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Preerias said kokku kaks kauboid. Mõlemad kiitlevad, et on priimad laskurid. Paugutavad märki sinna
ja tänna, aga kumbki ei jää teisele alla, kumbki ei suuda ka oma üleolekut demonstreerida. Äkki
märkab üks kärbest. Kärbes tuleb: bžžž ... bžžž ... Pauhh! Ja vaikus. – See oli sul hästi tehtud. Tuleb
veel üks kärbes ja nüüd proovib oma kätt teine. Kärbes tuleb: bžžž ... bžžž ... Pauhh! Kärbes läheb: bzz
... bzz ... bzz ... 1973
Kauboid kiitlevad oma hobustega. Üks olevat parem kui teine ja teine parem kui esimene. Üks kauboi
ütleb, et näed, kus on tark hobune. Ma murdsin jalaluu ja tema viis mu arsti juurde. Teine kauboi
räägib, et mina murdsin kah jala ja hobune viis mu arsti juurde. Aga vaat mis välja tuli – see oli
loomaarst! 1973
Uhke kauboi sõidab mustal täkul saluuni. Astub sisse ja viskab kõrri mitu head klähvi viskit. Tahab
siis edasi sõita, aga näeb, et hobune on vahepeal roosaks värvitud. – Kes mu hobuse roosaks värvis?
käratab kauboi. Laua tagant tõuseb teine kauboi, igavene kolge ja keerutab sõrme otsas kolti: – Mina.
Mis siis? – Eee ... ma tahtsin ... eee ... küsida, et ... eee ... millal värv ära kuivab? 1974 vrd. Loomad,
1973
Uhke kauboi sõidab küla vahel ja näeb katusel kena girlet. – Oi, tore oleks temaga kõrtsi minna,
mõtleb kauboi. Mida teha, et ta mind märkaks? Värvib hobuse kabjad punaseks ja kappab mööda.
Naine ei tõsta peadki. Siis värvib kauboi hobuse üleni punaseks ja sõidab mööda. Naine ei tee väljagi.
Sõidab teise korra, kolmanda korra mööda, siis tõuseb naine istukile: – Mul on täna vaba õhtu ja ma
arvasin, et sa kutsud mu kõrtsi. Sina aga värvid ja kuivatad hoopis hobust. 1974 vrd. 1978
Kaks kauboid ratsutavad preerias, Jim ja Jack. – Jack, kui palju on 4 korda 7? – 28. – Aga mis on
Norra pealinn? – Oslo. Jim võttis püstoli ja laskis Jackile kuuli kerre. Puhus torusse ja sõnas siis: –
Jaa. Ta teadis liiga palju. 1974
Kaks kauboid ratsutavad preerias, Jim ja Jack. – Jack, küsib kauboi Jim, kuidas toimub ainevahetus
looduses? Jack seletab: – Kui sa surma saad, oled sa laip. Sinna, kuhu sind maetakse, kasvab lopsakas
rohi. Hobune sööb rohtu, seedib ja laseb hunniku. Siis tulen mina, kergitan kaabut ja ütlen: "Oo, Jim,
sa pole üldsegi muutunud!" 1974
Kaks kauboid ratsutavad preerias ja näevad, et kena neiu peesitab paljalt. Sõidavad ligi, aga mida nüüd
teha? Kumbki ei raatsi teist kaevuraketele lasta. Lepivad kokku, et mõlemad panevad käed naise
kõhule ja kes alla annab, see laseb jalga. Kükitavad mehed vastakuti ja põrnitsevad teineteist. Siis
hakkab üht kauboid parm piinama, tuleb ja pureb otsakonti. Mehel keerlevad ringid silme ees.
Otsustab, et lööb parmu nii kiiresti maha, et teine ei jõua tähelegi panna. Lööb ahvikiirusel satika
maha ja paneb käed naise kõhule tagasi. Teine kauboi aga kostab külma rahuga: – Võta oma käed mu
perse pealt ära. 1975
Kauboi näeb väikest poissi ja silitab selle pead: – Oh sa väike orvuke, küll võib sinu elu raske olla. –
Ma pole mingi orvuke, ütleb poiss, mu isa elab. – Kus su isa siis on? – Näed, seal põllul töötabki.
Kauboi võttis püstoli ja laskis pih-pah!: – Oh sa väike orvuke, küll sinu elu võib ikka raske olla. 1975
Kauboi Jack tahab Mary poolehoidu võita, aga neiu ei tee väljagi. Jack värvib hobuse roosaks ja
kujutab ette, et Mary tuleb vastu ja ütleb: – Oi, kui ilus hobune sul on! Aga Jack vastaks: – Oh mis
nüüd sellest, aga kas teeme ka midagi? Hobune on roosa, aga Maryst pole kippu-kõppu. Siis värvib
Jack hobuse triibuliseks, ise mõtleb, et Mary tuleb vastu ja ütleb: – Oi, kui huvitav hobune sul on!
Kauboi Jack aga vastaks: – Oh mis nüüd sellest, aga kas teeme ka midagi? No nii. Ühel ilusal päeval
tuleb Mary ja ütleb: – Kuule, kauboi Jack, kas teeme ka midagi? Ja Jack vastab: – Oh mis nüüd sellest,
vaata, kui ilus hobune mul on! 1978 vrd. 1974
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Kauboi tuleb saluuni ja teatab valju häälega: – Peremees! Mina tellin. Kõigile 200 grammi viskit, sulle
300, mulle 400. Mina tellin! Peremees hakkab usinalt askeldama. Mõne aja pärast on kauboi uuesti
püsti: – Peremees, mina tellin! Ja nii see läheb. Öö on tulekul. Peremees viib jutu rahale. – Ehee, raha
mul küll ei ole, ütleb kauboi. Naeratus peremehe näol kustub, ta kutsub kaks abilist ja kauboi saab
kõva koslepa. Teisel päeval on kauboi uuesti platsis, käsi kaelas, ise sidemeid ja plaastreid täis, veab
tagumist jalga järel. Astub uksele ja hüüab: – Peremees! Mina tellin! Kõigile 200 grammi viskit,
minule 300! – Aga mulle? küsib peremees. – Sulle ma ei telli, ütleb kauboi. Sina hakkad purjus peaga
kaklema. 1979
Kauboid on saluunis koos ja sinna saabub keegi võõras. Kauboid ei taha ruumi teha ning uurivad
tõredalt, et kes see mees üldse on. Võõras ütleb rahulikult, et ta on maag, must maag, kui soovite. Kui
naerumürin on vaiksemaks jäänud, ütleb üks suure ninaga kauboi, et kui sa nii kõva mees oled, näita
oma kunsti. Olgu nii. Nurgas istub üks paks mees ja hetk hiljem kõlgub ta peadpidi laes. Kõik on
jahmunud, siis küsib keegi: – Aga kuidas ta sealt alla saab? – Väga lihtsalt. Kui see kõhn mees seal
nurgas puhub. Kõhn kauboi puhub ja tüse mees on tolksti maas. Kauboidel on kõigil silmad pärani: –
Kuule, tee veel midagi! Hästi. Läheb natuke aega mööda ja kõigil kauboidel hakkavad püksid eest
punnitama. – Oo! Ohooh! Üks tõmbab püstolid kähku vinna: – Kes nüüd puhub, saab kohe tina! 1981
Kauboi kappab saluuni, jätab hobuse õue, vaarub leti ette ja kähiseb: – Kohe tuleb siia väike Bill! Ja
mees kukub surnult maha. Saluunis algab paanika. Lauad tühjenevad, igaüks peidab end, kuhu saab.
Ootavad, ootavad. Siis astub sisse lüheldane kauboi, virutab jalaga vastu letti ja möiratab: – Viskit!
Baarmän ajab end kohkunult jalgele, kallab viskit klaasi, aga käsi väriseb tuta-tuta, pool läheb maha.
Kauboi mekib viskit ja viskab selle baarmänile näkku: – Šoti viskit, siga! Baarmän haarab uue pudeli,
kallab klaasi ja sortsutab pool jälle lauale. Kauboi viskab selle talle näkku: – Jääga, siga! Baarmän
kallab veel kord, pühib kaamelt näolt higi, raiub jääd. Nii laud kui põrand saavad viskist ja jääst oma
osa. Kauboi rüüpab, rüüpab ja jääb rahule. Paneb siis klaasi lauale ja ütleb: – Mul läheb nüüd
minekuga kiireks. Varsti pidi siia tulema väike Bill. 1982
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4. Kaks sõpra
Kaks sõpra on pirukabaaris. Esimene tellib kohvi ja neli sõõrikut. – Ja mida teie soovite? küsib müüja
teiselt. – Mida ma soovin! Mis teil minu soovidega asja? 1974
Kaks sõpra kõnnivad puiesteel. Õhtu on sume, kuu paistab, puud kahisevad, lilled lõhnavad. – Suudle
mind! ütleb korraga üks sõber teisele. – Või sina ka veel. Mul endagagi tegemist. 1974
Kaks sõpra kõnnivad mööda teed ja üks kukub auku. – Näe, küll on suur auk! imestab sõber, kes on
augus. – Ütled, et suur, lausub teine. Ei tea, kas mina ka sisse mahun? 1974
Kaks sõpra on "Vanemuise" teatris. Vaatavad, vaatavad ja siis ütleb üks sõber: – Näed sa! Rannet ja
lausa imelugu! 1974
Kaks sõpra on "Volga" söögimajas. Tellivad komplektlõuna. Kohe tuuaksegi supp. – Näe, ütleb üks.
Juba toodi supp, ei jõudnud sigarettigi süüdata. Söövad supi ära, kohe tuuakse praad. – Näe! Juba
toodi praad, ei jõudnud sigarettigi süüdata. Söövad prae ära, kohe tuuakse magustoit. Üks sõber võtab
taldriku ja valab sisu endale pähe. – Miks sa kisselli pähe valasid? küsib teine. – Ah see on siis kissell.
Mina arvasin, et kompott. 1974
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5. Tsirkusetrikk
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Tsirkusse pidi tulema esinema hämmastav mees. Terve linn kirendas reklaamist, et tsirkuses esineb
hämmastav mees, kellel on harukordne trikk. Rahvast vajub kokku, nii et nõelal pole ruumi maha
kukkuda. Eesriie läheb lahti, muusika hakkab mängima. Laval on hiiglaslik kera, tohutu õhupall.
Aeglaselt ja sujuvalt hakkab see tõusma, kerkima ja liikuma saali rahva kohale. Keegi ei tea, mida
arvata. Siis käib plaks! – õhupall tulistatakse katki ja rahvale lahvatab pähe ja näkku selget sitta, terve
pallitäis. Ja siis ilmub tema – üleni valges! 1976
Mees läheb tsirkuse direktori juurde ja palub end tööle võtta. Ta teatab, et tal on tohutult kihvt trikk –
ta hüppab lae alt alla põrandale ja täpselt pudelisse. Direktor muidugi ei usu ja laseb endale
demonstreerida. Mees hüppab, plaks ja pudelis. Direktor on suures hämmingus: – Kuulge, olge hea,
näidake veel üks kord. Mees hüppab, plaks ja pudelis. Direktor ei usu oma silmi ja hakkab lunima, et
mees oma triki ära seletaks. Mees ei taha saladust reeta ja punnib vastu. – No hästi, ütleb direktor. Ma
ei küsi, kuidas sa pudelisse mahud. Ma küsin, kuidas sa otse pudelisuu peale trehvad? Mees võtab
taskust väikese trehtli ja ütleb, et vaata, kui ma alla langen, panen selle trehtli märkamatult
pudelisuule. 1976
Tsirkuse direktori juurde tuleb mees ja teatab, et tal on haruldane number – ta hüppab ülalt lae alt otse
põrandal olevale taldrikule ja selle muidugi puruks. Direktor laseb endale ette näidata. Mees hüppab ja
täpselt taldriku pihta. Direktor on rõõmsalt elevil ja ütleb, et tehke teine kord veel. Mees hüppab –
pihtas, puruks. – Lihtsalt suurepärane! Väga hea! hüüatab direktor. Tehke õige kolmas kord veel!
Mees puikleb aga vastu: – Ma arvan, et tänaseks aitab. – Tohoh, miks te siis täna rohkem ei hüppa? –
Teate, valus on. 1977
Mees tuleb tsirkuse direktori juurde ja teatab, et tahab tsirkusse tööle tulla. – Ja mida te siis oskate?
küsib direktor. – Ma oskan lennata. Direktor hakkab naerma: – No mis see siis ka ära ei ole. Meil on
õhuakrobaate ja mustkunstnikke lademes. Kardan, et teid meil vaja ei ole. – Väga kahju, ütleb mees.
Teeb akna lahti ja lendab minema. 1980
Linna peal on tohutud kuulutused, et tsirkuses on enneolematu programm. Vägevad jõumehed,
loomad, tolad jne., aga lõpus on tõmbenumber, tõeline nael – Albert Moser sööb ära tünnitäie sitta!
Nii, esietendus on käes, rahvast on koos nagu kihulasi. Karud ja koerad ja tolad ja silmamoondajad ja
kõik teevad oma trikke, aga rahvas ootab põnevusega lõpulugu. Siis jõuabki see kätte. Prožektorid
sähvivad, orkester mängib tušši ning teadustaja kuulutab: – Ja nüüd esineb Albert Moser, kes sööb ära
tünnitäie sitta! Maruline aplaus. Ilmub säravas kostüümis Albert Moser, kummardused ja maruline
aplaus. Veereb kohale kaarik, hobused suletuttidega, prožektorid sähvivad, tünn on laval.
Konferansjee hõikab valjusti: – Ja nüüd, ja nüüd sööb Albert Moser tünnitäie sitta! Süttib mahe
valgus, orkester mängib tušši ja Albert Moser astub tünni juurde. Rahvas on põnevil, kõik on ootusest
hiirvait. Siis vaikib muusika ja konferansjee teatab: – Albert Moser täna sitta ei söö! Albert Moser
leidis sita seest juuksekarva. 1980
Mees tuleb tsirkuse direktori juurde ja teatab, et tal on võimas trikk loomadega – siga mängib klaverit
ja koer laulab. Direktor ei usu. Mees toob loomad kohale ja näitavad ette, tõepoolest – siga mängib
klaverit ja koer laulab. Direktor murrab pead ja ütleb, et see ei saa õige asi olla, siin peab mingi riugas
olema. – Öelge ära, milles on asi. Mees ütleb, et väike vigur on siin tõepoolest. – Tegelikult ei pea
koer üldse viisi. Siga mängib klaverit ja laulab ka. 1981
Krokodill ja tšuktš tsirkuses. 1983 vt. Tšuktšid
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IX. MUST HUUMOR
1. Lihtsalt must
Paadialused teevad sugu. Kirgliselt. Järsku hakkab üks vanduma ja torisema: – Isane oled või? – Ei,
ma situn hoopis. 1973
Pederast läheb sõbrale külla. Jõuab sõbra majja, näeb, et jõle imelik – trepi peal on mingi sitanire.
Läheb ülespoole, jõuab sõbra ukse taha – tohoh! päris sitaloik! Astub sisse – niikui laut. Jõuab
magamistuppa, seal sõber hädaldab: – Oo! Anna andeks! Mul hakkas täna ootamatult menstruatsioon
pihta! 1973
Kõndis kord sant rannas ja näeb, et naine päevitab, ajaleht näol. Sant läheb ligi ja tunnistab. – Ei tea,
mis ta teeb, kui ma talle käe kõhu peale panen? Naine ei liigutagi. – Ega ta vist midagi tee, kui ma teda
silitan. Naine ei reageeri. – Ega ta vist midagi tee, kui ma need mõned riided vallandan. Naine jääb
täiesti liikumatuks. – Ega ta vist pahanda, kui sant ka oma osa saab. Ikka mitte midagi. – Vaatan, kas
on ka ilus, ütleb sant ja tõmbab ajalehe naise näolt. Kuid nägu on juba ussitanud. Mees võtab õlekõrre
ja imeb sperma välja: – Ega sandi ihu ole raisata. 1973
Vingel ja pimedal sügisööl sammuvad kaks meest linnast välja, üks ees, teine taga. Laternatest langeb
nõrka valguskuma nende plekkmantlitele, kaabud on sügavasti silmile tõmmatud. – Et just selline
koerailm mu viimsele elupäevale sattuma pidi! õhkab esimene. – Mis sinul viga, uriseb tagumine.
Mina pean selle räpase ilmaga veel tagasi minema. 1973
Sadist ja pederast mängivad kaarte. Et asjale jumet anda ja huvi lisada, on tingimuseks, et võitja teeb
kaotajaga, mida heaks arvab. Juba pikemat aega on sadist kaunis mossis. Pederast võidab kogu aeg ja
lihvib tema kallal oma kürba. Siis tuleb aga õnn ka sadisti õuele. Ta võtab pederasti käekõrvale ja viib
küüni. Küünis kruvib sadist pederasti riistapidi kruustangide vahele ja võtab sae. Pederast kukub
paluma: – Kulla mees, ära seda küll tee, et sa mu õnne ja rõõmu, mu leiva ja ameti maha saed. Mida
ma siis edaspidi peale hakkan? – Ma ei sae midagi, vastab sadist sooja naeratusega. Mina lihtsalt lähen
ja panen küüni põlema. Kui sa siit välja saada tahad, saed sa oma rippriista ise maha. 1973
Lõpu variant. Pederast on kuidagi kruustangid laua küljest lahti muukinud, rabab kruustangid sülle ja
tõttab uksest välja. Aga väljas on sadist püssiga: – Käed üles! 1978
Üks kohutavalt väärastunud ebard helistab ukse taga kella. Väljub naine, kohkub sellise külalise peale,
kuid säilitab tasakaalu. – Kas on võimalik, et te 17 aastat tagasi aborti tegite? küsib külaline. – Jaa, on
küll võimalik. – Ja matsite jäänused sohu? – Vist jah. – Tere, ema!!! 1973
Vanglas istuvad ühes kambris vägistaja ja pederast. Vägistaja on väga morn ja õhkab: – Oleks siin üks
kena naine, polekski ehk asi väga hull. Pederast on vait. Läheb paar kuud mööda, vägistaja õhkab: –
Oh, oleks siin või 50-aastane naine, ka ei ütleks ära. Pederast on vait. Saab aasta mööda, vägistaja
ägab: – Oleks siin või 80-aastane tudi, oleks ikka asja eest. Pederast on vait. Kahe aasta pärast on
vägistaja meeleheitel: – No oleks siin kasvõi kärbeski! Pederast elavneb ja kargleb kongis: –
Summ-summ-summ. 1974
Mees annab ukse taga kella: – Éto kvartira 7? – Sem´. – Zdes´ Ivanovõ živut? – Zdes´. Mees näitab
ukse taga kahele kirstule: – Požaluista! – Nu tšto võ, mõ nitšego ne zakazõvali. Ja uks löödi prõmmdi
kinni. Mees annab uuesti kella: – Éto kvartira 7? – 7. – Zdes´ Ivanovõ živut? – Zdes´. – Vot
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požaluista! Éto vam. Ja mees näitab ukse taga kahele kirstule. – Nu tšto võ! Mõ ved´ nitšego ne
zakazali. – Ne zakazali, ne zakazali! A võ svoi deti v pionerski lager´ otpravili? 1974
Poiss on sõjaväes ja kirjutab koju, et ema teda vaatama tuleks. Poiss ongi karauulis, keegi läheneb. –
Stoi, kto idjot? – Éto ja, tvoja mamotška! – Stoi, streljat´ budu! Ema tuli edasi ja saigi kuuli kõhtu.
Järgmisel päeval kohe koosolek, sõdur oli väga valvas ja kodumaale ustav, poiss sai medali. Poiss
läheb kasarmusse ja silitab medalit: – No nitšego. Skoro i batjuška prijedet. 1974
Ühel päeval tuleb tüdruk õuest tuppa ja ütleb: – Ema, lapsed narrivad mind, et mul on kandiline pea.
Ema hakkab tütre pead silitama /nurgeliste liigutustega/: – Ei ole kandiline, ei ole kandiline ... 1974
Mees kuuleb kõrvalkorterist koletut kisa ja kräunumist. Läheb naabrimehe poole vaatama, mis toimub,
aga seal on juba vaikus majas ja peremees harjab kassi suure kammiga. – Mis su kassil hakkas? – Ei
midagi, ma pesin teda. – Minu kass pestes küll niimoodi ei karju. – Ah soo. Sa vist ei vääna teda päris
kuivaks. 1974
Kaks loodet ajavad juttu ja tõmbavad suitsu. Äkki ütleb üks teisele: – Kuule, viska koni minema, näe
isa tuli külla. – Oled sa lolliks läinud või? Mis ajast meie isa vihmamantlis käib! 1974
Kaks loodet ajavad juttu. Üks kurdab, et tead, meist vist tahetakse lahti saada. – Eile õhtul tuli mingi
tablett ja peale seda oli jõle sitt enesetunne. Teine katsub reipam olla ja ütleb, et no pole viga, eks me
pea karastuma. Esimene aga lausub: – Sdelai tõ kak hotšeš´, no mne hvatit. S vetšernim govnom
uplõvu. 1974
Isa vannitab last kummalisel kombel – hoiab kõrvust kinni ja veab teda vahuses vees ühest äärest teise.
Sõber tuleb külla ja imestab: – Mis sa tast niiviisi solgutad, võta ja pese korralikult puhtaks. – Loll!
Siis ma ju kõrvetan oma käed ära. 1974
Laps kukub pilvelõhkuja aknast alla. Ema näeb last aknalaua pealt kadumas ja tormab lubivalgena
akna juurde. Laps langeb ja langeb. Aga tänaval kiirustab kohale toreadoor ning laotab mantli laiali.
Laps langeb otse mantli poole. Mantlini jääb veel 3 – 4 meetrit, kui toreadoor kisub mantli kõrvale: –
Toro! 1974 vrd. Jašiniga, 1980
– Mama, ne brossai menja v kolodets! ... odets ... odets ... odets ... 1974
Variant. – Ema, ära viska mind tsentrifuuuuuu .... (gi!) 1981
– Ema, ma ei taha enam meie vanaisa! – Poiss, ole vait ja söö, mis lauale pandud. 1974
– Ema, ema! Isa poos end pööningule üles! Ema tormab kohutava kiiruga pööningule. Pööningul pole
aga kedagi ega midagi ja ema ohkab kergendatult: – Kuule, poiss, sellised naljad on halvad naljad, siin
pole ju kedagi. – Ma tegin nalja jah, keksib poeg ühelt jalalt teisele, isa poos end hoopis keldrisse.
1974
Jalutu poiss istub aknal. Õues mängivad lapsed ja poiss jälgib neid. – Isa osta mulle uisud, palub poiss.
– Milleks sulle uisud, sul pole ju jalgu! – Aga kui tuleb talv, panen ma uisud enda kõrvale ja kujutan
ette, et ma uisutan koos teistega. – Loll poiss. Kuni talv kätte jõuab, oled sa juba maha kärvanud. 1974
Ema toob tütrele palatisse jõulukuuse. – Ema, miks sa mulle kuuse tood? Praegu on ju suvi! – Kas sa
arvad, et elad jõuludeni või? 1974
Pime poiss istub jõekaldal ja mängib suupilli. Ta mängib ja mängib, päike paistab soojalt, tuul on
pehme ja mahe. Kuid oh õnnetust! Poiss pillab oma suupilli vette. Ta hakkab kibedasti nutma, sest
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tema ainus rõõm on nüüd võetud. Siis läheb sealt mööda keegi rändaja, näeb nutvat poissi ja küsib,
mis tal viga on. – Suupill kukkus vette. – Ära nuta, ma annan sulle uue, ütleb rändaja ning ta ulatas
poisile žiletitera. Poiss mängis ja mängis. Ja naeratus tema näol venis aina laiemaks ja laiemaks. 1974
Mees ja naine armastavad. Korraga ütleb mees: – Ehee, mul on süüfilis. Naine sülgab öök! suure
suutäie pihku. – Tegelikult ei ole, ma tegin nalja. – Armastusega ei naljatata, ütleb naine ja kummutab
peotäie suhu tagasi. 1974
Meremehed istuvad kõrtsis ja panevad tina. Nurgas istub üks hatt sellisel moel, et vsjo, tšto v
magazine, vsjo i na vitrine. Mehed lähevad vaidlema, et kas seal mustendaval kohal on naise loomulik
karusnahk või on püksid pesemata. Kutsutakse boy. – Poiss, mine vaata, saad mündi. Poiss hipp-hopp!
siin-seal, laua all, laua peal. Tuleb tagasi ja ütleb: – Tju-tju, härrased, petta saite. See on hoopis
kärbseparv. 1974
Naine kuuleb koridorist lärmi ja läheb vaatab, milles asi. Naabril on tütar jalgupidi käes ja lööb teda
vastu seina. – Miks sa lööd teda vastu seina, müts võib ju maha kukkuda! – Ei kuku! Lõin selle enne
naelaga kinni. 1974
Vasja, ära söö pesemata õunu! Ja üldse, tule juba sealt prügihunnikust ära! 1974
Vasja ära joo keetmata vett! Ja üldse, tule juba kord WC-st välja! 1974
Vasja, ära kiigu! Vasja, lõpeta juba see kiikumine! Ega vanaisa end selleks üles poonud. 1974
Nüüd üks muistne loomislugu. Aadam magab Eeva kõrval, tahaks temale hell ja hea olla, aga naisel on
vaid üks auk. Saatis mees varesega sõna ja palus Loojal asjad korda ajada. See ägama ja ohkima: –
Ainult kaks inimest ongi, aga hauda tahavad ajada oma nõudmistega. Võta loomad appi ja katsu ise
hakkama saada. Aadam kutsus loomad appi, tulid toonekurg, ahv ja heeringas. Kurg võttis hoogu ja
tegi sügava torke. Sest ajast peale on kure nokk punane. Ahv vaatas, et veri jookseb ja istus kähku
peale, et tulva peatada. Sellest jäid karvad naise külge, ahvi tagumik on aga sealtpeale paljas ja
punane. Kui kõik korras, libistas heeringas end uut ava veel üle vaatama. Siiani on aga selgusetuks
jäänud, kumma hais kummale külge hakkas. 1975
Ema küpsetab köögis pannkooke, tütar vaatab seda ja keksib. – Lõpeta see keksimine, see ärritab
mind, ütleb ema. Tütar ei tee väljagi. – Kas ma ütlesin sulle midagi või ei? Tütar aga keksib edasi.
Ema ägestub: – Kas sa lõpetad selle keksimise või ma lõikan sul ka teise jala alt! 1975
Ema küpsetab toas pannkooke, õues mängib tütar liivakastis. Koogid saavad valmis ja ema hüüab
tütart sööma, aga õues pole enam kedagi. Ema ehmub, tormab õue, aga liivakastis on vaid väike pall ja
punane kühvel. Ema jookseb tänavale ja küsib esimeselt vastutulijalt: – Ega te pole näinud minu
väikest tütart? Tal on pikad heledad juuksed, sinised silmad ja traksidega punane seelikuke. – Ei, ei ole
näinud. Ema jookseb edasi, pärib järgmise käest: – Ega te pole mu väikest tütart näinud? Tal on
traksidega punane seelik, pikad heledad juuksed ja sinised silmad. – Ei ole näinud. Ema kihutab edasi,
mingi kummaline tunne täidab ta rinda. Jõuab tänava lõppu, seal on suurte puudega park. Pargist tuleb
üks nadi välimusega terava pilgu ja ajamata habemega mees. Ema pärib: – Vabandage, ega te pole
näinud minu tütrekest? Tal on punane traksidega seelik, pikad heledad juuksed ja sinised silmad. Mees
jääb mõttesse. – Sinised silmad ... sinised silmad ... kordab mees. Paneb siis käe tasku ja küsib: – Need
või? 1975
Eramaja keldris lõhkeb toru, reoveed ja pask uputavad keldri ning ujutavad üle maja ümbruse.
Kutsutakse mehed kiiresti välja, tulevad meister-assenisaator ja õpipoiss. Meister hindab asja ning
poeb keldriaknast sisse ja sukeldub. Mulistab, mulistab, siis ilmub pasa pinnale, puristab ja hüüab
õpipoisile: – Võti nr. 15! Siis sukeldub uuesti, müttab all ja ilmub pasa pinnale: – Võti nr. 16!
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Seepeale hakkab pask alanema, vajuma, vajuma, nähtavale tuleb meister-assenisaator, üleni sitane,
pask vajub, vajub ja kaob, kuhu vaja. Meister-assenisaator rapsib oma hõlmu ja ütleb poisile: – Õpi,
poiss, muidu jäädki ainult riistu kätte andma. 1975
Tudeng läheb sööklasse. Näeb, et ühes lauas on vaba koht ja istub maha. Vastas istub mees ja loeb
ajalehte. Tudeng ootab ja ootab, aga süüa veel ei tooda. Mehe ees on supitaldrik ja kuna mees on
ajalehte süvenenud, võtab tudeng sealt salamahti lusikaga. Mees ei märka midagi, tudeng tõmbab
taldriku enese ette ja sööb isukalt. Siis märkab ta korraga, et taldriku põhjast vaatab vastu vana kamm,
tordakas karvugi küljes. Ööök! tuleb söödu kõik taldrikule tagasi. Helisid kuuldes vaatab mees ajalehe
tagant välja: – Kas sõid suppi? – Sõin, vastab tudeng. – Kas kammi nägid? – Nägin. – Mina ka. 1975
Hiline rändur palus ühes talus öömaja. Seal elas üksik vanamutt ja see oli lahkesti nõus. Öö oli palav,
mees vähkres asemel, nii et linad köitena keerdus. Hirmsast palavusest pääsemiseks otsis mees
joogipoolist. Näeb, et riiulil on klaas, vist kissell sees. Pani ühe sõõmuga hakkama ja natuke läkski
kergemaks. Hommikul seab mees ennast reisvalmis, vaatab peeglisse – tohoh! vuntsid mingi
punakaspruunika ollusega koos, nagu oleks lima või adru või konnakudu. Küsib eide käest, et mis
selles klaasis oli ka? – Oih, hüüatab eideke kohkudes. Ma olen tiisikushaige ja see oli mu rögastamise
klaas. 1975
Mehele tuleb sõber vastu, mõlemad kõrvad söestunud. – Mis sinuga juhtus? – Tead, triikisin parajasti,
kui telefon helises. Kogemata võtsin telefoni asemel triikraua. – Tohho pele! No aga teine kõrv? –
Narr! Kiirabisse oli ju ka vaja helistada. 1975
Mees sõidab ära komandeeringusse. Naine mõtleb, et peseks enda õige põhjalikult puhtaks. Läheb
vannituppa, aga sooja vett pole. Keerab siis külma vee jooksma ja paneb keeduspiraali vanni vett
soojendama. Mees tuleb paari päeva pärast tagasi, vaatab, et naist polegi kodus. Käib toad läbi, vaatab
kööki, vaatab sahvrisse – ei ole. Vaatab vannituppa ja näeb – sült keeb. 1975
Kõrghoone, 90. korrus. Ema tuleb väikese lapsega rõdule. – Kui sa nii väga tahad, eks sa siis istu
kaksiratsi rõdule. No eks sa siis võta taldrik ja sööda linde, kui sa nii väga tahad. Aga vaata, et sa ei
hakka siin ennast koogutama ega jalgu kõlgutama. Ja ära vahi ringi, nii võid sa alla kukkuda. No näed,
mis ma ütlesin! 1975
Mees tõmbab tikku, et suitsu süüdata, aga säde kargab silma ja mees jääb jääb ühest silmast pimedaks.
Mees kõnnib sidemega ja sõbrad küsivad, et mis juhtus? Mees võtab tikud, et näe, tõmbasin tikku ja
säde kargas silma. – Kuidas see küll juhtuda võis? Mees tõmbab tikku ja säde kargab ka teise silma.
1975
Lapsed tulevad Billy juurde ja küsivad, kas ema lubab Billy'l õue mängima tulla. Ema ütleb, et ei saa,
Billy'l on leepra. Lapsed on natuke pettunud ja hakkavad siis lunima: – Aga kas me ei tohiks
natukenegi vaadata, kuidas ta mädaneb? 1975
Ema on tütrega köögis ja ema keedab suppi. Tütar küsib: – Ema, miks ma pean ühe jalaga kogu aeg
ringe tegema? – Ole vait, muidu naelutan ka teise jala põranda külge. 1975
Mõista, mõista, kes see on: ise ei lase ja ei lase ka teistel lasta? 1976 vt. Küsimus-vastus
Pimeduse ja paksu teki varjus tahtis mees naist tundma saada. Nad jõudsid teineteise ligi ja midagi ei
olnud nende vahel. – Kes siia pressib? – See olen mina, munn. Kes mind hüüab? – See olen mina,
süüfilis. 1978
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Suur veoauto sõidab Tartus Riia mäest alla, saab juba antikvariaadi juurde ja kohe peaks nurga tagant
"Vanemuine" paistma hakkama. Äkki hakkab masin kõvasti rappuma ja juht vannub sees: – Jälle need
pioneerid ronivad üle tee! 1978
Werneri kohviku kabiinis istuvad kaks vampiiri ja kumbki tellib klaasi kuuma verd. Akna alla istub
kolmas vampiir ja tellib klaasi tulist vett. Kaks esimest muigavad: – Ise tahab vampiir olla ja ajab
sooja vett sisse. Kolmas mees võtab taskust mensulapi: – Täna joon ma teed. 1979
Soldat sammub ja tõmbab suitsu, vastu tuleb vanaemake. – Skol´ko vremja, sõnok? küsib vanaeit.
Soldat kustutab oma koni eide ainsasse silma ja lausub: – Notš, babuška. 1979
Koos on kirglik suitsetaja, kirglik tuletõrjuja ja kirglik sadist. Kirglik suitsetaja ütleb: – Kui saaks
sigareti ... Kirglik tuletõrjuja ütleb: – Ära kustutada ... Kirglik sadist ütleb: – Vastu sinu ninajuurikat.
1980
– Mis vahe on pelmeenil ja pioneeril? – ??? – Pelmeeni tuleb enne keeta, aga pioneer on alati valmis.
1980
Lev Jašin on New Yorgis ja käib linna peal ringi. Äkki kukub pilvelõhkuja mingilt ülemiselt korruselt
laps alla. Kõik on tardumuses, nagu krambis, ei oska näppugi suhu pista. Viimasel hetkel teeb Jašin
tiigrihüppe ja laps on käes. Rahvas ohkab kergendatult, kostab maruline aplaus. Jašin ei tee teist
nägugi, võtab lapse, põrgatab vilunult ja saadab võimsa löögiga teise kvartalisse. 1980 vrd.
toreadooriga, 1974
Kuidas mängivad pioneerid Pavlik Morozovit? See käib nii. Mängust osavõtjad rivistatakse joone
taha, igaühele torgatakse püstol pihku ja siis kõlab stardipauk. Kes esimesena koju jõuab ja oma isa
maha laseb, on Pavlik Morozov. 1981
– Juku, ära näpi vanaisa nina! – Kuule, Juku, jäta järele, lõpeta juba see vanaisa nina näppimine! – No
kellele ma räägin! Jäta see vanaisa nina näppimine või me paneme kirstukaane kinni! 1981
– Juku, ära loobi akvaariumi kividega! – Juku, kellega ma räägin! Ära loobi akvaariumi kividega,
lõpeta juba! – Juku, kas sa lõpetad juba! Muidu läheb akvaarium katki. Aga siis voolab piiritus välja ja
sinu õe laip võib mädanema minna. 1981
Lord Averburg näeb, et vastu jalutab lord Essex ja et see veab nööripidi last järel. – Miks te ometi nii
teete? Tal on ju valus! – Ei ole. Ta on juba 7 päeva surnud. 1981
Vanja võtab oma naisel Marusjal kraest kinni ja upitab üle rõdu ääre. Ikka veel kraest kinni hoides jääb
ta mõttesse: – Naabrimees Vanja tappis oma naise kirvega. Serjoga kaks korrust allpool söötis naisele
rotikihvti sisse. Petka kaks korrust ülevalpool uputas oma naise. Aga mina olen humaanne /laseb naise
lahti/ – lenda, kuhu iganes soovid. 1981
Sadist ja masohhist istuvad ühes vangikongis. Masohhist ütleb: – Piina mind. Sadist ütleb: – Ei piina.
1981
Mees onaneerib lillepotti. Kui sõber küsib, et miks sinna, siis vastab ta: – Ikkagi ilus, kui laste haual
lilled kasvavad. 1981
Onanist peab päevikut. 1. oktoober. Lõin pihku parema käega. Väga mõnus. 3. oktoober. Lõin pihku
vasaku käega. Gaif. 5. oktoober. Lõin pihku mõlema käega. Ülim mõnu. 8. oktoober. Sattusin naist
kargama. Pool parema käe mõnust. 1981
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Laps on lõikuslaual ja ta kardab väga. Lõikus tehakse narkoosiga ja just enne uinumist veel laps küsib:
– Djada, võ vratš? – Net, ja sadist. 1981
– Mõista, mõista, mis see on: tšuh-tšuh-tšuh-tšuh ... – aiiii!!! – ??? – Anna Karenina. 1981
Milline uus soodustus kehtestati hiljuti sõjainvaliididele? 1981 vt. Küsimus-vastus
Vampiirid püüdsid inimese kinni ja üks küsib teise käest: – Kas paneme kaelast või toon klaasid? 1981
Paelussid ajavad juttu, järsku poeg hüüab: – Isa, näe litsid tulevad! – Loll poeg, ütleb isa. Need on
makaronid. 1981
Kõrtsis istuvad ühes lauas ühesilmaline ja kiilaspea, kiilaspea tõmbab suitsu. Siis tuleb ettekandja
tellitud supiga ja läigatab kogemata tulikuuma suppi kiilakale lagipähe. – S ljogkim parom! irvitab
ühesilmaline. Kiilakas kustutab koni ühesilmalise silma ja kostab: – Spokoinoi notši. 1981
– Lugupeetud reisijad! Pöörake pilk vasakust illuminaatorist välja ja te näete, et üks mootor põleb.
Nüüd vaadake välja paremast illuminaatorist, te näete, et kaks mootorit põlevad. Nüüd püüdke vaadata
alla. Need neli valget kuplit on lennuki meeskond, kes hüppasid langevarjudega alla. See ongi kõik,
tänan tähelepanu eest. Teiega rääkis autopiloot. 1982
Ühel abielupaaril on kombeks astuda intiimsuhetesse igal kolmapäeval. See on neil juba harjumus.
Mees tuleb töölt koju, võtab paar õlut söögi juurde, siis paneb naine pitsid lauale, võtavad paar napsu.
Siis läheb naine ja seab end magamistoas valmis. Ja nii on läinud juba palju-palju kolmapäevi. Aga
ükskord tuleb mees koju reedesel päeval, paar õlut kaasas ja ütleb naisele, et pane pitsid lauale. Naine
imestab, aga peab seda heaks üllatuseks. Naine paneb pitsid lauale, võetakse paar napsu ja siis läheb
naine magamistuppa ja seab end valmis. Mees tuleb järele ja küsib: – Mis sa passid siin, täna on ju 1.
aprill! 1982
Vampiir tuleb armukese juurest, lehvitab käega ja hüüab: – Järgmise mensini, kallis! 1982
Kaks kalameest, pealegi kirglikku, on jõel sikuskatega õngitsemas. Õngitsevad sikuskatega, andunult.
Korraga hakkab kirikukell lööma. Teine mees võtab mütsi peast. – Mis sul hakkas? küsib teine. – Aga
kuidas siis teisiti? Minu eite maetakse. 1982
Kaks kalameest, kirglikku, on jõel sikuskatega õngitsemas. Õngitsevad ja õngitsevad sikuskatega,
andunult. Siis mainib üks mees nagu muuseas, moka otsast: – Võtsin naise. Teine küsib, et kas on ka
ilus? – Ei ole. Püüavad, tirgutavad, teine küsib, et kas on ka noor? – Ei ole. Püüavad, tirgutavad, teine
küsib, et mis sa tast siis võtsid? Noor ei ole, ilus ei ole. – Tal on ussid. 1982
– Mis vahe on kukkuda alla 9. või 1. korruselt? – ??? – Üheksandalt korruselt käib nii – ööööööö ...
pats!!! Ja esimeselt – pats!!! ... ööööö ... 1982
Kokku said kaks vampiiri. 1982 vt. Brežnev
Poeg küsib emalt: – Ema, mis on Oidipuse kompleks? Ema vastab: – Jebi, jebi sõnok. Potom rasskažu.
1983
Vangis istuvad ühes kongis sadist ja süfiliitik. Süfiliitik sügab oma kõrva ja kõrv jääb pihku. Vaatab
seda ja viskab kõrva aknast välja. Siis urgitseb nina ja nina jääb pihku. Viskab nina aknast välja. Siis
sügab püksis, riist jääb pihku. Vaatab, viskab aknast välja. Sadist vaatab kõike pealt ja ütleb: – Kuulge,
te olete väga omapärane inimene. Kuid pean tunnistama, teie meetod põgeneda meeldib mulle. 1983
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IX. MUST HUUMOR
2. Hullud
Mees teeb tervisejooksu ja näeb, et üks hull jookseb talle järele, nuga peos. Mees tõstab tempot – ei
aita. Hull maha ei jää. Punnitab, punnitab kiiremini – ikka ei midagi. Mehel võhm väljas, keel vestil,
keerab siis ringi, et äkki saab end kuidagi kaitsta. Hull tuleb ligi, naeratab ja ulatab noa: – Noh, hakka
nüüd sina mind taga ajama. 1960-ndad
Nädalalõppudel lasti kobedamaid hulle linna peale. Üks päris hea välimusega hull hääletas, keegi neti
võttis ta auto peale ja sõitsid randa. Veedavad kenasti kogu päeva, õhtul, kui inimesi väheks jäänud,
muutub naine raugeks: – Ja nüüd võid minult võtta, mida ise tahad. Hull istus rooli taha ja sõitis
minema. Teised hullud vaatavad, et auto sõidab hoovi. Kohe kõik ümber ja pärima. Kena hull siis
pajatab, kuidas päev läks ja et naine lubas kõik ja et tema võttis auto. Seepeale ütleb üks: – Õigesti
tegid, et auto võtsid. Mis nende mustade pükstega ikka peale hakata. 1960-ndad; variant vt. Loomad,
1977; vrd. Petka ja Tšapajev, 1977
Hullumajas on karmid revidendid ja kasvandikud võetakse kõik ette: – Mis su nimi on? /Haledalt:/ –
Bäää. – Kus riigis sa elad? – Bäää. Ja niimoodi kõik edasi. Direktor saab kõva peapesu, et teadlikkus
madal ja teadmisi pole. Lubatakse tulla paar kuud hiljem uuesti kontrollima. Tulevadki, kasvandikud
rivistatakse jälle üles. – Kus riigis sa elad? – Sof ... Sofkus ... Sofefkih ... Softilif ... Refuflik. – Mis su
nimi on? – Bäää. 1973 vrd. Miilitsad, 1975
Hullumajja toodi uus patsient. Arst läheb visiidile ja näeb, et kõigil on ninad verised, uuel ei ole. – Mis
siin toimub? Uus ütleb, et ma joonistasin põrandale kriidiga ringi ja ütlesin, et kes alt läbi roomab,
saab koju. 1973
Kaks hullu pissivad müürilt alla. All läheb aga keegi mööda, üks jätab kohe häda katki. Teine küsib, et
miks sa pooleli jätsid? – Hull! Võtab veel joast kinni ja tõmbab alla! 1974
Hull kõnnib järve ääres ja pomiseb: – 27, 27, 27, 27, 27 ... Keegi mees tuleb vastu ja küsib, et mis sa
siin pomised? Hull lükkab mehe järve /teha käega liigutus/: – 28, 28, 28, 28 ... 1974 variant vt.
Miilitsad, 1979
Hullud kiiguvad lauaga teisel korrusel kaksiti üle aknalaua, üks sees, teine väljas. Järsku uksele
koputatakse. See, kes väljas on, hüüab, et mine tee lahti, sa oled lähemal! Teine läheb teeb ukse lahti ja
tuleb tagasi – pole enam kedagi. – Ma saan aru, kui ta ise ära läks. Aga miks ta siis laua kaasa võttis?
1974
Hullud on oma anekdoote nii palju rääkinud, et otsustavad, et nummerdame nad õige ära. Aitab sellest,
kui ütleme numbri ja lõbu laialt. Mõeldud, tehtud. – Number 92! – Hahahahaa! Väga hea lugu, aga
mina räägin parema – 17! – Hahahahaa! Ja nii see käis. Kord tuleb naisarst visiidile ja näeb, et hullud
ütlevad numbreid ja muudkui naeravad nagu pöörased. Aga kui üks ütleb 72, tormavad teised talle
kallale ja hakkavad klõmmima. Arst hüüab, et jätke järele, mis te tast kolgite? – Naisarst on palatis,
aga tema räägib nii rõveda anekdoodi. 1970-ndad
Kaks hullu hakkavad teineteisele mõistatusi ütlema. Üks küsib teiselt, et arva ära, mis mul praegu peos
on? Teine ütleb, et klaver. – Aga mis värvi? – Roheline. – Teeme uuesti! Nii ei tohi, et sina piilud!
1975
Hullumajja tuli juuksur ja üks hull ütleb teisele: – Tead, teeme nalja. Sa löö mulle paar naela pähe, siis
juuksur nürib oma masina ära. Kas pole hea mõte? Aga vaata, et sa mööda ei löö. Muidu võib haiget
saada. 1975
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Hull tuleb tuppa, verine kirves käes. Teised küsivad, et mis juhtus? Hull ütleb, et küll me sõber teeb
alles üllatusest suured silmad. Ärkab üles ja pead pole kusagil! 1975
Hull käitub juba normaalselt, päris inimese moodi ja teda proovitakse koju lasta. Selleks tehakse väike
eksam. Aga mees tuleb eksamile ja veab paela otsas kilukarpi. – Mis see sul on? – See on ju minu koer
Pontu! Mürts sisse tagasi, ei mingit koju saamist. Hull aga käitub jälle normaalselt, proovitakse uuesti.
Mees tuleb jälle ja lohistab kilukarpi enese järel. – Mis see sul on? – See on kilukarp. Kõik kombes,
mees saab koju. Trepil ütleb mees kilukarbile: – No näed, Pontu, kui osavalt me neid petsime! 1975
Hullumajas on külalised. Nad näevad, et basseini juures on kõva sagimine. Hullud jooksevad,
hüppavad basseini, ikka peakat ja jalakat. – Kas on ka mõnus? – On küll. Aga homme on veel
toredam, siis lastakse vesi ka sisse. 1975
Hulle viiakse lennukiga ühest hullumajast teise. Tee peal pannakse tina, lauldakse. Korraga jääb
salongis vaikseks ja piloot läheb vaatama, milles asi. Salongis aga ainult üks hull. – Kus teised on? –
Läksid poodi kestasid viima ja uut laari tooma. – Miks sina siis ei läinud? – Ega ma hull ole. Täna on
esmaspäev ja pood kinni. 1975
Hull läheb tuppa ja näeb, et teine hull kiigub lambiga. – Tule maha, ma tahan ka kiikuda. – Kiigu sina
varjuga. – Ega ma hull ei ole. Sa kustutad tule ära, ma kukun alla. 1975
Mees teeb JO-TE-d ja tiirutab Staadioni tänava kandis. Hull küsib tee ääres: – Kes sind taga ajab? – Ei
keegi. Teeb tuuri ära, hull küsib jälle: – Kes sind nüüd taga ajab? – Ei keegi. Kolmandal tiirul sama
lugu. Siis teeb hull värava lahti: – Astu sisse. Oma. 1975
Hull kargab tuppa: – Kohe integreerin kõik ära! Hullud kargavad igasse nurka varjule. Ainult üks jääb
keset tuba. – Mida sina veel ootad? Kohe integreerin su ära! – Ei lähe läbi. Ma olen miinus x astmes n
1975
Mees läheb psühhiaatri juurde. – Ma kuulan. Mida kurdate? – Teate, mul on pidevalt tunne, et
kärbseparved tükivad kallale ja siis ma pean neid üha eemale peletama, üha eemale peletama /vehib
kätega/. Arst /vehib kätega vastu/: – Mis te siis neid ometi minu peale ajate! 1975
Hullumaja järelvaataja näeb, et hullud on puu otsas. Aeg-ajalt laseb mõni okstest lahti ja kukutab end
alla. Mees astub juurde ja küsib, et mis te siin teete? – Me oleme küpsed ploomid. Kui ploom saab
küpseks, kukub ta alla. – Aga mida sina siis seal oksa peal istud? – Mina olen veel toores. 1975
Hull kaebab hooldajale, et ei saa öösel magada. – Mis siis viga on? – Toakaaslane torkab sõrmed
kontakti ja mängib elektripirni. – Las ta mängib pealegi, mis see sinusse puutub. – Kuidas ei puutu?
Ma ju räägin, et ma ei saa valges magada. 1975
Hullumajas juhtus midagi elektriga ja kutsutakse elektrik välja. Mees tuleb kohale, ta juhatatakse
ruumi ja mees hakkab tööle. Talle öeldakse veel, et teid keegi ei segaks, me paneme ukse kinni. Kui
valmis saate, siis koputage. No nii, elektrik teeb oma töö ära, parandab kontaktid ja pistikud ära ja
koputab uksele. Aga keegi lahti ei tee. – Tohoh! Kas nad on siis mu ära unustanud või? Taob uksele –
ei midagi. Taob ja prõmmib, siis teeb üks kalanägu ukse lahti: – Noh, mis sa tahad? Kas miski ei
meeldi või? – Mis ma tahan! Ma olen elektrik, tegin oma töö valmis ja tahan nüüd koju minna. – Ah
elektrik, jah? Pole viga, mõne päevaga läheb üle. 1975
Hull ei julge õue peal käia ja tuleb võbisedes arsti juurde: – Doktor, ma ei julge õues käia. Ma olen
tera ja kana võib mu ära süüa. – Ei ole tera. Oled suur ja tugev inimene. Mine rahulikult, ära karda
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midagi. Hull läheb minema, aga varsti on tagasi. – Noh, mis on? Kardad jälle või? Ära karda, sa ei ole
ju tera, sa oled inimene. – Jah, mina tean küll, et ma inimene olen, aga kana ju ei tea. 1975
Hulle lastakse koju. 1978 vt. Lollitamiseks
Brežnev inspekteerib hullumaja. Astub kambrid läbi, kõik tõusevad püsti, tervitavad. Aga üks ei tõuse,
molutab edasi. – Miks sa püsti ei tõuse ega tervita? Ma olen Brežnev. – Pole midagi, ravitakse välja.
Mina olin Napoleon. 1978
Brežnev on hullumajas visiidil. Astub kambrid läbi, kõik tõusevad püsti, tervitavad viiskalt. Aga üks
kohmitseb edasi, ei tee väljagi. – Miks sa püsti ei tõuse ega tereta? Ma olen Brežnev. – Ega ma hull ei
ole. Ma olen siin katlakütja. 1978
Lasteaasta puhul külastab isake Brežnev lasteasutusi. N. linnas saabub ta ka arenguhäiretega laste
kooli. Seal on eelnevalt kasvandikele pähe korrutatud, kes tuleb, kes ta on, mis on NSVL-i pealinn,
mis on igaühe oma nimi ja et NSVL-is on parim elu maailmas. Isake saabub kohale, läheb tundi ja
istub viimasesse pinki. Õpetajanna närvitseb ja hakkab kohe lastelt küsima, et kas nad ikka teavad, kes
kooli külla saabus. Klassis vaikus, keegi kätt ei tõsta. Siis küsib õpetaja Genkalt, et kas ta teab, kes
külla tuli. Genka vastab: – On kažetsja novin´ki. 1979
Paldiski maantee haiglas on remont, hullud värvivad mis hirmus. Laed, põrandad, seinad ja kõik tuleb
üle värvida. Kaks hullu võõpavad lage, aga varsti enam ei ulata. Üks ronib maha ja hakkab redelit
edasi tõstma. – Hei, mis sa teed! Ma kukun alla! – Vaat kus hull! Hoia pintslivarrest kinni. 1979
Paldiski maanteel õllekiosk ja üks hull saadetakse õlut tooma, viis kannu. Hull paneb raha letile ja
küsib viis õlut kaasa. Müüja küsib, et kuhu ma selle sulle kallan? Hull võtab kaabu peast ja müüja
kallab 3 kannutäit sisse – rohkem ei mahu. – Aga teised kaks? Hull keerab kaabu ringi, lööb lohku ja
müüja kallab 2 kannu sinna. Hull läheb tagasi, teised imestavad: – Siin on 2 kannu jagu, kus ülejäänud
3 kannu on? Hull keerab kaabu ringi: – Kolm on siin. 1979
Hull hakkas romaani kirjutama. "Mees istus hobuse selga. Ja hakkas sõitma: kappadi, kappadi,
kappadi..." Niimoodi vehib ta 300 lk. täis kirjutada. Romaan lõppes aga nii: "Õhtu jõudis kätte ja mees
ronis hobuse seljast maha. See oli kipshobune." 1970-ndad vt. järgmine
Hull tuleb arsti juurde: – Teate, ma tahan romaani kirjutada, andke mulle üks vihik. Saab vihiku. Tuleb
mõne aja pärast uuesti: – Teate, I osa on valmis, lubage veel üks vihik. Antakse uus vihik kätte. Kui
tükk aega on möödas, tuleb ta 3. vihiku järele ja saab ka selle. Õhtul tuleb hull jälle arsti juurde. – Teie
andsite mulle vihikuid, ma olen nõus teile oma romaani ette lugema. Romaan algab nii, et: "On ilus
päikesepaisteline hommik. Ratsanik istub hobuse selga ja ütleb: "Nõõ!" – Edasi läheb: "Nõõ!
Kappadi-kappadi, kappadi-kappadi, kappadi-kappadi ... Nõõ! ... Kappadi-kappadi, kappadi-kappadi!"
– Kolmanda vihiku lõpus seisab nii, et:"Päike hakkab tõusma, udu läheb laiali. Tuuleke hakkab
puhuma ja ratsanik ronib vaskhobuse seljast maha." 1979; variandid vt. Petka ja Tšapajev, 1978, 1981
Mees läheb hullumaja uudistama. Ukse juures tuleb üks vastu ja laskub neljakäpakile maha: – Istu
peale, olen takso. Mees ei julge vastu hakata – mine tea, mis teeb – ja istub selga. "Takso" teeb tiiru
ümber maja: – Roni maha, sõit maksab 5 rubla, oledki kohal. Mees annab 5 rubla, sest muidu – mine
tea, mis teeb. Räägib arstile ka, et huvitav takso teil maja ees. – See polegi hull, see on meie kojamees.
1979; variant: Näe, või tudengid teenivad jälle viinaraha!
Hull istub vanni serval ja õngitseb. Arst tuleb vaatab ja küsib, et kuidas näkkab? Hull ütleb vastu: –
Oled sa hulluks läinud? See on ju vann! 1979
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Hullud kavatsevad hullumajast jalga lasta. Ümber õue on 3-meetrine aed ja kõik harjutavad hoolega
floppi. Lõpuks määratakse aeg kindlaks, et tuleval reedel paneme lõikama. Kõik kombes, aga enne
otsustavat minekut tuleb üks teatama: – Asi läbi, kõik perses! Aed on maha lõhutud! 1979
Hullumajas läheb õde peaarsti juurde ja teatab: – Vaadake, me oleme sunnitud oma patsientidele jooke
välja jagama mitte tassides, vaid klaasides. – Miks nii? – Vaadake, nad söövad tassid ära, nii et ainult
kõrvad jäävad järele. Seepeale ütleb peaarst: – Tõepoolest lollid. Tegelikult on kõrvad veel kõige
magusamad. 1981
Hull läheb arsti juurde ja arst küsib, et mis teil viga on? Hull vaatab häbelikult maha ja ütleb, et lill on
perses. Arst vaatab talle terasemalt otsa ja küsib, et kuidas, kuidas palun? Laske püksid maha. Hull
laseb püksid maha ja tõepoolest – lill on tagumikus. Siis kummardub hull, ajab unga püsti ja ütleb: –
See on teile, doktor. 1981
Hull istub põrandal ja saeb aatompommi. Arst läheb mööda ja möiratab: – Mida sa, hull, teed!? Mis
siis saab, kui see lõhkeb?! – Ei tasu muretseda, mul on teine veel. 1981; variant vt. Tšuktšid, 1981
Keegi külastaja näeb hullumajas, et hullud on igaüks isesuguses asendis ja otsekui tardunud. Ta küsib
ühelt hullult, et milles asi on? – Me oleme funktsioonid. Siis näeb külastaja aknast, et keegi tuleb
mööda õuet. Kõik hullud sebivad kibekähku ja vahetavad poose, välja arvatud üks. Külastaja küsib
sellelt ühelt, et kes see sealt õuest tuleb? – See on tuletis. – Aga miks teie ise ei liigu? – Mina olen y =
e astmes x. 1982

IX. MUST HUUMOR
3. DÜSTROOFIKUD
Düstroofik on haiglas ja hüüab õde: – Sestra! Sestra! – Noh, mis sul on? – Siin voodis on lutikas. –
Eks viska ta siis voodist välja! Algab nagistamine, ähkimine, reform rõgiseb ja düstroofik on järsku
põrandal ja voodi all ja ohib: – Ooh! Või käsi selja taha väänama. 1973
Düstroofik on haiglas ja hüüab õde: – Sestra! Sestra! – Noh, mis sa jälle tahad? Muudkui nõuad aga. –
Sestra! Kruti mne jaitsa! Õde kahmab mehe munadest ja teeb ripa-rapa, ripa-rapa. Düstroofik jääb
ainiti vahtima, uurib ja ohkab: – Éh, kogel´-mogel´. 1974 vrd. 1979
Düstroofik on haiglas ja hüüab õde: – Sestra! Sestra! – Noh, mis sul jälle vaja on? – Sestra, éto obed
na odin? – Jah, kõik on sulle, pargi aga keresse. – Ahah. Nuka, muhha, uletai. 1974
Düstroofik on õues oma koeraga. Teised lapsed naeravad ja narrivad: – Kuule, düstroofik, sa ei jõua ju
meiega joosta, sa oled nõrguke! Meie sind mängu ei võta! Düstroofik lausub /soigudes nagu alati/: –
Ärge naerge, ma ässitan koera teile kallale. Teised ei tee sest väljagi, irvitavad ja lõõbivad edasi.
Düstroofik ütleb: – Muri, ass! Koer teeb /haledalt/: – Auu, auu ... 1974
Düstroofik on haiglas ja kigaldab: – Sestra! Sestra! – Noh, mis sul on? – Pozovite druguju sestru!
Tulebki teine õde: – Noh, milles asi? – Pervaja i vtoraja sestra, pozovite i tret´juju sestru. Õed
kehitavad õlgu, kutsuvad kolmanda. – Pervaja i vtoraja sestra, položite menja na tret´juju sestru.
Tol´ko ostorožno. 1974
Düstroofik on haiglas ja kutsub õde: – Sestra! Sestra! – Noh, mis sul seekord vaja on? – Ajage see
kärbes minema, muidu sõtkub mu rinnakorvi sisse. 1975
Düstroofik on II korrusel ja hüüab alla: – Hei, saatke mulle suitsu! – Lase siis nöör alla, me seome
otsa. Düstroofik laseb niidi alla. – Sooh, hakka tõmbama! Düstroofik tõmbab ja tõmbab, raskelt tuleb.
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Tõmbab, tõmbab, pühib higi, tõmbab ja tõmbab. Veab ja veab ja lõpuks saabki üles. – Seda ma
arvasin. Nad on ju tikud ka külge sidunud. 1978
Üks düstroofik ütleb teisele: – Tead, kui homme tuulist ilma ei tule, siis võiks lausa naistesse minna.
1979
Düstroofik on haiglas ja karjub: – Sestra! Sestra! – Mis sul jälle vaja on? – Palun pange aken kinni. –
Mis sul aknast, kas värske õhk ei meeldi või? – Meeldib küll, aga tuul on mind juba kolm korda poti
peale ära puhunud. 1979
Düstroofik on haiglas ja hüüab õde: – Sestra! Sestra! – Mis viga? – Tehke mulle koogel-moogelit. –
Kuidas seda tehakse? – Hõõruge mune suhkruga ja ongi valmis. Arstid tulevad suurele visiidile,
küsivad haigetelt, kuidas elu läheb, kas on mingeid soove või kaebusi. Düstroofik küsib, et kas haiglas
tuhksuhkrut ei ole, tükissuhkruga on jäle valus. 1979 vrd. 1974
Miilitsale tulevad tee peal vastu düstroofik ja poisike. Miilits küsib kurjalt, et kuhu sa seda poissi
vead? Düstroofik ütleb vastu, et ma olen päris hädas. – Näe, poiss tuli ja hakkas käsi selja taha
väänama. 1981
Kaks düstroofikut saavad kokku. Üks küsib: – Kuidas elad? Teine ütleb, et muidu poleks väga vigagi,
aga voodis on lutikad. – Aga sa vii madrats välja. – Ei aita midagi. Tagasi toovad. 1981
Kaks düstroofikut saavad palati ukse ees kokku ja üks küsib teise käest: – Kuule, kui palju aega sul
võtab, et oma sängi jõuda? Teine ütleb, et kui väga kiirustada, saab tunniga hakkama. – Tohoh! Sa
oled siis ju päris meteoor! 1981
Arst astub palatisse ja näeb, et düstroofikud on lae all. – Privet, orlõ! Kak dela? – Orlõ ... orlõ ...
võkljutšite ventiljatsiju! 1981

IX. MUST HUUMOR
4. Inimsööjad
Ameeriklane, prantslane ja venelane on džunglis inimsööjate käes. Vardad tuuakse välja, aga enne
surma lubatakse täita viimane soov. Ameeriklane tahab veel USA dollarit näha, prantslane aga naist
saada. Seda lõbu pole neile kauaks. Venelane ütleb: – Ehitage mulle tribüün! Tehakse valmis, mees
hakkab kõnet pidama: – Kas te 1905. aasta revolutsiooni olete üle elanud? – Ei ole! – Kas te
oktoobrirevolutsiooni olete üle elanud, pealegi suure ja sotsialistliku? – Ei ole, ei ole! – Aga kas te
Suure Isamaasõja olete üle elanud? Kõik jälle: – Ei ole, ei ole! – Prosto ne panimaju, potšemu võ
takije dikije! 1973
Inimsööja vähkreb voodis, und ei tule. Naine müksab talle pahaselt külge ja poriseb, et mees ei lase
magada. – Mis sul ometi on, kõht valutab või? Inimsööja ütleb, et tead, igasugu kahtlused võtavad
võimust: – Milleks ma elan? Mis olen ma teinud kasulikku? Kas tõesti terve mu elu möödub nii?
Naine kähvab vastu: – Eks ma öelnud, et enne magamaminekut ei ole kasulik intelligente süüa. 1973
Kolm inimsööjat on koos ja kaks küsivad kolmanda käest: – Ütle nüüd ausalt, mis sulle oma naises
kõige rohkem meeldib? Mõtleb kolmas seda ja teist ja ütleb: – Ma arvan, et vist tema sini-sinised
silmad. – Khm. Togda mõ zrja tebe nogu ostavili. 1974
Inimsööja vähkreb voodis ja ei saa und. Aeg-ajalt kostab tema kõhust: – Vabadus Louis Corvalanile!
Vabadus Louis Corvalanile! Naine müksab külge: – Ma ju ütlesin, et enne und ei maksa kommuniste
süüa. 1975
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Inimsööja naine läheb hommikul tööle ja räägib mehele, et lõunaks on praeahjus ports ahjukartuleid ja
lihaks on üks tudeng. Kondine ta on, aga ehk ajad seekord läbi. Tuleb naine õhtul koju, inimsööja on
vihane mis hirmus. – Mis sul siis on, tülli läksid kellegagi või? Või lõuna ei maitsenud või oli tudeng
liiga kondine? – Kondine, kondine! Sõi raisk kõik kartulid ära! 1975; variant vt. 1979, 1981
Inimsööja lapsed on jõle näljased ja lõugavad kodus. Ema püüab neid rahustada, et pole asi nii hull
ühti, isa tuleb varsti ja toob süüa. Varsti ongi aknast näha, hiiglane astub üle mäe, kaks kirstu õlal.
Lapsed ei ole sugugi rahul: – Jälle need konservid! 1975
Inimsööja päevitab pojaga rannas. Poiss vahib ringi ja näitab siis isale: – Näe, paps, kus on alles kihvt
tädi! Lähme ja sööme ära! – Loll poiss. Viime parem tädi koju ja sööme ema ära. 1977
Inglane, ameeriklane ja venelane kukkusid lennukiga Aafrikas alla. Kohe naksti pärismaalased kohal
ja tuli üles – saab jälle värsket! Pealik oli aga tark mees, oli lõpetanud P. Lumumba nim. ülikooli
Moskvas ja ütles, et kes ütleb sellise sõna, mida nemad ei tunne, saab hoobilt vabaks. Inglane mõtleb,
mõtleb, ütleb "parlament". Pealik kukub seletama, et nii ja naa, valimisinstitutsioon seal ja seal, võim
ja voli sellised-sellised. Ja inglane vardasse. Ameeriklane mõtleb, mõtleb ja ütleb "Apollo". Pealik
jälle teatab, et mõiste Kreeka mütoloogiast, leidnud ohtrat kasutamist kirjanduses, kunstis, muuhulgas
ka USA kosmoseaparaadi nimi. Ja usalane karbonaadiks. Venelase kord. Mees mõtleb ja ütleb "partei
pleenum". Pealik tõmbab kulmu kortsu, kaob vanemate kolleegiumiga väiksesse hütti, et nõu ümaraks
pidada. Seletavad-soorutavad, ei targemat midagi. Pealik kuulutab, et venelane on vaba, ainult seletagu
neile enne see sõna ära. Venelane ütleb lihtsalt, et noh, see on umbes nagu siin teilgi. Algul
kisatakse-käratakse ja siis tõmmatakse mõnel nahk üle kõrvade. 1978; variandid vt. 1979, 1981
Inimsööjate saarel lapsed mängivad ja üks lükkab teise porilompi. Ema hakkab kohe riidlema ja
käratab: – Poiss, toiduga ei mängita! 1978
– Kuidas sünnib inimsööjate laps? – ??? – Ema süüakse ümbert ära. 1978 vrd. Küsimus-vastus, 1978
Inimsööja küsib naiselt, et mis lõunaks süüa saab. Naine ütleb, et tuleb suur pajatäis suppi ja lihaks on
seekord üsna priske soldat. Inimsööja ütleb, et kui suppi keedad, passi ise hoolega juures. – Näe,
eelmine sõi kõik klimbid supi seest nahka. 1979; variant vt. 1975, 1981
Inimsööjate pere istub kurvalt kodus, süüa pole midagi. Lapsepõnn saadetakse õue mängima ja varsti
kutsub isa ta tuppa: – Zahhodi, sirota! 1979 variant: Laps läheb õue teiste lastega mängima ja ütleb: –
A ja sirota. 1979
Ameeriklane, inglane ja venelane sattusid inimsööjate kätte ja tingimus seati selline, et kes ütleb ühe
asja, mida neegrid ei tea ega tunne, saab vabaks. Kes sellist asja ütelda ei tea, pannakse perse. Usalane
ütleb "raal". Mäekülg lükatakse lahti, suguharul juba venelaste "Elbrus" olemas. Jänkist niks-naks
varsti ainult kondid järel. Inglane ütleb "Concord". Mäekülg lükatakse eemale – just üks taoline
hiiglane seal sees. Kibekähku inglane vardas. Venelane vaatab mängu juba nutuse näoga ja küsib, et
kas teil siis ametiühingut ei ole ka siin inimesi toetamas? Teised näod jäävad juhmilt silmi pilgutama:
– Mis see ametiühing on? – Peaaegu nagu siin teie värk. Algul on seletamist ja vahutamist ja pärast
koorib nahagi seljast. 1979; variandid vt. 1978, 1981
– Kuidas nimetada inimsööjat, kes sööb ära oma isa ja ema? – See on orvuke. – Aga see, kes paneb
nahka oma nooremad õed-vennad? – See on maiasmokk. – Aga see, kes võib ka terve suguharu perse
pista? – See on eliitsöödik. 1979
Laevaõnnetusest pääses vaid üks mees ja hulpis palginotiga tundmatu saare randa. Pärismaalased
võtsid ta kenasti vastu, andsid hästi süüa ja olid sõbralikud. Mees ei saa aga lahti kummalisest
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ärevusest ja küsib uutelt sõpradelt, et kas see on ikka päris kindel, et siin inimsööjaid ei ole? –
Muidugi on kindel. Alles eile panime viimase nahka. 1979
Koos on Petka,Tšapajev ja suur Chingachcook, näljased mis hirmus. Lepivad kokku, et lähevad igaüks
ise suunda süüa otsima. Kui keegi miskit leiab, teeb tule üles ja teised jooksevad siis ka kohale.
Kupatavad minema, varsti Petka vaatab – Chingachcookil juba tuli põleb. Kähku sinna, jaa –
indiaanlane keerutab juba varrast. Petka istub maha ja hakkab mõtlema, et kurat, Tšapai tuleb ka veel,
liha palju ei ole, vaja indiaanlast masseerida, et see on meile kahelegi hea küll. Hakkabki vihjama, et
tead, ega see Tšapajev suurem asi mees ei ole, tea, kas teda siia nii vaja olekski, igal juhul mulle ta
hästi ei meeldi. Chingachcook ütleb stoilise rahuga: – Kui ei meeldi, ära söö. 1979; variant vt.
Riigipead omavahel, 1979
Juut, venelane ja grusiinlane sattusid inimsööjate kätte. Enne surma kolm soovi. Grusiinlane tellis 2
blondiini, pudeli vodkat ja hauaplatsi Stalini kõrvale. Varsti asi kombes. Venelane tellis 4 blondiini, 2
pudelit vodkat ja hauaplatsi Nikita kõrvale. Varsti asi kombes. Juut tahtis esmalt suusatada. – Praegu
on ju suvi! – Mis siis, ma ootan. Sai suusatatud, küsiti teine soov. – Ma tahan maasikaid süüa. –
Praegu on ju talv! – Mis siis, ma ootan. Sai maasikad kätte, kolmas soov veel. – Peale surma matke
mind Brežnevi kõrvale. – Brežnev elab ju alles! – Mis siis, ma ootan. 1979
Kaks meest on paadiga merel, üks sõuab, teine puhkab, üks puhkab, teine sõuab. Üks ütleb teisele, et
küll sul on ikka hea naine. Teine ütleb, et on jah. – Küll sul on ikka hea naine. Anna veel tükike. 1980
Laev läks põhja ja 3 meest ainult pääseski ühe paadi peale. Kui nad tüki aja pärast leitakse, on paadis
kaks meest. Küsitakse, et kus siis kolmas on? Mõlemad on vait, siis üks ütleb /hammast urgitsedes/: –
Laine viis üle parda. 1980
Laevaga juhtus õnnetus ja läks põhja, suur osa rahvast pääses aga mingile saarele. Üsna varsti selgus,
et seal elavad inimsööjad ja need võtsid muidugi merehädalised kinni. Kohe hakati ka oksi ja risu
kokku vedama ja mehed eraldati naistest. Seega tekkis kaks rühma. Pärismaalased üha askeldasid
innukalt, aga üks naine küsib, et mis meiega nüüd tehakse. Pealik vastab, et loomulikult ajame teid
vardasse ja sööme ära. – Aga mis te meestega teete? – A mužtšin mõ võjebim i puskajem togda na vse
storonõ. Mingu kuhu tahavad. Naised imestavad: – Razve u vas mužtšin jebut? Mille peale mehed
hüüavad kooris: – Jebut! Jebut! 1981
Venelane kõnnib mööda teed, hiinlane kaenlas. Sõber tuleb vastu ja küsib, et kuhu sa selle hiinlasega
lähed? Venelane vastu, et viin oma polku, viskame katlasse supilihaks. Sõber ütleb selle peale, et
vaata, et sa siis tal ikka pea maha lööd. – Meil oli ka üks selline supilihaks, aga ta tõbras sõi kõik
kartulid ära. 1981; variant vt. 1975, 1979
Inimsööjate kätte sattusid kord ameeriklane, inglane ja venelane. Inimsööjad kohe oksaraage kokku
kandma ja usinalt askeldama. Aga põgenikele-hädalistele öeldi ometi, et kui ütlete sõna, mida meie ei
tunne, saate vabaks. Ameeriklane ütleb "kosmos". Neegrid pistavad pead kokku, sosistavad soss-sosssoss ja teatavad siis, et kosmos on meid ümbritsev kõiksus, suur-suur makromaailma. Jänki laksaki
vardasse ja krõmps-krõmps-krõmps. Inglane on terike kohkunud ja ütleb siis "televisioon". Neegrid
pistavad pead kokku ja varsti seletavad, mida see tähendab. Peagi on inglane lõpuni järatud. Venelane
on päris kohkunud: – Tohoh! Teil on siin nagu partsobranije! Neegrid pistavad jälle soss-soss-soss
pead kokku, aga ei midagi. Siis teatavad neegrid, et seda sõna nad ei tunne. Venelane seletab, et no on
ju! Teie ka, pistate pead kokku, soss-soss-soss ja siis pistate kellegi nahka. 1981; variandid vt. 1978,
1979
Inimsööjate kätte sattusid Reagan, Sadat ja Brežnev. Eks lennuk kukkunud alla, mehed jäid
imekombel ellu, aga siis paistis, et sellest polegi suurt kasu. Pärismaalased kukkusid kohe lõket
tegema, pada pandi tulele ja neegritel hakkas sülg nõrguma. Pidusöögini jäi veel natuke aega.
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Surmamõistetuil aga õigus viimasele soovile. – Öelge viimane soov enne oma surma. Reagan tahtis
kasti viskit. Et joob end täis, siis pole ehk surm nii kole. Plaksti kast viskit kohal. Anvar Sadat soovis
karja valgeid naisi. Ka need hoobilt kohal. Brežnev ütles, et tema soovib šip v žopu. Lükatigi rass pind
perse, aga seepeale lööb Brežnev hõlmad laiali. Äkki on tal kaks automaati ja laseb trrr! kõik neegrid
maha. Reagan ja Sadat on jubedas hämmingus, siis pühivad higi oma kalbelt näolt ja hakkavad
Brežnevit patsutama: – Täitsamees! See oli alles mehetegu! Aga ütle, miks sa ometi meid nii kaua
lõdiseda lasid, miks sa kohe seda lolli kino kinni ei pannud? Brežnev ütleb, et ne bõlo ni odnoi pritšinõ
dlja agressii. 1982
Inimsööja laps tuleb tuppa ja kurdab vanematele: – Ema, teised lapsed nimetavad mind vampiiriks. –
Oh, laps, ära tee teistest väljagi. Nad norivad ja irvitavad täitsa ilmaaegu. Aga tule nüüd ruttu suppi
sööma, muidu hüübib ära. 1982
Sakslane ja venelane sattusid Aafrikas neegrite kätte. Meestel antakse valida, kas nuki-naki või surm.
Sakslane mõtleb, et kui surm, siis on kõik läbi ja valib nuki-naki. Seepeale neegrid hõiskavad, mees
karatakse ära ja visatakse patta. Kõik saavad maiustada. Järgmisel päeval küsitakse venelaselt,
missugune on tema valik. Venelane vaatab, et surm katlas tuleb nii või teisiti ja valib surma. – Milleks
veel see nuki-naki? Neegripealik ütleb seepeale, et sa oled vapper mees, surma ei karda. – Sa jääd ellu
ja hakkad meil sõdalaseks. Aga enne – ikka nuki-naki ka. 1986

IX. MUST HUUMOR
5. Võllanaljad
5.1. Laagrilood
Koonduslaagris korraldati ujumisvõistlused. Reporter kommenteerib väga pidulikult soravas
kiirkõnes: – Ahhaa, võistlejad juba tulevadki, riietuvad lahti, kuigi, nojah, midagi erilist ju seljast võtta
polegi. No nii, teevad sooja, ega jah päike enam väga soojenda, sügis juba käes. No nii, võistlejad on
stardipakkudel, pauk käib, hüpati sisse ja võistlus algab. Kes on ees, kes juhib? Aa, juut Moiša! Ilusti
läheb, tõmbab, tõmbab ... oo, vajus põhja! Kes on nüüd ees, kes juhib? Aa, kommunist Joachim!
Tõmbab, tõmbab, kenasti tõmbab jaa ... oo, vajus ka põhja! Kes on ees? Kes on ees? Venelane Ivan!
No Vanja, pane, pane! Mees tõmbabki. Tõmbab, tõmbab, aga ... noo, kaua sa soolhappe sees ikka ujud
... 1973
Väike poiss küsib ohvitserilt: – Onu, miks see korsten nii kõvasti tossab? – Su isa unustas enne ahju
ronimist kalossid jalast võtta. 1973
Koonduslaagris on kaalumine. Paks sturmbannfüürer takseerib hoolega seierit: – Nooh, kui palju siit
tuleb? 60 ... 61 ... ei, päris 61 täis ei tule. Paneme päevikusse, et 60 kilo ja 700 grammi. No nii. Aga
nüüd järgmised kolm! 1974
Vangilaagris on vangid rivis, ohvitser käib rivi ees ja tonksab igaühele rindu: krematooriumisse ...
tööle ... krematooriumisse ... tööle ... krematooriumisse ... tööle ... Eelviimasele öeldakse
krematooriumisse ja viimane hakkab juba rõõmsalt hüplema. – Krematooriumisse, ütleb ohvitser ka
temale. – Uh, opjat´ v krematoriju! 1974
Koonduslaagris on vangid rivis, ohvitser käib rivi ees ja tonksab igaühele rindu: v krematoriju ... na
futbol ... v krematoriju ... na futbol ... Jalgpallurid on väga rõõmsad, et tohoh! saab isegi vutti taguda.
Siis kõlab käsklus: – Nuka, futbolistõ, na minnoje pole! 1974
Koonduslaagri raadiost tuleb teade: – Achtung! Achtung! Laagris on täna saunapäev. I ja II barakk
lähevad sauna, III barakk läheb kütteks ja IV seebiks. 1974
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Koonduslaagris tuleb ohvitser väikese poisi juurde, kes mängib liivakastis. Silitab poisil pead ja küsib:
– Kuidas su nimi on? Mis sa teed siin? – Mu nimi on Petja. Teen liivast maju. Ma hakkan ehitajaks,
kui suureks saan. Ohvitser silitab tal jälle pead: – Ne budeš´, Petja, ne budeš´. 1974
Koonduslaagris tuleb väike poiss nuttes ohvitseri juurde ja küsib: – Kus mu isa on? Mulle öeldi, et isa
on kadunud! – Ei ole, su isa pole kuhugi kadunud. Tule ma näitan sulle. Sammuvad ühe halli maja
juurde ja ohvitser tõmbab ukse lahti: – Vaata, poisu. Näed, seal ülevalt teisel riiulil, kas näed seda
suurt kollast seepi? See ongi su isa. 1974
Koonduslaagris käib ringi ohvitser, kaks kahvlit käes. Väike poiss küsib: – Onu, mis sul käes on? –
See on binokkel, vastab ohvitser. – Onu, kas ma tohin ka vaadata? – Eks sa vaata siis /torkab käed
ette/. – Onu, aga ma ei näe midagi! – Aa, siis on reguleerida vaja /keerab käsi/. 1978
Laagri valjuhääldajast kostab teade: – Tähelepanu, tähelepanu! Täna toimub laagris pesuvahetus!
Esimene barakk vahetab kolmandaga, teine neljandaga. 1978
Laagri valjuhääldajast kostab teade: – Tähelepanu, tähelepanu! Täna õhtul toimub laagris disko.
Kuulipildur Hans sai uued lindid. 1978
Koonduslaagris saadetakse sats mehi gaasikambrisse. Tund aega sussitatakse, tehakse uks lahti – kaks
meest veel jutlevad ägedasti. – Tohoh, kas teile jäi lahjaks? – Ära mulise, pane uks kinni! Meie oleme
Kiviõlist. 1978 variant: Zakroi dver´, a to gaz võtetšit, 1980
Koonduslaagris kutsub sturmbannfüürer juudipoisikest endaga kaasa. Poiss küsib: – Onu, kas koera
tohib kaasa võtta? – Eks sa võta siis, loomapiinaja. 1981
Koonduslaagris tuleb juudipoiss sturmbannfüüreri juurde: – Onu, mida mu isa teeb? – Halvasti
vahutab, väga halvasti. 1981

IX. MUST HUUMOR
5. Võllanaljad
5.2. Kaks uudist
Indiaanlaste pealik kogub oma hõimu kokku, võtab väärikalt istet ning teatab: – Armas rahvas, mul on
teile kaks uudist, üks hea, üks halb. Ma ütlen halva enne, las hea jääb lõppu. Armas rahvas, asi on
selles, et meil ei ole enam mitte midagi muud süüa kui pühvlisitta. See oli halb uudis. Aga hea uudis
on see, et meil on seda kuradima palju. 1974; variant vt. 1981
Direktor tuleb hommikul tööle ja sekretär ütleb: – Mul on teile kaks uudist, hea ja halb. Ma räägin
halva enne, et hea jääks lõppu. Halb uudis on see, et siin on käskkiri teie vallandamise kohta. Hea
uudis on aga see, et ma saan teilt lapse. 1976
Stjuuardess astub reisijate salongi ja teatab: – Lugupeetud reisijad, mul on teile kaks uudist, hea ja
halb. Ma räägin halva enne, et hea jääks lõppu. Halb uudis on see, et meie lennuk on kaotanud
juhitavuse. Hea uudis on aga see, et me ennetame sõidugraafikut 20 minutiga. 1976
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Haiglas on üks mees ja arst tuleb visiidile ning räägib, et teie lugu on meil nüüd läbi vaadatud-uuritud
ja mul on teile kaks uudist. Üks on hea, teine halb uudis, ma räägin halva enne, siis hea jääb lõppu. –
Teate, meil ei jää muud üle, kui peame teil jala ära lõikama. Muu asi teid enam ei päästaks. See oli siis
halb uudis. Aga hea uudis on see, et üks mees naaberpalatist on nõus teie teise kinga ära ostma. 1977
Tšapajev rivistab oma diviisi üles ja teatab: – Mul on teile kaks uudist – hea ja halb uudis. Hea uudis
on see, et meie väeosale saabus terve vagun kantosse. Ümberringi ovatsioonid ja hurraa-hüüded. – Aga
halb uudis on see, et Petka lasi nad viglaga maha laadida. 1978
Arst tuleb palatis haige juurde ja ütleb, et mul on teile kaks uudist, üks on hea, teine halb uudis. Ma
ütlen halva enne, siis hea jääb pärastiseks ja lõppu. – Teate, halb uudis on see, et me lõikasime teil
kogemata haige jala asemel terve jala ära. Aga hea uudis on see, et see haige jalg teil nii haige ei olegi,
et selle maha peaks võtma. 1980
BAM-il kutsub parteisekretär ehitajad kokku ja teatab: – Lugupeetud kommunistlikud noored ja
noored, meie helge tuleviku – kommunismi – ehitajad! Mul on teile kaks uudist, hea ja halb, aga ma
räägin halva enne. Asi on selles, et meil pole süüa enam midagi muud kui karusitta. Aga hea uudis on
see, et meil on seda hiiglama palju. 1981; variant: Aafrika hõimu pealik ja lõvisitt 1979; variant vt.
1974

IX. MUST HUUMOR
5. Võllanaljad
5.3. Ämmalood
– Mis on hea ainult külmast peast? – Ei tea. – Ämm ja sült. 1968
Mehele tuli sõber külla. – Tead, võtame ühed napsid, ütleb mees. Mul suri ämm ära, no oli alles tore
inimene! Võtavadki napsi ja, siis selgub, et ka sõbrale see ämm palju head teinud ja võtavad veel. –
Kui läheks ja heidaks talle veel viimase pilgu, teeb sõber ettepaneku. – Jaa, miks mitte, ütleb mees. –
Aga millesse ta õieti suri? küsib sõber. – Ah tead, seeni sõi. – Aga miks ta nii sinine ja laiguline on? –
Ega ta hästi ei tahtnud süüa küll. 1973
Mees kõnnib tänaval ja näeb, et IV korruse rõdul peksab keegi mees vanemat naist. Lükkab üle rõdu
ääre, aga naine saab veel äärest kinni krahmata. Siis võtab mees riidepuu ja hakkab naisele vastu näppe
koksima. Mees tänavalt möiratab: – Mida te ometi teete! Inimene võib ju alla kukkuda! Ülalt hüütakse
vastu: – See polegi inimene, see on ämm. – Ah ämm! Vaata kuradit, või veel rõdu äärest kinni
hoidma. 1976
Mees sammub tänaval, kummagi õla peal telekas. Sõber tuleb vastu ja avaldab väikest hämmingut: –
Milleks sulle kaks pilli? – Ära imesta midagi. Ämm lubas teleka eest pool elu anda. 1976
Mees tahab oma ämma maha lasta ja küsib sõbralt nõu. See vastab, et kõige kindlam oleks lasta otse
südamesse. – Aga kus süda on? – Vasakul pool, lase otse vasaku rinna alla. Mees hakkab plaani täide
viima, sihib, sihib ja laseb. Ta tabab ämma põlve, ämm langebki kokku ja sureb. 1976
Tänaval kulgeb kummaline matuserong – kirstu taga astub mees kitsega, nende järel pikk-pikk rodu
mehi mustas. Keegi uudishimulik astub ligi ja küsib, et keda maetakse? – Lahkunu oli minu ämm. –
Aga miks kits sarga järel sörgib? – See ei ole tavaline kits, tema saatiski ämma põrgusse. – Oi, kas
tõesti! Kas seda imelooma mulle ei saaks laenata? – Eks astu järjekorda. 1977
Mehel suri ämm ära ja ta läks kirstu ostma. Valib ühe välja ja küsib, et mis maksab? – 75 rubla. –
Kurat, kallis! Kuulge, võtke need tutid ära. Kui palju nüüd on? – 70 rubla. – Kallis, kurat! Aga võtke
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see hall riie pealt ära. Kui palju nüüd maksab? – 65 rubla. – Ikka kallis, kurat. Aga kiskuge seest see
pehme krempel välja. Palju nüüd tuleb? Töömehed saavad ümber juba päris pahaseks: – Kuule, too
oma ämm siia. Me paneme sangad külge – 3 rubla ja asi ants. 1978
Sõbrad said kokku, üks hakkab oma elu kurtma: – Näe, tellisin ämmale büsti, läks 2000 rubla
maksma. Teine naerab vastu: – Sa oled kas väga rikas või loll. Mina maksin ainult 3 kulli. Kaevasin
ämma poolest saati maasse ja tõmbasin ülevalt õlivärviga üle. 1978
Mees läheb ämma juurde ja võtab särgi seljast: – Kuule, sülita mulle selga. – Tohoh! Mis sul pähe
kargas? – Mul on radikuliit ja arst käskis ussimürgiga määrida. Sülita selga. 1979
On tulekahju. Maja põleb, rahvast voorib ja sebib. Kes viskab ämbriga vett, kes kisab niisama, aga
enamik tassib asjalikult kraami välja. Ainult majaperemees käib, käed kõrval, sisse-välja, ei oska nagu
millestki kinni hakata. Keegi lausa noomib, et ise peremees, aga asju välja ei toogi. – No mida sa
kõnnid edasi-tagasi? – Ma käin ämmal külge keeramas. 1981
Mees läheb matusekontorisse ja küsib, kas teil leinalinte ka müüa on, ma pean matustele minema.
Müüja laob letile igat moodi linte ja palub valida. Kunde küsib, et miks need lindid on erineva
laiusega? Müüja ütleb, et lindi laius on vastavuses leina suurusega. – Selge, hüüatab mees. Palun
andke mulle siis number 10-nest niiti. Mul on ämm surnud. 1982
Kirikust läheb mööda matuseprotsessioon. Leinalindiga mehe juurde astub keegi võõras: – Keda
matad, kas naist? – Ei, ämma. – Ahah. Tože horošo. 1982
Ämm tuleb väimehe juurde ja ütleb: – Mind ei huvita, kellega sa räägid või kui palju sa maksad, aga
ma tahan, et mind maetaks Kremli müüri äärde. Väimees maigutab suud ja ei oska midagi kosta.
Läheb mõni aeg mööda ja siis tuleb väimees ämma juurde: – Pole oluline, kellega ma rääkisin või kui
palju maksin. Aga teisipäevaks sea end valmis. 1985
Suur turg. Mees müüb õunu ja kisendab: – Ostke õunu! Tšernobõli õunad! Ostke õunu! Tšernobõli
õunad! Läheneb keegi mees ja küsib: – Kas tõesti mõni teilt ostabki neid õunu? – Jaa, ostetakse ja
kuidas veel! Mõni oma naisele, aga enamik oma ämmale. 1986
– Isa, miks meie vanaema ümber liivakasti roomab? – Kellele vanaema, kellele ämm. Anna veel
padruneid kätte, pojake. 1986

IX. MUST HUUMOR
5. Võllanaljad
5.4. Tšernobõl
Vene muinasjutust tuntud kakuke veereb mööda teed. Vastu juhtuvad talle karu ja hunt ja rebane, nad
tahavad muidugi kakukest ära süüa ja pärivad: – Kakuke, kakuke, kuhu sa veered? Pea kinni, ajame
natuke juttu. Aga kakuke ei kuula neid, veereb kiiresti edasi. Siis juhtub vastu vanaemake ja pärib
niisamuti: – Kakuke, kakuke, kuhu sa veered? Nüüd jääb kakuke seisma ja toriseb pahaselt: – Ma pole
mingi kakuke. Olen Tšernobõli siil. 1986
– Tšernobõli nimi vahetati ümber. – Ah nii? – Jaa, uus nimi on Nihhujaa Neebõl. 1986
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Aastal 2000 istuvad vanaema ja lapselaps pingikesel ja lapselaps küsib: – Kuule, vanaema. Ütle, mis
meil siis ikkagi 1986. aastal toimus? – Kust sa võtad, et midagi toimus? imestab vanaema. Mitte
midagi ei toimunud, ütleb vanaema. Ja silitab lapselapse teist pead. 1986 vt. järgmine
Aastal 2000 jalutavad vanaisa ja lapselaps. Jõuavad teeristile, lapselaps näitab käega paremale ja
küsib: – Vanaisa, kuhu see tee viib? Vanaisa ütleb, et Kiievisse – ja silitab lapselapse pead. – Aga
kuhu see teine tee viib? näitab lapselaps vasemale. – See teine viib Tšernobõli, ütleb vanaisa. Ja silitab
lapselapse teist pead. 1986
Kiievi ajalehes ilmub kuulutus: – Vahetan 3-toalise mugavustega korteri Kiievis samaväärse korteri
vastu suvalises maailma linnas. Välja arvatud Hirošima ja Nagasaki. 1986
– Milline loosung on üleval igas Ukraina linnas? – ??? – Rahuaatom igasse kodusse! 1986
– Milline tähtpäev lisandus Nõukogude kalendrisse? – ??? – 26. aprill – den´ Sovetskoi radiatsii. 1986
Kuidas jätkub Tšerno-Bõliina? – ??? – Asutatakse Tšer-Nobel´skaja premija. 1986
Kiievis paneb naine kuulutuse ajalehte: – Vahetan kaks radioaktiivset meest ühe aktiivse vastu. 1986
vrd. Mees ja naine, 1979
Haigla. Haiglas on palat ja palatis on Tšernobõli mehed. Sisse astub valges kitlis mees. Mehed palatis
rivistatakse üles, valges kitlis mehel on pliiats ja paber ja ta küsib järjest: – Teie pikkus ja kaal, palun!
Mehed ütlevadki järjest: – Meeter 70, 65 kilo ... meeter 65, 55 kilo ... meeter 60, 50 kilo ... Üks mees
jääb vahele ja see hüüab: – Doktor, te jätsite minu vahele! Valges kitlis mees köhatab: – Mis doktor.
Ma rohkem puutöömees. 1986
Kiievisse saabub Moskva ajakirjanik ja ütleb ühele Kiievi kolleegile: – Räägitakse, et teie mehed on
naistele nüüd ohutud. Kiievi kolleeg vastab: – Net, mõ daže otšen´ opasnõ. U každogo ved´ jadernaja
golovka. 1986

IX. MUST HUUMOR
5. Võllanaljad
5.5. Johannesburgi uudised
Neeger kõnnib mööda linna, valge mees tuleb vastu. Neeger tervitab viisakalt ja tõstab kübarat. Valge
mees satub hämmingusse, sest neegri pealael istub konn. – Mis see sul on? küsib valge mees. – Tsss.
See on mu pärakakasvaja, vastab konn. 1970-ndad
Johannesburgis kõnnib neeger ringi, siga kaenlas. Valge mees tuleb vastu ja küsib: – Kust sa ta said? –
Loosiga võitsin, vastab siga. 1976
Aafrika džunglis sõidab rong. Äkki keerab see raudteelt kõrvale, vingerdab metsa all, keerab siis teele
tagasi ja sõidab edasi. Keegi uudishimulik tatsab vedurisse ja küsib vedurijuhilt, et miks rong vahepeal
metsa keeras? – Neeger oli tee peal ees. – Mis kuradi neeger! Selle oleks ju võinud alla ajada! – Saigi
alla aetud. 1978
Johannesburgis leiab valge mees oma naise juurest neegri. Teeb akna lahti ja ütleb: – Hüppa alla!
Neeger tõrgub ja ütleb, et kõrge või nii. – Hüppa alla! kordab valge mees. Neeger ikka tõrgub, aga
valge mees saab hirmus vihaseks ja neeger hüppabki alla. Sodiks muidugi. Valge mees vaatab aknast
alla ja näeb, et neeger on all tänaval – katki, lai ja inetu. Valge mees kirtsutab nina – mitte ei sobi
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selline pilt tema maja juurde – ja hüüab: – Rooma ära! Neeger ei tee väljagi. Valge mees möirgab
uuesti: – Kellele ma ütlesin! Rooma ära! Mis sa vedeled seal nagu püree! 1982
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X. MITMESUGUST
1. Olümpiamängud 1980
– Milline uus otsus võeti hiljuti vastu? – ??? – NLKP ja Nõukogude valitsus otsustasid asendada 1980.
aastal kommunismi olümpiamängudega. 1975 vrd. Küsimus-vastus, 1975
Küsimus Armeenia Raadiole: – Mida te arvate olümpiamängudest Eestis? Armeenia Raadio vastab: –
Takaja malen´kaja strana i takaja bol´šaja beda. 1975
– Miks on olümpiaregatt vaja Tallinnast üle viia Leningradi? – Seal on Vaskratsanik. – Pole lugu
midagi. Valame siin Leida lehmaga pronksi ja regatt jääb meile. 1970-ndad
– Millised alad on kavas 1980. a. Moskva olümpiamängudel? – ??? – Laskmine, jooksmine ja
purjetamine. Hiinlased lasevad, venelased jooksevad ja eestlased purjetavad. 1976
– Mis see on: Ooo ... ooo ... ooo ... ? – Ei tea? – Brežnev avab olümpiamänge. 1977; variant vt. 1980;
vt. Petka ja Tšapajev, 1979
– Millised ümberkorraldused on tehtud olümpiamängude puhuks? – Ei tea. – Tallinnas veeti Russalka
Võidu väljakule ja pandi uueks nimeks Krõlja Sovetov. Tallinna linnale anti Artur Vaderi mälestuseks
uus nimi – Port Artur. Ja Leningradile pandi e-le jo-täpid peale. 1978
– Millisest materjalist on tehtud olümpiaehitised? – Ei tea. – See on mikrobetoon. 40% mikrofone ja
60% betooni. 1980
Enne olümpiat vaja kontrollida, kas liiklusmärgid on korras, kas mõni veel puudu ja Tšapai saadab
Petka uurima, kus midagi veel vajaka. Tšapajev läheb hiljem ise üle vaatama ja näeb, et järsku tee
ääres suur märk, 3 korda 3 meetrit, mehe riist püsti peal. – Petka, mis see tähendab? – See on
hoiatusmärk – hujovaja doroga. Sõidavad edasi, järsku tee ääres suur märk, 3 korda 3 meetrit, naise
riistad peal. – Petka, mis kuradit sa teinud oled? – See on osutav märk – pizdets hujovoi dorogi. 1980
Mees tuleb oma asutuse poliitpäevalt. Tuleb koju ja kukub naisele vahutama, mis ta seal kõik nägi või
kuulis. – Mis nüüd viga, nüüd ma tean kõik, mis maailmas sünnib. Sa ikka kujuta ette, mis toimub!
Vene väed hõivasid Iraani, kukutasid šahhi ja küüditasid Gorkisse. Ja siis vôtsid tal jala maha ja
sellepärast jäävad veel olümpiamängud ära. 1980 vt. järgmine
– Millised sündmused on toimunud viimase aja jooksul? – ??? – Vene väed hõivasid Iraani, šahh
kukutati, areteeriti ja saadeti Gorkisse. Tal võeti jalg maha ja tema kuradi pärast jäävad nüüd veel
olümpiamängud ka ära. 1980 vrd. Armeenia Raadio, 1980
Enne olümpiat fikseeriti ettevalmistusaeg ja sellel on 5 perioodi: 1. sumatohha, 2. nerazberihha, 3.
võjasnenije vinovatõh, 4. nakazanije nevinovnõh, 5. nagraždenije nepritšastnõh. 1980 vt. järgmine
– Kuidas on periodiseeritud olümpiaeelne aeg? – Sel on 5 etappi: 1. suur vaimustus, 2. sügav vaikus,
3. süüdlaste otsimine, 4. süütute karistamine, 5. eemalseisnute autasustamine. 1980 vt. järgmine
Olümpiamängudega seoses on 3 etappi: 1. mängude ettevalmistamine, 2. läbiviimine ja 3.
rahvamajanduse taastamine. 1980
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Loosung Moskvas: – Olümpiamängud enne tähtaega ning oma jõududega! Purjeregati deviis
Tallinnas: – Valendab üksik puri! 1980 vt. järgmine
Moskva olümpiamängude lipukiri: – Olimpiada na võssokom urovne, svoimi silami i dosrotšno. 1980
– Kuidas läheb elu edasi, kui olümpia läbi? – ??? – Eks karu ime käppa ja hüljes ela vanast rasvast.
1980 vt. järgmine
– Miks valiti olümpiamaskottideks karu ja hüljes? – ??? – Sellepärast, et peale mänge karu imeb käppa
ja hüljes elab vanast rasvast. 1980 vt. järgmine
– Kas teate, mis on menüüs peale olümpiat? – Ei tea. – Moskvas on Miša (s.t. ime käppa!), Tallinnas
on Vigri (s.t. ela vanast rasvast!) 1980
Olümpiaregatt on läbi, laevad hakkavad Tallinna lahest välja sõitma. Sõidutee on kitsas. Ees läheb
puksiir "Tee kommunismile", selle järel luksusaurik ja kõik välismaalased, siis muud alused. Aga
puksiir liigub aeglaselt, teised taga tropis, mööda ei pääse. Viimaks karjub auriku kapten puksiirile: –
Hei, teie seal! Kas kiiremat käiku välja ei mängi? Puksiiri kapten hüüab vastu: – Kiiremini ei saa.
Suurem osa auru on kulunud vile peale! 1980 vrd. Armeenia Raadio, 1973
– Miks ei lastud Hiinat olümpiamängudele? – ??? – Hiinlased tahtsid püstolivõistlustel välja panna
250 miljonit meest. 1980
– Mis toimus Tallinnas olümpiamängude ajal? – ??? – Miilitsa ja julgeoleku suvepäevad. 1980 vt.
järgmine
– Mida kujutasid endast olümpiamängud? – ??? – Moskvas oli neegrite kokkutulek ja Tallinnas
miilitsate suvepäevad. 1980 vt. järgmine
– Mis toimus olümpiamängude ajal? – ??? – Moskvas toimus asiaatide kokkutulek ja Tallinnas
miilitsate suvepäevad. 1980
No vat, aga Brežnev peab ju olümpiamängud avama. Võtab siis tähtsa näoga paberi ette ja hakkab
pihta: – Ooo, ooo, ooo ... Siis Pavlov või Gromõko või kes see seal lähedal oli, see siis tonksab talle
ribide vahele: – Võta üks rida madalamale, need on olümpiarõngad. 1980; variandid vt. 1977; vt.
Petka ja Tšapajev, 1979
Teenindamine olümpiamängude ajal. Viisakus eelkõige. Ostja tuleb poodi ja küsib kilo apelsine. Ja
palub müüjal pakkida ükshaaval. Nii sünnibki. Ostja küsib veel kilo kartuleid ja laseb need niisamuti
ükshaaval pakkida. Nii sünnibki. Siis küsib ostja kilo rosinaid. Müüja hakkab ukse poole minema.
Ostja küsib, et kuhu te lähete? – Ma lähen nüüd perse, palun kas te ei tuleks minuga kaasa. 1980
Olümpiamängude puhuks ehitas jänes metsa moodsa peldiku, makk kõik sees ja puha. Hunt läheb
sisse proovima ja tuleb välja, vihane mis hirmus. Ta lasknud püksi lörtsti. Ja hunt kisab, et peldik tuleb
maha lõhkuda või vähemalt makk ära koristada. Teised kõik imestavad, et milles siis asi! Hunt seletab,
et lähen sisse, istun ja nii kui istun, hakkab muusika mängima. Aga mis muusika – hümn! Siis peab ju
püsti tõusma! 1980
Olümpiamängudeks avati Tallinnas naistele avalik maja, neljakorruseline ja esinduslik. Esimesel
korrusel silt "Dlinnõje-tonkije”. Naistekari tormab edasi. Teisel korrusel silt "Tolstõje-korotkije".
Naistekari tormab edasi. Kolmandal korrusel on silt "Dlinnõje-tolstõje". Enamus tormab ikka veel
edasi. Neljandal korrusel ootab silt "No kakoi že ještšjo vam nužen hui?" 1980
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Tuleb välja, et olümpiamängude alad toimusid erinevates kohtades: kergejõustik Moskvas, jalgpall
Minskis, Leningradis, Kiievis, regatt Tallinnas, laskmine Kabulis ... 1980
– Miks on Moskva olümpiamängude maskotiks Amor? – ??? – Käib palja persega, on hambuni relvis
ja surub teistele peale oma armastust. 1980; variant vt. Brežnev, 1980
Spordiboss Pavlov läheb juuksurisse. Juuksur nokitseb ja lõikab ja pügab ja küsib ikka aeg-ajalt: – Kas
olümpiamängud tulevad või ei? Ja et kas osavõtjaid tuleb rohkem kui eelmistel mängudel? Viimaks
ütleb üks klient kõrvaltoolilt: – Miks te teda nõnda aasite? – Kas teate, et väga hea on lõigata, kui
juuksed püsti tõusevad. 1980 vt. järgmine
Brežnev on juuksuri juures. Juuksur pügab tal juukseid ja küsib äkki: – Sm. Brežnev, öelge, mis meist
pärast olümpiat saab? Brežnev ei vasta midagi, vaid teeb näo, nagu poleks midagi kuulnud. Natukese
aja pärast küsib juuksur uuesti: – Sm. Brežnev, mis meist peale olümpiat saab? Brežnev ei tee väljagi.
Ka kolmas küsimine jääb vastuseta. Siis saavad juuksed lõigatud. Brežnev tänab ja läheb muud
lausumata minema. Teised juuksurid hakkavad seda üht noomima, et miks ta nii mitu korda nii
rumalasti küsis. Ikkagi tähtis isik ja oli juba esimene kord näha, et ta ei taha vastata. – Ma sain aru
küll, et ta ei taha vastata, aga iga kord, kui ma küsisin, tõusid tal juuksed peas püsti ja pagana hea oli
lõigata, ütleb see esimene. 1980; variant vt. Brežnev, 1979
Enne olümpiamänge on üks inglane Venemaal reisimas, aga pents hakkab otsa saama ja mees otsib
bensiinijaama. Tee ääres on Vanka ja Vaska, inglane küsib inglise keeles, et kus siin oleks lähedal
mõni bensiinijaam. Vanka ja Vaska on tumm-tumm, aru ei saa. Inglane küsib veel saksa keeles,
venelased aru ei saa, küsib prantsuse, hispaania keeles, venelased kehitavad õlgu – aru ei saa. Inglane
kirub ja sõidab edasi. Siis ütleb Vaska, et kuule, Vanka, olümpiamängud hakkavad tulema ja kui õpiks
õige mõnd võõrkeelt, saaks ka välismaalastega rääkida. Vanka vastab: – Milleks? Näed ju ise, mees
räägib nelja keelt, aga tolku pole mitte mingit! 1981; variant vt. Miilitsad, 1984
Venelased hakkavad arutama, et mis võiks olla karukese Miška rahvus. Üks ütleb, et selge see – juut. –
Miks sa nii arvad? – A vot: familija u nego Talizman, hodit v mehhah i v kol´tsah i nigde ne rabotajet.
1981
Enne olümpiaregatti sõidab Tallinna lahel paat, võistlejad tutvuvad tulevase võistluskohaga. Paadis on
aga kolm meest: inglane, eestlane ja venelane. Korraga kerkib laineist vanahärra Neptunus ja teatab, et
see paat on määratud hukule. Mehed kohkuvad ära ja hakkavad paluma, kas mingit võimalust pääseda
enam pole. Neptun mõtleb natuke ja ütleb, et kui iga mees endale kõige kallima asja loovutab, siis
mingi lootus jääb. Inglise lord võtab sõrmest laulatussõrmuse, õhkab, suudleb seda ja viskab vette.
Venelane võtab südame kohalt parteipileti, õhkab, suudleb ja viskab vette. Eestlane võtab venelase,
õhkab, suudleb ja viskab vette. 1981; variandid vt. Eri rahvused, 1977, 1978, 1987
"Olümpia" hotelli liftis sattusid olümpiamängude ajal koos sõitma venelane ja inglane. Venelane
kuseb nurka, inglasel nina kirtsus, pressib end vastasnurka ja pahvib sigarisuitsu. Kui lift alla jõuab,
teatab venelane : – Meždu protšem, v Sovetskom Sojuze v liftah ne kurjat. 1981

X. MITMESUGUST
2. Tšuktšid
Eks kui on parteikongress Moskvas, siis on palju inimesi koos ja saab uudiseid teada. Et Kamtšatkal
olnud enne just maavärisemine, siis otsitakse kas itelmeene või tšuktše või ainusid, kes sellest
räägiksid. Saadakse kätte itelmeen (või tšuktš või ükskõik) ja küsitakse, et kas Kamtšatkal maa ikka
veel väriseb. Tšuktš (või itelmeen) vastab /end üleni väristades/: – Bol´še 9 ballov uže ne treštšit.
1979
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Korraldati kord nälgimisvõistlused ja sellest võtsid osa sakslane, prantslane, juut, eestlane, venelane
ja tšuktš. Tingimused aga sellised, et igaüks suleti tühja tuppa, kus telefon sees ja kes vastu ei pea,
pidi helistama, et nüüd on kõik, laske välja, andke süüa. Tehtigi nii. Esimesena katkestas prantslane
ja küsis kähku veini ja moorpraadi. Siis katkestas eestlane ja tellis sealiha ja hapukapsaid. Ka teised
lõpetasid üksteise järel, vastu pidas veel ainult tšuktš. Läheb mööda teine ja kolmas nädal, tšuktš
jätkab. Aga tšuktši koer oli ukse taga juba luu ja nahk ja hakatakse vaatama, et asi pole päris õige.
Kui kuu aega on möödas, tehakse uks lahti. Tšuktš on kollane, kokku kuivanud nagu luukere. Istub
laua peal ja paitab telefoni: – Pai telefon, tšuktš kušat´ hotšet. 1980
Tšuktš tuleb Leningradi ja tahab ülikooli astuda, nimelt kirjanduse fakulteeti. Eksamil siis küsitakse,
et noh, kas te Turgenevit olete lugenud? – Ei, tšuktš Turgenevit ei ole lugenud. – Aga kas te
Tolstoid olete lugenud? – Ei, tšuktš Tolstoid ei ole lugenud. – Aga kas te vähemalt Gogolit olete
lugenud? – Ei, tšuktš Gogolit ei ole lugenud. – Aga mida te siis üldse lugenud olete? – Tšuktši ne
tšitatelem, tšuktši pissatelem hotšet utšit´sja. 1980
Tšuktš on konservatooriumi vastuvõtueksameil. Esimene ülesanne on akorde ära tunda, proovitakse
teadmisi harmooniast. Kästakse tšuktšil selg pöörata ja lüüakse akord. – Keera ümber ja vasta nüüd.
– Tšuktš pöördub ümber ja vaatab pingsalt komisjonile otsa. Siis näitab ühele näpuga – vot tõ tam!
1980
Kaks tšuktši suusatavad. Üks küsib teiselt: – Kas sa kõige uuemat anekdooti oled kuulnud? – Kas
seda poliitilist või? – Jah. – Seda Brežnevist või? – Jah. – Ei ole ega tahagi kuulda. Mine tea, kuhu
veel saadavad. 1980
Tšuktš istub puu otsas oksa peal ja ise saeb sedasama oksa, millel istub. Mööda läheb tähelepanelik
ja valvas funktsionäär, ütleme, et külanõukogu esimees. – Kuule, tšuktš, ära seda oksa sae, sa kukud
alla. – Ne mešai, tšuktši pilit. – Kuule nüüd, sa kukud tõepoolest alla ja saad haiget. – Ne mešai,
tšuktši pilit. Ustav ja valvas funktsionäär ei jäta oma ja kordab veel: – Kui sa lõpuni saed, sa kukud
alla ja saad kõvasti-kõvasti haiget. – Ne mešai, tšuktši pilit. Ja tšuktš saagiski oksa läbi, kukkus alla
ja sai kõvasti haiget. Kui tšuktš prantsatusest toibus, sügas ta kukalt, ajas silmad pärani ja pomises:
– Nu i šaman. 1981
Tšuktši mehed tulevad oma šamaani käest küsima, kas talv tuleb külm või soe? Šamaan mõtleb: –
Ütlen igaks juhuks, et külm, siis lähevad mehed metsa puid tegema ja võib mureta olla. Kui ma
ütlen, et tuleb soe, siis hakkavad mehed laisklema, puid ei tee, aga ometi võib ikkagi külmaks
minna. Ütlebki, et tuleb külm talv ja mehed kaovad metsa. Igaks juhuks tuleb tšuktši šamaan veel
Vadim ?elnini käest küsima, et mida tema arvab, kas talv tuleb soe või külm? Želnin ütleb, et talv
tuleb arvatavasti külm. – Ja mille järgi te seda ütlete? – Vaadake, ahvena uimed näitavad mulle seda
ja pihlakamarjad ... ja peale selle läksid ka kõik tšuktšid juba metsa puid tegema. 1981
– Kas sa seda lugu tead, kui tšuktšid kuulutavad Hiinale sõja? – Ei tea. No vat. Tšukšid läksid
Hiinasse ja ütlesid, et me kuulutame teile sõja. Hiina mehed ajavad silmad punni, et tohoh! Kas te
teate ka, palju meid on? Tšuktšid ütlevad ausalt, et ei tea. Hiinlased ütlevad, et neid on 900 miljonit.
Nüüd ajavad tšuktši mehed silmad punni: – No kui teid nii palju on, siis me teid maha matta küll ei
jõua. 1981
Tšuktšid käisid merel kala püüdmas ja ühes kohas hästi palju meremiine. Võtsid siis ühe paadi
järele sleppi ja tõid maale. Tahtsid muidugi kangesti näha, mis seal sees on ja üks mees tõi siis sae
ja hakkasid miini pooleks saagima. Aga mööda juhtus minema valvas külanõukogu esimees: –
Kuulge mehed, mis te teete? See võib ju lõhkeda, mis siis saab? Aga tšuktšid löövad käega: – Üks
miin nüüd ees või taga, sinna jäi neid veel küll. 1981; variant vt. Hullud, 1981
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Tšuktšil on püss ja tahab seda proovida. Naine ehmatab ära: – Hull, nüüd öösel! – Nüüd jah. Ongi
hea, võõrad ei pane tähele, ei saa teada. – Aga lapsed ju magavad juba! – Pole häda midagi, ma
lasen kikivarvul. 1981
Eestlane ja tšuktš põgenevad hundi eest. Jooksevad koletu tambiga, äkki näevad – suur puu.
Eestlane kohe krõbinal puu otsa, tšuktš tiirutab ümber puu. Eestlane hüüab alla, et kuule, loll oled
või? Roni puu otsa, muidu hunt sööb su ära! Aga tšuktš hüüab alt vastu: – Ta ei saa ju mind kätte!
Mul on juba 13 ringi edumaad. 1981
Siberi lai jõgi, üks tšuktš on ühel pool jõge ja teine teisel pool. – Hei! Miks su naine paati vette
veab? – Ma kavatsen paadiga sõitma minna! – Hei! Miks su naine aere paati tassib? – Loll oled või?
Nendega ju aerutatakse! – Hei! Miks su naine suurt kompsu paati tassib? – Sõidan kaugele, kulub
palju moona! – Hei! Miks su naine vastuvoolu sõuab? – Ma viin ta sünnitusmajja. See jääbki
vastuvoolu! 1981 vrd. järgmine
Ühel Tšuktšimaa jõel sõidab paat, tšuktš istub ninas ja popsib piipu. Naine kühveldab hoolega
sõuda – õõh! õõh! Vastu tuleb teine paat, tšuktš istub ninas ja popsib piipu. Naine kühveldab taga
hoolega sõuda – õõh! ... õõh! Kui paadid jõuavad kohakuti, küsib üks mees /puhub enne suitsu –
phuu!/: – Kuda jedeš sossed? Teine tšuktš vastab /puhub enne suitsu – phuu!/: – Vidiš, žena
zabolela. V bol´nitsu vezu. 1981
Tšuktš hääletab tee ääres ja saab auto peale. Sõidavad, sõidavad ja tšuktš küsib, et kuule, mis
ametimees sa ka oled? Autojuht vaatab, et mees teeb peent nalja ja vastab, et olen kütt. Tore on,
sõidavad muudkui edasi. Aga keegi mammi läheb ukerdades üle tee. Autojuht keerab, vingerdab ...
ja saab mööda. Siis ütleb tšuktš: – Russki ohhotnik plohhoi ohhotnik. Kui mina poleks teda uksega
löönud, sa poleks üldse pihta saanud. 1981; variant taksojuhiga
Kosmosesse saadetakse Belka, Strelka ja tšuktš. Maalt tulevad laevale käsklused, mida ja kuidas
teha. – Belka, vajuta valgele nupule, reguleeri kiirust vasakpoolse kangiga! – Strelka, tõmba
parempoolset kangi, korrigeeri trajektoori! – Belka, vajuta punasele nupule! – Strelka, vajuta
valgele klahvile! – Tšuktš, anna koertele süüa! 1981
Valvas külanõukogu esimees küsib tšukšilt, et kui tihti sa saunas käid? Tšuktš ütleb, et ma ei julge
tihti käia, sest alati just siis midagi juhtub. Kui ma esimene kord käisin, suri Stalin ära. Ja teine kord
kadus mu puhvaika ära. Külanõukogu esimees vaatab, et siin tuleb väärarusaamadega võidelda ja
ajab tšuktši sauna: – Mine aga mine, ei juhtu sul seal midagi. Ja üldse sa kardad asjata ja liiga palju.
Pärast küsib veel tšuktšilt, et noh, kas juhtus siis midagi? – Juhtus küll. Ma leidsin särgi alt oma
puhvaika üles. 1981; variant vt. Petka ja Tšapajev, 1976
Sakslane, inglane, juut, venelane ja tšuktš läksid vaidlema, mis rahvusest Lenin ikkagi oli. Igaüks
toonitas omi argumente oma rahvuse kasuks, ette toodi sünnikoht ja vanemate rahvus ja
õpinguaastad ja plommitud kaubavagun. Tšuktš ei too ühtki näidet, ainult raiub: – Lenin oli tšuktš.
Lõpuks teised pärivad, et miks sa ometi nii arvad? – A on umnõi bõl. 1981 vt. järgmine
Hakati kord arutama, et mis rahvusest õige on Brežnev. Venelane? Ei-ei-ei, venelane protesteerib: –
Brov´i ne takije kak u nas. Grusiinlane? Ei, ei, ei, grusiinlane protesteerib: – Ne tak hitrõi on kak
mõ. Juut? Ei-ei-ei, juut protesteerib: – Ne tak umnõi on kak mõ. Siis ei osata enam midagi välja
pakkuda, kuni tšuktš ütleb: – On tšuktš, on takoi že umnõi kak mõ. 1981
Tšuktšile teatatakse, et ta on nüüd potšjotnõi akademik. Tšuktš ütleb, et ahah, horošoo. – Jesli ja po
tšjotnõm dnjam akademik, togda po netšjotnõm dnjam ja ohhotnik. 1981
Rongis sõidavad juut, venelane ja tšuktš. 1982 vt. Eri rahvad
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Tšuktšid on oma külas koos ja arutavad, et kas on veel olemas rumalamat rahvast kui nemad. Et
ükskõik, mida nad ka ei teeks, ikka leiavad teised naerda, ikka läheb midagi nihu või kukub sitasti
välja. Tuuakse näiteid, võrreldakse, otsus kipub kaunis pessimistlik tulema. Siis leiab üks tšuktš, et
pole midagi, armeenlased on veel turakamad. Et näe, olin kaks nädalat Moskvas komandeeringus,
elasin ühe armeenlasega koos hotellitoas. On každõi notš menja jebal i do kontsa ne ponjal, tšto ja
ne ženštšina! 1982
Tšuktš sõitis Moskvasse ja parkis oma vana "Sapika" Punasele väljakule. Aga kohe on miilits juures
ja kukub sõimama: – Kuhu sa, tolvan, trügid! Kas sa ei tea, kes siin käivad ja kes oma autod siia
jätavad? Siin käivad ainult Keskkomitee liikmed, said sa aru, vana oinas? Tšuktš ütleb, et minul
pole neist midagi. Autol on salalukk peal. 1982
Tšuktš sõidab jalgrattaga tundras. Väntab ja väntab ja kuuleb äkki kauget hüüdu: – Pomogite, ljudi!
Tšuktš ei tee väljagi, väntab edasi. Siis kuuleb jällegi kauget nõrka hüüdu: – Ljudi! Pomogite!
Ljudi! Tšuktš väntab vapralt edasi. Sõidab-sõidab, kuni appihüüded kustuvad kaugusse. Mees
pomiseb: – Vot teper´ ljudi. A v Moskve tol´ko tšuktši i tšuktši. 1982
Tšuktš on Moskvas kirjanik A. Puškini ausamba juures ja küsib, et kes see on? – See on suur
kirjanik Puškin. – Ahah, kas tema kirjutas "Mumuu"? – Ei, "Mumuu" kirjutas Turgenev. – Kuidas
siis nii! Üks kirjutab raamatu ja teisele pannakse ausammas?! 1982
Miks ei söö tšuktš hapukurki? 1982 vt. Küsimus-vastus
Tšuktš hakkas miilitsaks. 1982 vt. Miilitsad
Tšuktš tuleb palga järele ja kirjutab palgalehele allkirjaks neli risti. Raamatupidaja küsib, et mis
need ristid tähendavad? Tšuktš ütleb, et familija, imja, otšestvo. – Aga mis see 4. rist tähendab? –
See on teaduslik kraad. 1982
Tšuktš viis poja Moskvasse arsti juurde. Ise kurdab arstile, et ei tea, mis pojaga on, liha ei söö,
piima, koort ei söö, juurvilja ei söö, puuvilja ei söö. Arst vaatab, et tohoh, milles siis asi ja küsib
poja käest, et võib-olla sa ütled ise, miks sa seda kõike ei söö. – Miks ma ei söö! Aga neid lihtsalt
pole ju. 1982
– Millised tunded olid tšuktšil enne Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni? – Ainult kaks
tunnet: külm ja nälg. – Aga peale revolutsiooni? – Peale revolutsiooni lisandus veel kolmas – piiritu
tänutunne. 1982
Tšuktš istub õues oma jurta ees ja tõmbab piipu, naine askeldab toa ja õue vahet. Lennuk lendab üle
ja naine hüüab mehele: – Bol´šaja ptitsa pereletala! Tšuktš ütleb: – Da, samoljot nazõvajetsja.
Popsib piipu vahele. Varsti lendab helikopter üle ja naine kiljub: – Éi, starik, strekoza pereletala!
Tšuktš ütleb: – Da, vertoljot nazõvajetsja. Siis kohmitsevad veel omi asju teha, õhtul hakkab naine
rääkima, et näe, suvi tulemas, ei tea, kas tulevad jälle valged mehed ja tuleb oma alakeha neile
tarvitada anda. Tšuktš ütleb: – Da, ékspeditsija nazõvajetsja. 1982; variant vt. 1983
Tšuktš on Moskvas ja sõidab bussis. Järsku näeb ta bussis neegrit ja pistab karjuma: – Ljudi!
Obez´jan v avtobusse! Teised inimesed rahustavad tšuktši ja ütlevad, et see pole ahv, et see on
neeger. Et õpib Lumumba-nimelises ülikoolis ja on inimene nagu kõik teisedki. Tšuktš läheb neegri
juurde ja ütleb, et anna andeks, ma ei teadnud, et neegrid ka inimesed on. Aga neegril on asjast
villand ja ta lööb käega: – Ah, nitšego-nitšego. Nüüd ehmub tšuktš päris tõega: – I govorit ještšjo!
1982
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Üks tšuktš sai Moskvas uue korteri. Elab sees nagu miska ja naudib mugavusi. Kõige suuremas toas
on telk püsti, selles elabki, teisi tube-ruume kasutab just kuidas fantaasia ja inspiratsioon peale
tulevad. Teine tšuktš tuleb talle külla, istuvad telgis, võtavad viina ja külaline räägib kodukandi
uudiseid. Natukese aja pärast ütleb külaline, et nüüd on lugu hull. Tahaks minna tagumise otsaga
puristama, aga sul nii peen elamine, ma ei julge-oska kuhugi minna. Korteriomanik ütleb, et ära
nori. Kõik on nii kui koduski. Mine telgi taha. 1982
Tšuktš roomab kõrbes, liivapaber käes. Beduiin tuleb kaameli seljas vastu ja küsib, et kuule tšuktš,
mis sa siin kõrbes teed? Kas sa oled eksinud? Võin sind välja juhatada. Tšuktš ütleb, et ära sega,
mul on endal kõrbekaart käes. 1982
Tšuktš tahab osta värviteleviisorit ja läheb poodi. – Ma tahaks osta värvilist televiisorit. – Väga
kena, millist te soovite? – Rohelist. 1982 vt. järgmine
Tšuktš tahab värvitelekat osta. Läheb poodi ja ütleb müüjale, et palun mulle see värviteleviisor.
Müüja ütleb, et me tšuktšile ei müü. Tšuktš läheb ära, teeb suure tiiru linna peal ja läheb tagasi: –
Palun mulle see värviteleviisor. Müüja ütleb, et ei, tšuktšile me ei müü. Tšuktš läheb ära, paneb
teise mantli ja mütsi. Tuleb poodi ja ütleb: – Palun mulle see värviteleviisor. Müüja ütleb, et
tšuktšile me seda ei müü. Nüüd võtab tšuktš asja põhjalikult ette. Paneb paruka pähe, laseb vuntsid
maha ajada, paneb viimase moe järgi ülikonna selga ja läheb poodi: – Palun mulle see
värviteleviisor seal. Müüja ütleb, et ma ju ütlesin, et tšuktšile me seda ei müü. Tšuktš ütleb, et olgu,
ärge müüge, aga öelge ära, kuidas te ära arvasite, et ma tšuktš olen? – Aga te näitasite kogu aeg
külmutuskapi peale. 1983 vt. järgmine
Tšuktš läheb poodi ja ütleb müüjale, et ma palun seda akordioni seal. Müüja vaatab talle otsa ja
ütleb, et tšuktšile me ei müü. Tšuktš läheb, paneb teise mütsi ja mantli ja läheb poodi tagasi: – Ma
tahaks osta seda akordioni seal. Müüja ütleb jälle, et tšuktšile ei müü. Tšuktš käib juuksuris ja teeb
sada imet, ikka talle ei müüda. Siis ta küsib, et mille järgi te ütlete, et ma tšuktš olen? – Te näitasite
käega radiaatori peale. 1983
Tšuktš õpetati langevarjuriks. Enne muidugi pikalt teooriat ja siis lennuki peale. Tšuktš hüppab alla,
kisub langevarju rihmu – ei avane. Kisub, kisub, ei midagi, maa muudkui läheneb. Järsku näeb, et
alt tuleb teine tšuktš vastu. Tšuktš hüüab, et kuule, kas sa tead, kuidas langevarju avatakse? See
hüüab vastu: – Ei tea, mind õpetati minööriks. 1983
Eks Brežnev surnud ära ja tema matustele sõitis ka tšuktš. Teised enne räägivad, et sa sõidad ikka
pealinna ja nii tähtsale sündmusele, vaata, et sa end väärikalt ülal pead ja rahvusele häbi ei tee. Noh,
tšuktš käis Moskvas ära, mattis Brežnevi maha ja saabus koju tagasi. Teised kohe küsima, et mis ja
kuidas, kas olid viisakas ja soliidne? – Olin küll ja enamgi veel. Rahvast palju, ilus muusika
mängib, aga ainult mina taipasin leske tantsima võtta. 1983; variant Tšernenko matustel, 1985;
Suslovi matused vt. Brežnev, 1982; vt. Miilitsad, 1982
Tšuktši pere on kodus, mees istub, tõmbab piipu, naine askeldab supipaja juures. Siis kostab
mürinat ja tšuktši naine näeb lennukit: – Oih! Éto tšto takoje? Tšuktši mees popsib piipu ja seletab:
– Éto bol´šaja železnaja ptitsa, samoljot nazõvajetsja. Sama tegevus läheb edasi, varsti lendab neist
üle helikopter. Tšuktši naine hüüab: – Oih! Éto tšto takoje? Tšuktši mees popsib piipu ja seletab: –
Éto bol´šoi železnõi žuk, vertoljot nazõvajetsja. Tšuktši naine jääb mõttesse ja ütleb: – Varsti on
suvi käes, tulevad geoloogid, otsivad maaki, keeravad mulle taha ja lähevad jälle edasi. Tšuktši
mees popsib piipu ja ütleb: – Da, sifilizatsija nazõvajetsja. 1983; variant tsivilizatsijaga; variant
ekspeditsijaga vt. 1982
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Tšuktš hakkas jäneseid kasvatama. Sõber tuleb külla, räägivad oma uudiseid, tšuktš ütleb, et hakkas
jäneseid kasvatama. – No kui palju sul neid siis on ka? – Arva ära. Kui õigesti arvad, saad mõlemad
endale. 1983
See on lugu, kuidas tšuktš oli tsirkuses. Tuleb tola ja teadustab: – Esinevad, tohutus tõmbenumbris
esinevad, enneolematus hiilgenumbris esinevad – krokodill ja tšuktš! Rahvas plaksutab, tuleb
krokodill ja ajab lõuad pärani. Tuleb tšuktš ja paneb oma iduhänna krokodilli lõugade vahele.
Krokodill ei suru lõugu kokku. Tšuktš astub krokodillile lõugade peale – krokodill ei suru lõugu
kokku. Tuleb tola ja taob krokodillile telliskiviga pähe – krokodill ei suru lõugu kokku. Rahvas
ahhetab. Siis veetakse krokodill ühele poole, tšuktš teisele poole ja tola pöördub rahva poole: – Kas
keegi julgeb järele teha? Vaikus. Siis kostab tagareast naishääl: – Mina prooviksin, ainult et ... kui
... kividega pähe ei taotaks. 1983
Aafrikas korraldati ülemaailmsed küttimise meistrivõistlused. Iga maa saatis oma esindaja, Liidust
saadeti tšuktš. Korraldajad seletasid enne võistluste algust, et kõiki loomi võib küttida, ainult
krokodille ei tohi. Kes krokodilli tapab, saab karistada. Ja siis läks jahiks lahti. Kui õhtul võistlused
lõpetati, vaadati iga mehe saak üle. Küsitakse ka tšuktši käest, et mida ta laskis? – 50 nõusööri. –
Nõusööri! Mis asjad need veel on? Ma tuiskasin peamiselt põõsastes. Nägin seal musti kräsuspeaga
loomi ja loomulikult küsisin: – Tõ krokodil? – No, sir! No ja siis pauh! 1983
Moskvas korraldati anekdootide võistlused ja üks tšuktš võttis ka osa. Tuleb tagasi, värvitelekas
õlal. Teised taovad käsi vastamisi, et ohoh! meil nii kõva mees! – Kindlasti võitsid ära, jah? Tšuktš
ütleb, et ei, ma jäin viimaseks. – Esimese koha mees saadeti maalt välja, teine koht lasti maha ja
kolmas saadeti Siberisse. 1983 vrd. mõistatuste võistlused 1984; variant vt. Igasugust, 1981
Venelane ja tšuktš on surma mõistetud ja ootavad otsuse täideviimist. Venelane kutsutakse sisse,
küsitakse, et millise surmariista valid? Venelane ütleb, et giljotiin. Viiakse mees giljotiini alla, tera
langeb – aga just enne kaela jääb seisma. Venelasel surutakse kätt, soovitakse õnne ellujäämisel
puhul, sest giljotiin on rikkis ja muud riista polnud kauba sees. Venelane astub välja ja sosistab
tšuktšile: – Vali giljotiin, see on rikkis. Tšuktš astub sisse ja temalt küsitakse, et millist surma
soovid? Tšuktš ütleb, et teil pidi giljotiin rikkis olema, tapke mind siis noaga. 1983; variant:
inglane, sakslane ja venelane; venelane valib siis mahalaskmise, 1979
Tšuktš käis Moskvas ja tuleb koju tagasi. Teised küsivad, et kuidas oli ka? Tšuktš ütleb, et käis
balletti vaatamas. – Noh, kuidas oli? – Äh, ei oska need mehed seal asju ajada. Mees vaatab naist,
tiirutab ümber, aga paistab, et see talle ei meeldi. Tuleb teine, mees kaalub teda käes, tiirutab ümber,
aga ka ei meeldi, vist liiga kõhn. Tuleb kolmas, asi läheb põnevamaks, nii et kohe teine asi.
Maadlevad, mudivad, mees räägib vist tõsiselt, sest muusika läheb valjemaks, naine ringutab käsi,
muusika läheb kiiremaks, ärevamaks, juba vaatavad ringi, kuhu minna. Mees veab naise ühte nurka,
aga üks loll tõmbas tuled peale. Tormavad teise nurka, jälle tõmmatakse tuled peale. Siis alles ühel
mehel pea jagas, tuli ja tõmbas riide ette. 1983
Nüüd näide selle kohta, kuidas lugusid sarjadeks ühendatakse.
Tšuktš kuuleb, et Eestis on juba kommunism ja tuleb vaatama. Saabub Balti jaama ja küsib
esimeselt vastutulijalt, et kas see on tõsi? See mõtleb veidi ja ütleb, et on küll. Kirovi kolhoosis on.
– Kuidas sinna saab? – Oh, see on väga lihtne. Sõidate 114. bussiga. Sama mees trehvab õhtul jälle
Balti jaama juurde ja näeb, et tšuktš kükitab ikka veel seal. – Kas te polegi veel minema saanud? –
Varsti saan. 100 bussi on juba läinud, ainult 14 ongi veel ära oodata.
Kuidagi jõudis tšuktš ikkagi kohale ja Kirovi kolhoosis meeldis talle väga. Otsis tööd ja talle anti
laev värvida. Läheb paar päeva mööda, tšuktš läheb juba teatama, et töö valmis. Oskar Kuul tuleb
ise vaatama, et kuidas nii ruttu. Vaatavad, et ainult pool laeva ongi värvitud. – Miks ainult pool?
Tšuktš seletab: – Aga nii me ju lepingu sõlmisime! Oskar Petrovitš Kuul ühelt poolt ja tšuktš teiselt
poolt.
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Sellepeale vallandati tšuktš ametist ja ta hakkas bussijuhiks. Sõitis kaks päeva täiesti korralikult,
aga kolmandal päeval tegi avarii. Ülemus kutsub ta välja: – Kuidas siis nii? Kaks päeva sõidate
hästi, aga juba kolmandal päeval on avarii! Kuidas see küll juhtuda võis? Tšuktš ütleb, et avariist ei
tea ma suurt midagi. Ma olin sel ajal bussi sabas pileteid müümas.
Tšuktš sai Lasnamäele korteri ja ta kutsus tuttava naisterahva Tšuktšimaalt endale külla. See
tuleb vaatama, ise pelgab kõvasti, et kõik on võõras ja teist moodi. Tšuktš võtab ta lahkelt vastu ja
näitab oma elamist. Kaks tuba on tühjad, kolmandas, kõige suuremas on jurta püsti, sinna palub ta
oma külalise. Rüüpavad teed, mees räägib Tallinnast, naine reisist. Varsti ütleb naine, et juhata
mind nüüd kusele, ma ei tea, kuhu siin tohib. Mees ütleb, et siin on kõik nagu kodus. Mine telgi
taha.
Tšuktš on juba mõnda aega Tallinnas elanud ja märkab kohkudes, et väga palju kõneldakse
inetuid lugusid tšuktšide kohta. Läheb raadiosse ja nõuab ülemust. Saabki kohe selle jutule ning
pärib, et miks selliseid lugusid räägitakse, mis on selle põhjuseks? Ülemus maigutab suud ja
mainib, et võib-olla on see sellest, et tšuktšid on natuke ... noh nii ... /koputab lauale/. Tšuktš kargab
püsti: – Keegi koputas, ma lähen teen ukse lahti! Ülemus ütleb: – Ärge nähke vaeva, ma lähen ise.
1983
Tšuktš on raudteejaamas, kaks kohvrit käes. Rong tuleb, tšuktš läheb esimese vaguni juurde ja
toksab peaga vastu vagunit. Siis astub teise vaguni juurde, toksab peaga vastu teist vagunit. Jne.
Jõuab juba rongi lõppu ja hakkab tagasi tulema, iga vaguni pihta toksab peaga. Siis tormab
jaamakorraldaja tšuktši juurde ja küsib, et milles asi? – Rong hakkab iga minut minema, te võite
niimoodi rongi alla jääda! Tšuktš ütleb, et ma otsin pehmet vagunit. 1983
Tšuktš on Moskvas ja elab hotellis 16. korrusel. Ta läheb rõdule ja vaatab linnale, aga kõõlub rõdul
ja uneleb toredat linnapilti nähes ja kukub alla. Tema ümber kogunevad inimesed, ka miilits on
kohe platsis: – Mis siin toimub? Mis siin juhtus? Tšuktš rapsib riietelt tolmu ja ütleb: – Ei mina tea,
ma ise tulin ka alles praegu. 1984
Tšuktš käis Moskvas mõistatuste võistlustel. Tuleb tagasi, värviline televiisor auhinnaks kaasas.
Terve küla on koos ja pidu läheb lahti. Mehelt küsitakse, et mis koha sa said, et nii uhke auhind
anti? Tšuktš ütleb, et tuli 7-ndaks. – Ja mis mõistatuse sa võistlustel esitasid? – Mõista, mõista, mis
see on: kaks jalga ja 32 hammast? – Aga mis mõistatuse esikoha omanik esitas? – Tema mõistatus
oli, et mis see on: 26 jalga ja 2 hammast? – Ja mis siis veel tema sai? – Tema sai 15 aastat. 1984
vrd. anekdootide võistlused 1983; vrd. Kremli tegelased, 1984
Moskvas maetakse Andropovit ja matustele saabus ka tšuktš. Seisab Punasel väljakul ja vahib ringi,
ei tea, kuhu parajasti minna või mida teha. Miilits astub juurde ja käratab, et mis sa siin vahid, kao
kohe minema, kas sa ei tea, et see on po biletam? Tšuktš vastab rahulikult, et a u menja abonement.
1984
Kas tšuktš võib riiki juhtida? 1984 vt. Armeenia Raadio
Tšuktš näeb, kuidas lennuk lendab üle ja ütleb teisele tšuktšile: – Tõ smotri, pravitel´stvo letajet.
Teine vaatab ka ja ütleb segaduses: – Tõ tšto, ja ne vižu mototsiklistov. 1984
Julgeolekumees kõnnib metsas ja kuuleb kentsakat häälitsust. Läheb hääle suunas ja jõuab väikesele
lagendikule, lagendikul on känd ja kännu otsas istub tšuktš ja sajatab mis kole. Julgeolekumees
astub juurde ja küsib, et kulla tšuktš, mis sa siin vannud? – Võimu vannun. – Tohoh! Mis võimu? –
Tsaari-Vene. Julgeolekumees hingab kergendatult ja ütleb: – Lase käia, seda võib. Ja ise vantsib
minema. Aga siis hakkab teda mõte vaevama, et miks see tšuktš tsaare sajatab. Vaja küsida. Ja
lähebki tagasi. Tšuktš istub ikkagi kännul ja sajatab. – Kuule, tšuktš, miks sa Tsaari-Venemaad
vannud? – Sellepärast, et Alaska müüsid maha, aga Tšukotkat mitte. 1984
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Tšuktš on Moskvas ja sõidab taksos. Arve tuleb 6 rubla ja tšuktš annab kolmeka. Juht ütleb, et nagu
vähevõitu. Anna teine kolmekas veel. Tšuktš pahandab ja ütleb: – Keda sa lolliks pead, me sõitsime
ju kahekesi. 1984
Tšuktš hakkab Moskvasse sõitma ja isa manitseb, et ta arutult raha ei laristaks, ei laseks raha välja
petta ega meelitada. Poeg ütleb vastu, et ole mureta. Nii, tšuktš ongi Moskvas päral ja sõidab
taksoga hotelli. Arve tuleb 3.25. Tšuktš maksab: – Raz 25, dva 25, tri 25 (= kolm kahekümne
viiekat). 1984
Tšuktš on linnas, uudistab arhitektuuri, aga äkki, jõle jama, lind situb talle mütsi peale. Paraja
pläraka. Keegi ulatab talle kohe tüki paberit, tšuktš vaatab seda suuril silmil: – Milleks paber?!
Näete ju ise, et tagumik on juba kaugel. 1984
Tšuktš käis Moskvas ideoloogianõupidamisel. Tuleb tagasi, teised küsivad, et kuidas siis oli ka? –
Oi, vägev. Kogu aeg muudkui räägiti, et: "Kõik inimese heaks!" ja "Kõik inimese õnne nimel!" – Ja
teate, ma nägin ka seda inimest. 1984
Tšuktš sõidab oma autoga Moskvasse. Tee on muidugi pikk ja oma kuu läheb ära. Tal on seal palju
asju ajada, kui need on korras, teatab ta koju, et hakkab tagasi sõitma. Kodused ootavad. Läheb kuu,
läheb kaks, läheb tüki kolmandatki, enne kui tšuktš on kodus. Teised küsivad, et kuidas sul siis nii
kaua läks? Tšuktš vastab, et nojah, ega kerge olnud. Sinna minna polnud nii hull – edaspidi on ju 3
käiku. Aga tagasipoole ainult üks. 1984
Tšuktš võitis ALMAVÜ piletiga "Volga" ja sõitis Moskvasse kätte saama. Aga enne naine õpetab,
et vaata, et sa ennast tüssata ei lase. – Näe, vaata, milline on "Volga"! Must nagu meie
parteisekretäril, must nagu meie täitevkomitee esimehel. Võta selline must, siis tead, et on "Volga".
Mees läheb Moskvasse, näitab pileti ette ja tahab autot. Talle pakutakse mitut, aga musta ei ole.
Tšuktš ütleb, et tahab ainult musta. Otsitakse-otsitakse veel, leitakse üks tumepruun, aga musta ei
ole. Tšuktš saab lõpuks vihaseks ja ütleb: – Te kõik olete ühed sulid ja võllaroad! Makske mulle
piletiraha tagasi. 1984
Tšuktš võitis loteriipiletiga “Žiguli”. Läheb mõni aeg mööda, teine kütt küsib vastu trehvates, et
kuidas masin on. Tšuktš ütleb, et ilus ja mõnus. Kõik pedaalid töötavad, kõik uksed käivad
kinni-lahti, rool on paras jne. Ainult üks sita viga on tal – koertel on raske vedada. 1985
E. Rubic poos end üles. 1985 vt. Küsimus-vastus
Gorbatšov palkab tšuktši kommunismi ootama. 1985 vt. Midagi eestilikku
Tšuktš õpetati välja kopterijuhiks. Selge see, et kui teid pole, on helikopter üle kõige,
helikopterijuht on aga sama kõva kuju nagu mujal autojuht ja enamgi veel. Saigi tšuktš
kopterijuhiks, läks sõitma ja kukkus alla. Ise jäi imekombel ellu ja temalt küsitakse, et kuidas see
õnnetus juhtus? Tšuktš ütleb, et ei tea päris täpselt isegi. Kabiinis puhus jäle tuul, mind tüütas see
ära ja mõtlesin, et lülitan õige ventilaatori välja. 1985
Tšuktš on Leningradis Smolnõi koosolekul, kus Gorbatšov peab kõnet. Tšuktš vaatab, kuulab ja
ütleb: – Ah siis nüüd oleme nii kaugel, et meie riigijuht ei oska enam lugeda ka! (= rääkis peast)
1985
Tšuktš käis Moskvas ideoloogianõupidamisel. Tuleb tagasi, teised küsivad, et mida uut sa seal
kuulsid? Tšuktš ütleb, et selgus imelik tõsiasi: – Marks-Engel´s – éto dva tšeloveka. A Slava KPSS
– sovsem ne tšelovek. 1985 vt. järgmine
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Tšuktš käis parteikongressil ja tuli tagasi ja tuli tagasi väga rõõmsal meelel – ta oli teada saanud 3
tähtsat asja. Esimene, mille ta teada sai, oli see, et Lenin ja Uljanov olid üks ja seesama inimene.
Teiseks sai ta teada, et Marx ja Engels olid hoopis kaks eri inimest. Ja kolmandaks sai ta teada, et
Slava KPSS ei ole üldse inimene. 1986
Tšuktš on Moskvas ja läheb restorani sööma. Naisettekandja tuleb ja tšuktš ütleb: – Požaluista mne
spissok bljudei. Ettekandja ütleb: – Võ imejete v vidu menju? Tšuktš vaatab teda hindavalt ülalt alla
ja ütleb: – Potom posmotrim. Možet bõt´ i tebju. 1986
Tšuktš käis Ameerika Ühendriikides. Tuleb tagasi, teised küsivad, et kuidas oli? Tšuktš ütleb, et
täpselt nagu meilgi. Teised ei saa aru. – Noh, rubla eest ei saa midagi ja dollari eest saab kõike.
1986
Üks tšuktš suri ära. Miks, ei tea ja et asja uurida, võeti ette lahkamine. Siis selgus, et ta suri
lahkamise tagajärjel. 1986
Mis saab, kui abielluvad grusiinlane ja tšuktš? 1986 vt. Eri rahvad
Tšuktš taob kella. Tšuktš viskab kella aknast välja. 1986 vt. Midagi eestilikku
Tšuktš on Moskvas, käib Punasel väljakul ja imetleb linna. Siis tuleb tema juurde mingi mees ja
küsib: – Kas Kreml on ka kena, kas meeldib? – On küll kena, vastab tšuktš. – Aga kas sulle Spasski
torni kell ka meeldib? – Meeldib küll, vastab tšuktš. – Kas ära ei taha osta? – Võiks küll, kui palju
maksab? – Ainult 10 000 rubla. – Hea küll, võtan ära, ütleb tšuktš. Laob mehele 10 tonni peo peale.
Mees ütleb, et nii, kaup on koos, oota siin, ma lähen toon redeli, siis saad kohe kella kätte ka.
Tšuktš ootab-ootab, juba 3 tundi möödas, meest ei tule ega tule. Siis hakkab tšuktšile koitma, et ta
on vist petta saanud. Läheb hotelli ja räägib sõbrale, et näe, ostis Spasski torni kella ära, maksis 10
000 rubla, aga müüja tõmbas ta osavalt lohku. Teine tšuktš läheb järgmisel päeval ka Punasele
väljakule ja imetleb linna. Tuleb keegi mees ja küsib, et kuule, tšuktš, kas sa Spasski torni kella ei
taha ära osta? – Tahan küll, vastab tšuktš, kui palju maksab? – Ainult 10 000 rubla. Kas sobib? –
Sobib küll, vastab tšuktš ja laob raha mehele peo peale. Ta on aga aru saanud, et see on seesama
mees, kes ta sõpra pettis ja katsub nüüd ise silmad lahti hoida. Mees paneb raha tasku ja ütleb: –
Oota sa nüüd siin, ma lähen toon redeli, siis saad oma kella kätte. Aga tšuktš ütleb ei, ega tšuktš loll
ole. – Sa seisa ise siin, aga redeli lähen toon ma ise. 1986
Tšuktš on venelasega karujahil. Luusivad põõsais, redutavad metsas, kui äkki on karu ligi, möiratab
ja mehed pistavad jooksu. Aga karu on järel. Jooksevad kilomeetri, teise, tüki kolmandat. Venelane
hüüab: – Kuule, laseme karu maha! Tšuktš ütleb: – Vara veel. Ja jooksevad edasi, karu möirates
järel. Saavad oma 5 km juba joostud, hõikab venelane: – Hei, kuule, laseme nüüd karu maha! –
Vara! hüüab tšuktš vastu. Aga venelane on omadega kaunis läbi. Kui joostud on juba 10 km ja karu
on õige ligi, ei pea ta enam vastu ja laseb karu maha. Võtavad naha maha ja tõstavad liha selga.
Tšuktš on morn ja uriseb: – Kas nüüd saad aru, kui loll sa oled? Koduni jäi ainult 5 km, aga nüüd
tuleb see liha seljas kohale tassida. 1986
Tšuktš on naisega Moskvas. 1986 vt. Mees ja naine
Tšuktš käis Moskvas ja kui tagasi jõuab, küsivad teised, et mis seal ka uudist oli või mis seal
räägiti? Tšuktš ütleb, et lärmi on palju, kusagil Ukrainas oli katlamaja õhku lennanud. – Kas nii
väikesest asjast annab siis lärmi lüüa? – Nojah, aga radiaator oli leitud Rootsis. 1986
Tšuktš sõidab ekskursioonile Prantsusmaale. Pariisis näidatakse neile Eiffeli torni, Seine'i jõge,
Louvre'i aardeid jpm. Aga tšuktšil on ka salasoov. Ta on palju head kuulnud prantsuse võluvatest
naistest. Ta on salamahti kaasa võtnud paar sooblinahka, müüb need maha ja läheb lõbumajja.
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Tuleb välja ringutab õndsalt ja muheleb. Siis läheb nägu tõsiseks ja ptüi! ptüi! sülitab ta kõnniteele.
Aga kohe tuleb politseinik ja teeb talle seepeale 20 franki trahvi. Tšuktš on tagasi kodus, paljud
sugulased on kuulamas, milline soe jõgi on Seine, milline kõrge torn on Eiffel, kui toredad pildid on
Louvre'is. Siis küsib naine: – Kallis, kas mina sulle ka vahel meelde tulin? – Tulid küll, ütleb tšuktš.
Aga siis pidin ka kohe trahvi maksma. 1986
Tšuktš on kohtus ja teda süüdistatakse pangaröövis. Teine tšuktš, kes oskab natuke vene keelt, on
tõlgiks. Kohtunik küsib: – Kas ta tunnistab, et tema röövis panka? Tõlk ütleb edasi: – Kas sina
röövisid panka? Tšuktš ütleb: – Ei röövinud. – Ta ütleb, et ta ei röövinud. Kohtunik ütleb, et tõendid
on selged, tõendeid on palju, et just tema on süüdlane. Tõlk ütleb edasi: – Nad on kindlad, et sina
röövisid panka. Tšuktš ütleb, et no olgu peale, olin mina jah. – Aga kus see raha praegu on, küsib
kohtunik. – Nad tahavad teada, kuhu sa raha panid, vahendab tõlk. – Ei ütle, ütleb tšuktš. – Ta ütleb,
et ta ei ütle. – Noo, ütleb kohtunik. Siis võib tulla kõva karistus, isegi mahalaskmine. Ja tõlk ütleb
edasi: – Kui sa ei ütle, kuhu sa raha panid, lasevad nad su maha. – No olgu. Minu maja taga on
väike putka. Kaevasin selle alla augu, raha on seal, ütleb tšuktš. – Ta ütleb, et laske või maha, aga ei
ütle, lausub tõlk. 1987
Tšuktš on Moskvas mingil koosolekul või pleenumil. 1987 vt. Igasugust
Põhja-Jäämere ääres on kaks venelast morsa kinni püüdnud ja veavad teda oma laagri poole. Vastu
tuleb tšuktš ja kiidab, et olete alles kanged mehed, nii suure ilusa looma kätte saanud. Ise aga
imestab, et miks te, mehed-vennad, looma sabast veate! Niimoodi vastukarva on ju raske. Võtke aga
võhkadest ja vedage pärikarva. Tore on, venelased võtavadki võhkadest ja hakkavad minema. Varsti
ütleb üks venelane teisele, et ei tea, miks neid tšuktše küll lollpeadeks kutsutakse. Vaata, kui head
nõu meile andis. Niimoodi võhkadest pärikarva vedada on ju tõesti kergem. – Mismoodi see siis hea
nõu oli, uriseb teine. Vaata ise, me oleme jälle mere ääres tagasi. 1990

X. MITMESUGUST
3. Miilitsad
Militsionäär seisab oma postil, tuleb ligi poisike ja ütleb: – Onu, hammusta pähkel katki. Miilits
hammustab pähkli katki, veidi aja pärast on poiss tagasi: – Onu, hammusta pähkel katki. Miilits teeb
seda. Aga kui poiss tuleb juba kolmandat ja neljandat korda, siis küsib miilits, et miks sa neid
niimoodi ükshaaval tood. Too kõik korraga siia ja ma hammustan nad katki. – Ei saa. Neid on
prügikastist väga raske kätte saada. 1973
Moskva Suures Teatris etendati "Romeot ja Juliat". Tore tükk, ikkagi klassika, ja hea etendus. Tuli
kätte see koht, kus Julia seisab rõdul, Romeo all maas ja avaldavad kirgliselt armastust. Aga kui Julia
küsis, et: "Kallim, mis sulle minus kõige rohkem meeldib?", kõlas saalist: "Pizdaa!" Etendus on
untsus, rahvas on pahane ja järgmisel korral on saalis ka miilits. Jõutakse jälle kohani, kus Julia küsib:
– Kallim, mis sulle minus kõige rohkem meeldib? Siis kargas miilits püsti ja möirgas: – Kes nüüd veel
"pizdaa" hüüab, selle viskan saalist välja! 1973
Arstidel on ülemaailmne kongress. 1973 vt. Arstid ja ihuviga
Tallinnas suri ära viimase voorimehe viimane hobune. Asja saadeti uurima kaks seersanti, Ants ja
Mihkel. Mihkel hakkab protokolli kirjutama: "Surnd Tallina viimase voorime viimane obune. Sures ...
Aia ... Aja ... Aija ...": – Kuule, Ants, mine vaata, kas "Aia" kirjutatakse i-ga või j-ga! Ants pühib
minema. Tunni aja pärast on tagasi ja ütleb: – Tead, ma ei leidnud kuskilt silti. Aga ma lohistasin
hobuse Viru tänavasse. Pane kirja, i-tähega. 1974
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Miilitsad on väga hullusti hädas, sest nende ülemusel, miilitsakaptenil, tuleb sünnipäev ja nad ei tea,
mida talle kinkida. – Kingime tugitooli! – Ei, tugitool tal juba on. – Kingime külmkapi! – Tal on juba
külmkapp. – Kingime raamatu! – Ka raamat tal juba on. 1975
Ajakirjanikud on lasteaias külas. Tahetakse ka teada, mida lapsed arvavad oma tulevasest ametist. –
No vaadake, lapsed, igal juhul te juba kindlasti unistate, kelleks tahate saada. Vot sina, punase peaga
poiss, mis su nimi on? – Ants. – Nii, Ants, kelleks sa tahad saada? – Ei tea veel. – Ei tea? Oi-oi -oi,
oleks juba aeg. Aga sina, mis su nimi on? – Tõnu. – Nii, Tõnu, kelleks sa tahad saada? – Ei tea veel. –
Tohoh, ka ei tea! No lapsed, kes teab, kelleks ta tahab saada. Tõstame kätt! Nii! Noh, tore poiss!
Kelleks sa tahad saada? – Mina tahan miilitsaks. – Väga tore, väga tore poiss! Mis sinu nimi on ? – Ei
tea. 1975 vrd. Hullud, 1973
Mees võtab takso ja ütleb koha, kuhu sõita. Niipalju kohe juurde, et taksojuht oli naine. Sõidavad,
sõidavad, aga äkki juhtus masinal midagi, mootor suri välja. Autojuht võttis riistad ja puges auto alla.
Mees mõtles, et ikkagi naisterahvas, äkki on abi tarvis ja puges ka auto alla. Korraga koputab keegi
õlale. Mees vaatab üles – miilits. Miilits lööb kannad kokku ja teatab: – Mina kui inimene saan teist
muidugi aru. Aga kui ametiisik pean teatama, et auto aeti teil juba veerand tundi tagasi ära. 1976
Miilitsasse toodi linnast leitud ahv ja miilitsad mõtlevad, mis selle ahviga teha. Lõpuks tabab ülemus,
et ahv on äkki loomaaiast ja ütleb seersandile, et ahvi ripakile jätta muidugi ei tohi. Võtke ja viige ta
loomaaeda. Ülemus näeb seersanti uuesti õhtul ja küsib, et noh, kas viisid ahvi loomaaeda? – Jaa. Ta
jäi väga rahule. Homme läheme kinno. 1976; variant pingviiniga, vt. 1982
– Miks on miilitsa varrukal metallnööbid? – Et ta varrukaga nina ei pühiks. – Aga miks need nööbid
läigivad? – Ikka pühib. 1976
Mees istub Punasel väljakul, muljub midagi ja nokitseb ja on väga ametis. Miilits astub juurde ja
küsib, et mis see on, mida sa siin muljud? – See on sitt. – Ja mida sa tast voolid? – Voolin nõukogude
miilitsat. Miilits lööb mehele kammi turja ja veab ära. Mees istub oma aja ära ja varsti näeb miilits
teda uuesti Punasel väljakul. – Mida sa siin jälle teed? – Voolin sitast nõukogude miilitsat. Miilits
võttis jälle mehe kaasa. Mõne aja pärast istumine istutud, mees uuesti Punasel väljakul. Miilits astub
ligi: – Mida sa mudid siin? – Savi. – Ja mis sa savist teed? – Ratsanikku. – Miks sa enam nõukogude
miilitsat ei vooli? – Ei saa, sitt sai otsa. 1977
Joodik lällab bussis, möliseb ja kuseb ühele kodanikule juhtumisi peale. Tõuseb lärm ja kisa,
kutsutakse miilits. Miilits küsib kohe: – Vaši dokumentõ. Joodik annab passi, aga sellel on targu 25
rbl. vahel. Miilits vaatab passi passi ja ütleb: – Dokumentõ v porjadke, možete idti. Mees, kellele peale
kustud, lärmab ja protesteerib edasi, et kinni võtta ja trahvi jne. Siis ütleb miilits: – U nego takije
dokumentõ, tšto on vas i obosrat´ bõ mog. 1977
– Milles on miilitsa ja aknaklaasi erinevus? – ??? – Klaas enne higistab ja siis jookseb, miilits enne
jookseb ja siis higistab. 1977
Miilits paneb kingapaela kinni. Miilits kontrollib, kas toosis on tikke. 1978 vt. Mis on pildil?
– Kuidas miilits keerab pirni lakke? – Ei tea. – Üks ronib laua peale ja hoiab pirni, neli keeravad lauda,
kuni aitab. 1978
– Mitu miilitsat on vaja, et lehma lüpsta? – Ei tea. – Kuus. Kaks hoiavad nisadest. Neli tõstavad lehma
ja lasevad alla, tõstavad üles ja lasevad alla. 1978
– Milles on miilitsa ja sita sarnasus? – Ei tea. – Mõlemad on siseorganeis(t). 1979; variant vt. 1981
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Tartus kõnnib keegi Jalakäijate silla kaarel, miilits näeb ja tormab ligi: – Roni kohe alla! Aga mees
üleval kõnnib ja pomiseb: – 9 ... 9 ... 9 ... – Roni kohe maha, sa võid jõkke kukkuda! Mees aga käib ja
pomiseb: – 9 ... 9 ... 9 ... Miilits ronib ka kaare peale, et mees maha tuua, see aga müksab miilitsat ja
kõnnib edasi: – 10 ... 10 ... 10 ... 1979; variant vt. Hullud, 1974
– Miks käivad miilitsad Odessas kolmekaupa? – Ei tea. – Üks oskab lugeda, teine kirjutada ja
kolmandale meeldib viibida intelligentses seltskonnas. 1980
– Miks põrand naksub, kui miilits käib? – ??? – Targem annab järele. 1980
Mis toimus Tallinnas olümpiamängude ajal? 1980 vt. Olümpiamängud 1980
Kaks miilitsat sõidavad autos ja üks ütleb, et vaata, kas vilkur ikka töötab. Teine pistab pea aknast
välja ja vaatab: – Töötab ... ei tööta ... töötab ... ei tööta ... 1981; variant suunatulega
– Miks on miilitsaautol sinine triip? – ??? – Et oleks kergem ukselinki üles leida. 1981
Miilits kuulab üle prostituuti: – Tõ tšem zanimaještšja? – Ja minjet delaju. – Tõ tšto, hui sosjoš? – Net,
ja minjet delaju. – Kakaja zdes´ raznitsa, eto že odno i tože. – Net, net, eto ne odno i tože. Skol´ko võ
polutšite za mesjats? – 130 rublei. – Vot éto võ hui sosjote, a ja minjet delaju. 1981
Siin Tallinn, Vikerraadio. Kell on kaheksateist null-null. Eriteade miilitsatele. Suur seier on praegu
kaheteistkümne peal ja väike seier kuue peal. 1981
Kupees istuvad kaks meest, üks mornivõitu, teine kaunis elav. Elavam mees teeb ettepaneku hakata
anekdoote rääkima: – Teate, mul on väga hea anekdoot, ma kohe räägin! – Ärge rääkige, te ju ei tunne
mind. – Sest pole midagi, lugu on väga hea. – Ma ikkagi ei soovitaks teil rääkida, ma olen nimelt
miilits. – Sest pole midagi. Ma räägin siis kaks korda ja hästi aeglaselt. 1981
– Miks ostab miilits kaks pesumasinat? – ??? – Naise pesupali ei mahu ühe otsa ära, kahele toetub
kindlalt. 1981
– Miks lööb miilits kulpi, kui välku lööb? – ??? – Miilits arvab, et pildistatakse. 1981
Miilits hakkab äkki mõtlema, et kuradi jama. Kaks pluss kaks on neli ja kaks korda kaks on neli. Aga
kolm pluss kolm on kuus ja kolm korda kolm hoopis üheksa. Ei klapi raisk. Läheb ülemuse juurde ja
räägib oma suurest hämmastavast tähelepanekust. Kaks korda kaks ja kaks pluss kaks teeb sama välja,
aga kolm korda kolm ja kolm pluss kolm ei tee. Ülemus sügab pead ja ägab: – Liitke ja jagage
omavahel nii palju kui tahate, aga ärge te, kuradid, korrutama hakake. 1981
– Mitu miilitsat on vaja, et pirn lakke keerata? – Ei tea. – Üheksa. Üks seisab laua peal ja hoiab pirni,
neli keerutavad ringi lauda, millel mees seisab ja neli jooksevad vasturingi, et pirniga mehel ei
hakkaks pea ringi käima. 1981
Miilitsa naine käis suvitamas ja kui tagasi tuli, tõi mehele kingituseks vaasi. Kallis mees, miilits, võtab
vaasi /näidata ka – hoida tagurpidi!/, vaatab seda nii ja naa ja mõtleb, et tore vaas küll, aga lillede jaoks
pole üldse auku. Võtab vaasi järgmine päev tööle kaasa ja näitab ülemusele: – Muidu oleks tore vaas,
aga pole auku kuhu lilled panna. Naine käis suvitamas, Jaltas, tõi mulle kingiks. Ülemus vaatab ka
vaasi /hoiab ka ikka tagurpidi/ ja ütleb, et jah, näe auku pole jah, kuhu lilli panna ja peale selle – põhja
pole ka all! 1981
Miilits näitab arvu 101. 1981 vt. Mis on pildil?

192

Miilits kõnnib jõekaldal, sitt ujub jões. Sitt hüüab: – Tervist, seltsimees! – Ei ole ma sinu seltsimees,
ütleb miilits ja lisab sammu. Sitt jõuab varsti järele ja hõikab: – Tervist, seltsimees! Miilits on
nördinud: – Kuidas nii? Mina ei ole sinu seltsimees. – Oled küll, ütleb sitt. Me oleme mõlemad
siseorganitest. 1981; variant vt. 1979
– Kuimitu miilitsat on vaja, et lehma lüpsta? – Ei tea. – 25. – Kuidas nii? – 16 tõstavad lehma üles,
lasevad alla – neli igast jalast. 4 hoiavad nisadest, 1 sabast, 2 hoiavad lüpsikut ja 2 jooksevad ümber
lehma, et parme tõrjuda. 1981
– Mõista, mõista, mis see on: võim lamab, vesi voolab? – Ei tea. – Miilitsale tehakse klistiiri. 1981
Keegi miilits ei ole oma last kooli pannud ja koolist tullakse koju asja uurima. – Kuulge, te laps on
juba 10-aastane ja peaks juba IV klassis käima! Miks te last kodus hoiate ja kooli ei pane? Miilits
ütleb, et teate, me arutasime siin naisega seda asja ja otsustasime, et ka meie lapsest saab tulevikus
miilits. 1981
– Mõista, mõista, mis see on: võim sees, vesi ümber? – ??? – Miilits vannis. – Aga mis see on: vesi
sees, võim ümber? – ??? – Miilits jookseb ümber vanni. 1981
Esimesest jaanuarist 1982 on igas bensiinijaamas arst ja miilits. – Miks? – Kui keegi tuleb oma raha
eest pentsu ostma, siis arst peab kindlaks tegema, et ega ta ometi hull ei ole. Ja kui ei ole, siis miilits
hakkab uurima, kust ta raha võttis. 1981
– Milline võiks olla ideaalne miilits või siis politseinik? – Ei tea. – See, kellel on inglase
džentelmenlikkus, prantslase galantsus ja venelase suuvärk sõimata. 1981
Moskvas Punasel väljakul on Minini ja Požarski ausammas. Ja selle samba taga urineerib keegi
inglane. Miilits astub juurde: – Kuulge, kodanik, kas te ei tea, et tualett on siin kõrval all tunnelis? –
Tean küll. Aga ma ei saa urineerida seal, kus kaks džentelmeni veini manustavad. 1981; variant vt.
1982
Miilitsakooli kursantidel toimub erialaeksam. Ühe kursandi käest küsitakse, et mida sa teed, kui sa
tahad liha, aga lihapoe ukse taga on tohutu saba inimesi? – Lähen ja ajan selle rahvakogunemise laiali.
– Ehhee! Ei! Sa pead minema saba lõppu ja ütlema järgmistele: – Ei maksa närvitseda, siin jätkub liha
kõigile. Kursant läheb välja ja selgitab järgmisele, mida ja kuidas tuleb vastata. Et lähed saba lõppu ja
ütled teistele, et siit jätkub liha kõigile. Järgmine mees astubki ette, tema käest küsitakse, et mida sina
kui miilits teed, kui näed, et kari mehi on ühe naise kallal ja vägistavad? Kursant ütleb, et ma astun
saba lõppu ja ütlen teistele, et ei maksa pabistada, siit jätkub liha kõigile. 1981
– Kuidas avab miilits konservikarpi? – ??? – Koputab sõrmega konservile ja ütleb: – Avage, siin on
miilits. Aga kuidas avavad konservikarpi kaks miilitsat? – ??? – Koputavad konservile ja ütlevad: –
Avage! Te olete ümber piiratud. 1982
– Kuidas said Brežnev ja Reagan sõpradeks? – Ei tea. – Reagan sõitis Moskvasse külla, Brežnev
võttis ta kenasti äärelinnas vastu. Ajasid juttu, läksid jalutama ja jõudsid jõe äärde. Ega midagi, võtsid
riidest lahti ja ujuma. Aga varsti kaks miilitsat kohal ja käratavad, et kas te ei tea, et siin ujuda ei tohi?!
Reagan tuleb veest välja, et ütleb, et andke andeks, aga ma olen Roland Reagan, Ameerika
Ühendriikide president. Miilitsad kohe mühähäh naerma: – Ah teie olete Reagan! No siis see paks siga
seal vees ütleb muidugi, et tema on Brežnev! 1982
Miilitsakoolis on eksam ja tuleb nimetada loomi. Koerad-kassid, jänes ja rebane ja lehm loetakse
varsti üles. Aga ikka vähe ja tuleb öelda veel, lisaks. Pikapeale tuleb mõnel veel üht-teist meelde, aga
eksamineerijad ütlevad, et kes tahab viit saada, peab veel paar nime ütlema. Tükil ajal punnitavad kõik
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mõelda, kas tuleb veel midagi meelde. Siis üks pahvatab: – Jaaguar! Teised vaid vaatavad tarkpeale
otsa, seda nad tõesti ei teadnud. Nii, punnitavad edasi mõelda, siis prahvatab keegi teine: – Veebruar!
1982
Miilits kõnnib mööda tänavat ja äkki kukub tellis alla, miilitsale otse pähe. Miilits lööb oma furaška
tolmust puhtaks ja ütleb: – Da, no jesli kto-to tšelovek prošol-bõ ... 1982
Miilitsad on botaanikaaias ja kohalik bioloog on giidiks-lektoriks. Bioloog viib miilitsad suure
akvaariumi juurde ja seletab, et väga huvitav on jälgida, mismoodi algelisemad olendid on
mõjutatavad kõrgemaist olendeist ning kuidas nad lausa imiteerivad kõrgemate olendite käitumist. Siis
veab bioloog näpuga mööda akvaariumi klaaskülge siia-sinna ja kalad jälgivad näppu seespool klaasi
väga täpselt. Miilitsad vaatavad kõike väga tähelepanelikult ja katsuvad meelde jätta. Siis lubab lektor
veel palju põnevat näidata ja läheb oravatopist tooma. Tuleb tagasi ja näeb, et kõik miilitsad teevad nii
/maigutavad suud nagu kalad/. 1982; variant psühholoogiga loomaaias, 1986
Tšuktš hakkas miilitsaks. Tuleb esimene õhtu koju, naine tõttab, käed püsti, kallile mehele vastu, aga
tšuktš väänab naisel käe selja taha ja heidab trepist alla. Naine kole vihane, mis sa niimoodi
mööbeldad? Mees seletab, et õppisime kogu päeva džuudot. Tuleb mees järgmine õhtu koju, naine
enam ligi ei lähe, aga mees /sõrmed laiali/ häähh! – ja torkab naisele silma. – Mis kurat sinuga lahti
on? Aga mees seletab, et õppisime kogu päeva karated. Kolmandal õhtul tuleb mees koju, nägu verine
ja kraapsal. – Issand! Kas täna käisite juba pätte püüdmas? – Ei. Täna õpetati noa ja kahvliga söömist.
1982
Inglise lord on Moskvas ja küsib miilitsalt, et kuidas ta leiaks lähima väljakäigu. Miilits viib lordi
kohale ja tiirutab igaks juhuks läheduses, et keegi ei pommiks, ei kukuks südant puistama, ei tülitaks,
ei teeks üldse mingeid inetusi. Aga siis paneb miilits tähele, et inglise lord kuseb hoopis oma
diplomaati. Kui lord väljub, ei suuda miilits varjata oma hämmingut ja uudishimu ja küsib, et miks te
siis nii, aga mitte sinna kuhu vaja? Lord vastab, et angliiski lord ne piissajet tam, gde russkije
džentelmenõ võpivajut vino. 1982; variant vt. 1981
Miilits Kostja seisab draamateatri ees ja näeb, et pingviin seisab trammiteel. Ei edasi, ei tagasi. Miilits
Kostja ei tea ka, mida peale hakata. Aga sealt tulebki kaastöö-seltsimees Sergei: – Tere, Kostja. Mida
sa siin tunnistad? Aga Kostja teatab, et näe, eks pingviin seisa seal nõutult, ei tea, mis temaga küll
teha? Eks siis Sergei soovita: – Sa vii ta loomaaeda, mis ta'ga muud ikka teha. Nonii. Järgmine päev
näeb Sergei Kostjat uuesti, aga ikka jälle pingviiniga. – Tohoh, sa polegi teda loomaaeda viinud!? –
Viisin küll, talle meeldis seal väga. Täna läheme kinno. 1982; variant ahviga, vt. 1976
Keegi mees küsib miilitsa käest: – Mõista, mõista, kes see on: riigimees ja sea näoga? Miilits tõmbub
kaameks ja lohistab mehe miilitsasse. Asja võetakse tõsiselt, ülekuulaja on naksti kohal ja küsib: – Nii,
kes on siis see riigimees, sea näoga? Mees ütleb, et Churchill. Miilitsad kohmetuvad, peavad mehe
lahti laskma. Ukse juures keerab mees ringi: – Aga ma vist tean, keda teie mõtlesite. 1982
Miilitsad on eksamil ja nendega tehakse katseid ja teste jne. Kutsutakse kursant või pärismiilits laua
juurde ja sirutatakse käsi ette: – Valige siit kaks sõrme. Miilits valib. Siis raputab mees kätt, peidab
selja taha ja sirutab uuesti ette: – Katsuge nüüd meelde tuletada, millised sõrmed te valisite. 1982
Miilits istub tollis ja kontrollib välismaalt tulijate kotte-kohvreid. Võtab brosüüri, lehitseb ja paneb
kirja: – Graždanin Jermolajev. Konfiskovano pornografitšeskih kartotšek-otkrõtok 7 štuk.
Odnografitšeskih 5 štuk ... 1982
– Mille võtab miilits kaasa, kui ta läheb kõrbesse? – Ei tea. – Ta võtab kaasa kaks autoust. Kui hakkab
palv, keerab ühe ukseklaasi alla. Kui hakkab väga palav, keerab ka teise klaasi alla. Siis tuul tõmbab.
1982
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Miilitsasse helistatakse, et keegi on ära tapetud ja välja sõidavad major ja seersant. Jõuavad kohale,
õigele tänavale, aga tänaval ei leba laip, vaid ainult pea. Seersant võtab pea, tõstab üles ja ütleb: – Oo,
éto že retsidivist Petrov! Major vaatab ka ja ütleb: – Kakoi éto Petrov. On že ne takogo võssokogo
rosta. 1982
Miilits tuleb matustelt ja teised küsivad, et kuidas siis oli ka? Miilits ütleb, et väga imelik pidu oli. Ja
mehed ka kõik mühakad. Muusika mängis ja mängis kogu aeg, aga mina üksi märkasingi lese tantsima
kutsuda. 1982; variandid vt. Brežnev, 1982; vt. Tšuktšid, 1983
Miilits läheb mööda teed ja veab enda järel lehmaketti. Teine miilits tuleb vastu ja küsib, et mis sa
sellest ketist järel vead? Esimene miilits ütleb, et proovisin enese ees ka lükata, aga ei kukkunud välja.
1982
Miilits on metsas seenel. Korjab suure korvi seeni täis, pilvikuid, puravikke, riisikaid jne. Aga siis
võtab kätte ja tambib kõik seened puruks, päris pudruks. Jõuab oma korvitäiega koju, naine vaatab
seda seeneputru ja küsib, et tohoh! Mis siin siis juhtunud on? Miilits vaatab ka ja ütleb: – Ei tea, tõesti
ei tea. Vist kukkus ise trepist alla. 1982
Poolas on kaks miilitsat patrullis, et kontrollida komandanditunnist kinnipidamist. Seisavad
tänavanurgal ja sealt läheb keegi mees mööda. Üks miilits võtab püstoli ja laseb ta maha. Teine küsib,
et miks sa ta maha lasksid? Komandanditunnini on ju veel 5 minutit aega! – Ma tunnen teda, vastab
esimene miilits. Ta lurjus poleks ka veerand tunniga koju jõudnud. 1982
Andropov sõidab autos suvilasse ja poolel teel ütleb autojuhile, et lase ma proovin vahepeal ise sõita.
Vahetavad kohad ära, aga varsti peale seda peab miilits auto kinni. Vaatab load üle, talongi, kummid,
laseb autol minna, aga ise minestab. Paarimees klopib ta üles ja küsib, et mis sul hakkas, kas oli mõni
väga kõva nina või? – Kurat, oli vist jah. Andropov ise oli ta autojuht. 1982
Kaks miilitsat ajavad omavahel juttu ja üks küsib teiselt, et mis sa arvad, kas poleks äkki tore osata ise
ka mõnd võõrkeelt? Teine kehitab õlgu. Aga siis ei möödu kuigi kaua aega, kui tuleb üks välismaalane
ja küsib neilt teed. Küsib inglise keeles, miilitsad ei saa aru. Küsib saksa, prantsuse ja hispaania keeles,
aga miilitsad aru ei saa. Turist astub edasi. Siis ütleb mõne aja pärast teine miilits: – Näed nüüd. Mees
räägib küll mitut keelt, aga kasu pole mitte mingit. 1984; variant vt. Olümpiamängud 1980, 1981
Tuntud filminäitleja ületab kiirust, miilits peab ta kinni ja ütleb: – Ma ei trahvi teid. Aga ma tean, kes
te olete, rääkige üks anekdoot miilitsatest. Näitleja ütleb, et miilitsatest ei tea, aga ma võin rääkida ühe
Hiina loo. Nagu teada, on Hiinas iibeprobleemid teravad ja sündivust reguleeritakse. Üks meetod on
selline, et mehed aetakse linnaväljakule, seal on kino, näidatakse kepipilte ja meestel läheb kõvaks.
Siis võetakse vikat ja säuh! säuh! niidetakse meestel riistad maha. Aga neid ei visata minema, vaid
istutatakse maha ja neist kasvavad sellised, meetripikkused. Ja vat need reguleerivad neil liiklust. 1984
Kaks meest kusevad keset tänavat. Miilits astub juurde ja ütleb, et miks te siis siin, keset tänavat,
tualett on ju siin lähedal, ümber nurga. Üks mees õriseb vastu: – A u nas, šlang tštoli? 1985
Miilits nutab posti najal. Inimesed tulevad ja küsivad, et miks sa nutad? – Koer kadus ära. – Oh, pole
viga. Küllap oskab koer ka ise koju minna. – Koer jah küll. Aga mina ... 1985

X. MITMESUGUST
4. Sõjaväelood
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Kindral saadab tentsiku sünnitusmajja vaatama, kuidas ta naisel sünnitus läinud ja kes sündinud. –
Poiss, ütleb tentsik tagasi tulles. – Ja nii väga teie moodi. Kiilaspea ja kogu aeg karjub. 1973
Väeossa saabus telegramm, et reamees Petrovil on isa surnud. Seersant Ivanovil palutakse teade
delikaatselt edasi öelda, sest Petrov pidi olema väga õrna hingega. Seersant Ivanov rivistab rühma
üles: – Kellel isa elus, kaks sammu rivi ette, marss! No-no, Petrov! Kuhu sina ronid? 1974
Poiss on sõjaväes ja kirjutab koju. 1974 vt. Lihtsalt must
Major astub sõdurite rivi ette: – Miks teie rivi nii kõver on? – Aga maakera on ju ümmargune? – Mis!
Kes seda ütles? – Kopernikus. – Nuka, Kopernikus! Kaks sammu rivi ette! 1975
– Mis juhtub, kui soldat sööb pooltoore kotleti? – ??? – Siis ta situb kaugemale, kui näeb. 1975
Sõjaväes on kontrollid ja küsivad sõduritelt, kuidas nad süüa saavad. – Oi, hästi! Jääb ülegi. – Ja mis te
ülejäägiga teete? – Sööme ära. Tuleb veel puudugi. 1975
Sõdur saab nädalalõpuks koju. Aga kõva käsk käib juurde, et pühapäeva õhtul peab tagasi olema.
Oodatakse, oodatakse, aga mees on tagasi alles teisipäeval. Seersant lubab ta kartsa saata ja sõimab: –
Kus sa, kurat, nii kaua kolasid? Mees ütleb, et läksin koju, aga naine oli parajasti vannis. – Tead isegi,
et kroonu riie kuivab kolm päeva. 1975
Alžeeria sõjavägi on kõrbes. Kindral tuleb oma alluvaid vaatama, käib läbi kõik kasarmud ning tutvub
kõikvõimalike asjadega. Lõpuks küsib veel, et mehed, kuidas te siis ka oma mehevajadusi rahuldate? –
Härra kindral, asi pole hull, meil on kaamel. Kindral tahab olla sõduritega omamehelik ja arvab, et
vajalik on tutvuda ka selle sfääriga. Kui siis kindral püksinööbid jälle kinni sai, julges keegi
tähendada: – Härra kindral, me kasutame kaamelit veidi teisiti. Temaga sõidame 3 kilomeetri taha
külasse. 1976
Ohvitserid on omavahel, joovad, ropendavad ja mängivad kaarte. Ühel uuel mehel saab sest villand ja
ta ütleb: – No kak že tak, gospoda ofitserõ! Tol´ko vodka i grubosti. Davaite pogovorim o tšto-to
krassivoje, horošoje, naprimer o muzõke. Teised on vakatanud, siis sõnab keskeas polkovnik: –
Horošo, ja ne protiv. Neskol´ko let tomu nazad ja poproboval jebat´ na pianino, no znajete, sliškom
skol´sko. 1976
Major Komarov räägib sõjalise loengus keemilistest ainetest, keetmisest ja mainib, et vesi hakkab 90
kraadi juures keema. Poisid vaidlevad vastu, et vesi hakkab 100 kraadi juures keema. Mees on aga
omas kindel. Järgmine kord vabandab: – Andke andeks, ma ajasin täisnurgaga segi. 1976
Alampolkovnik Malikov selgitab sõjalises, et kui meie ja vaenlase vahel on mägi, tuleb väga kaval
olla. Tuleb tulistada kahurist õhku, nii et mürsud teevad väikese kaare ja kukuvad siis vaenlasele pähe.
On kohutavalt kaval taktika, et õige kaar leida. Üks tudeng küsib, et kui mürsk teeb lennates kaare, kas
ei võiks kahuri külili keerata, siis lendaksid mürsud ümber mäe vaenlasele kaela. Malikov jääb
mõttesse: – Plaan on väga hea, aga kahjuks ei näe ustaav seda ette. 1976
Üks tipikas on sõjalises tahvli ette kutsutud ja peab midagi vastama. Loomulikult ei tea ta asjast
pealkirjagi, aga ohvitser üritab midagi välja pressida. Siis hõikab üks tagant pingist: – Kuule, ütle talle,
et ta on siga! Ohvitser reageerib koha: – Ne podskazõvat´, on i sam znajet! 1976
Sõidab veoauto sõduritega ja neil on kaasas politruk. Mees püüab kasutada igat ettekäänet, et
ideoloogilist kasvatustööd teha. Maas on telliskivi. Politruk märkab seda ja hakkab kohe mehi
usutlema, et mida keegi seda nähes mõtles. Esimene ütleb, et vaat kus hooletu autojuht. Teine lisab, et
kivi õige koht on ehitusplatsil. Kolmas ütleb, et veel parem, kui juba majaseinas. – Mida sina
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mõtlesid? küsib politruk neljanda käest. – O jeble, vastab mees mornilt. Politruk imestab: – I potšemu
ne o narodnom hozjaistve? – A ja vsegda o jeble dumaju. 1976
Kindral saabub puhkuselt tagasi ja tentsik peab nüüd kõigest aru andma. – Mis siis vahepeal ka
juhtunud on? küsib kindral – Ei midagi. – Kas kohe mitte kui midagi? Tuleta hästi meelde. – Ei ole
tõesti nagu midagi. Ah jaa, labidavars läks katki, pidin uue tegema. – Kuidas siis labidavars äkki katki
läks? – Eks see vist siis läinud, kui kokka peksti. – Tohoh! Miks te kokka peksite? – Eks ta raisk oli
meestele kõrbenud liha andnud. – Tohoh! Kust see kõrbenud liha siia sai? – No kui tall põles, jäid
mõned hobused sisse. – Kas tall on maha põlenud! Kuidas see siis juhtus? – Kui politruk suitsu
tõmbas, jäi vist koni kuhugi hõõguma. – Politruk ja suitsetab! Seda kuulen ma esimest korda. – Nojah,
aga eks võtab vist närvi mustaks küll, kui polgu lipp on läinud. 1976; variant vt. Petka ja Tšapajev,
1979
Härrased ohvitserid taovad kaarte ja loputavad kurku vodkaga. Siis avastavad nad, et ka kolonel võiks
nendega liituda, ikkagi tõsisem tegevus kui mingi linnuga amüseerida. Tentsik saadetakse kutsesõna
viima. Kolonel ägiseb vastuseks: – Jesli ne smogu, pridu. Jesli smogu, ne pridu. 1976
Peale uue konstitutsiooni vastuvõtmist on vaja sõjaväes kontrollida sõdurite lojaalsust ja neile pähe
raiuda, et kes nad on. Hakatakse mehi ükshaaval rivi ette tirima. – Tõ kto takoi? – Ja graždanin
Sovetskogo Sojuza. Väga hea. Võetakse järgmine: – Tõ kto takoi? – Ja graždanin Sovetskogo Sojuza.
Väga hea. Võetakse järgmine: – Tõ kto takoi? – Ja uzbek. Ülemuste näod vajuvad pikaks, kust selline
lontrus välja ilmus? Politruk luges mehele pool päeva sõnu peale ja lõunase rivi ajal toimub uus proov:
– Nu, tõ kto takoi? – Ja uzbek. – Tšto za bezobrazije! karjub ülemus. – Prinimat´ merõ! Järgmisel
hommikul teeb leitnant uue katse: – Prodolžim zanjatiju po PPR. Vot zdes´ soldat. Tõ kto takoi? – Ja
jobannaja tšurka, tovarištš leitenant. 1978
Metsas on kasarm ja seal on reservohvitserid kordusõppustel. Politrukist major peab meestele jutlust:
– V gorod hodit´ ne nado. V gorode nado mnogo deneg. Tam mnogo opasnostei, vsjakije ženštšinõ
tam, nehorošije, žadnõje i tak protšeje. Vsjudu vsjo podozritel´noje, vsjo dorogo et cetera. Keegi küsib
vahele: – Prostite, a tam voobštše kakoi-to sotsialistitšeski élement suštšestvujet? – Da, tam dispanserõ
vsjakije. 1979
Sõjaväes käib poliitõppus. Politruk kamandab: – Rjadovoi Ivanov, šag vperjod! Tšto tebe rodina? –
Rodina, éto mat´ moja. – Otlitšno! Rjadovoi Sidorov, šag vperjod! Tšto tebe rodina? – Rodina, éto
mat´ Ivanova. 1980
Sõjaväes on poliitõppus ja ohvitser räägib soldatitele valmi haugist, vähist ja luigest. Räägib loo ära ja
küsib siis soldatitelt, et mis te sellest loost arvate? – Kakije võ võvodõ delali? Nu, rjadovoi Ivanov?
Rjadovoi Ivanov ajab end püsti, sügab kukalt ja ütleb: – Nahhui nužen takoi transport! 1982
Sõjaväes rivistatakse mehed üles, on vaja toimkond täis saada. Leitnant käib rivi ees: – Ütle üks arv.
Soldat ütleb: – 45. – Ne 45, a 54. Marss toimkonda. Küsib teise käest: – Ütle üks arv. Soldat ütleb: –
52. – Ne 52, a 25. Marss toimkonda. Leitnant käib nii mitu meest läbi, jõuab juudi ette: – Ütle üks arv.
Juut ütleb: – 33. – Ne 33, a ... Stat´ v stroi! I prekratit´ svoi jevreiskije šutki! 1983
Sõdureid viiakse lennukiga Afganistani. Leitnant leiab, et mis nad tühja istuvad ning alustab
ideoloogilis-poliitilis-moraalset õpetust. Loomulikult räägib ta, kuidas õnnetud afgaanid igatsevad
vabadust ja õnne, kuidas neid aitab sõbralik suurriik jne. Aga see abi ei tohi olla formaalne. Tuleb
pidada tõsist võitlust bandiitidega, kes ei osuta sõbralikkust ega külalislahkust maale tulnud sõjaväele
ja uuele režiimile. Et rohkem innustada vapraid sõdalasi, ütleb leitnant, et iga pea eest saab 2 päeva
puhkust, sest tõsine töö on puhkust väärt. Nii. Lennuk maandub ja kohe on salong tühi,
kribinal-krabinal jooksid kõik mehed laiali. Umbes tunni aja pärast hakkab neid tagasi tilkuma, kellel
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on üks pea, kellel kaks pead kaasas. Leitnant vahutab vihast ja sõimab: – Kuradi oinad!!! See oli alles
vahemaandumine Bakuus! 1983
E. Rubicu kuubikust on ilmunud uued variandid (Nõukogude) armeele: dlja soldatskogo sostava –
monokromnõi, dlja ofitserskogo sostava – monolitnõi. 1985
Sõjaväes peavad soldatid langevarjuga alla hüppama, aga üks soldat punnib vastu: – Mina ei hüppa.
Seersant on närvis, aeg jookseb, lennuk pöördub varsti tagasi, õige koht on käes, järjekorrast peab
kinni pidama: – Hüppad küll, kuradi ahv! – Ei hüppa. Minu vanaema nägi unes, et langevarjuga juhtub
midagi. Ja kui juhtub, siis muidugi nüüd. Seersant sõimab veel inertsist, kirub ebausku ja vanade
naiste plära. – Olgu, vahetame langevarjud ära, aga maa peal ma veel näitan sulle, kuradi ahv! Nii,
soldat lükatakse lennukist välja. Langevari avaneb kenasti. Siis näeb soldat, kuidas seersant ülevalt
kiiresti langeb, näitab talle rusikat ja kisab: – Peredai svojei babuške, tšto pust´ brosit takije duratskije
šutki! 1986
Korraldati kord sõjaväes lühijuttude võistlus. Tingimuseks seati see, et lugu peab olema lühike, lööv,
vaimukas jne. Ja täpselt 100 sõna pikk. Võitnud lugu oli selline: – Üks allohvitser oli siga ja sõdurid
otsustasid talle väikese vembu korraldada. Nad saagisid peldikus prill-laua sisse krammid ja jäid
põnevusega ootama, mis edasi saab. Tuli allohvitser, läks peldikusse ja istus ... Ja ülejäänud 70 sõna
ütles juba allohvitser. 1986

X. MITMESUGUST
5. Kuldkalake
Venelane on kalal ja saab kuldkalakese kätte. Kuldkalake hakkab paluma, et lase mind vabaks, ma
täidan su kolm soovi. Mees tammub jalalt jalale, ei oska midagi soovida. Lõpuks ütleb, et hea küll,
võta Maol pea maha. Mees jõuab koju ja ees ootab kutse sõjakomissariaati. 1968
Venelane, hiinlane ja tšehh olid kalal ja püüdsid kinni kuldkalakese. Kuldkalake hakkas paluma, et
laske mind lahti, täidan teie kolm soovi, igaühele üks. Venelane ütleb, et las Hiina hukkuda
veeuputuse läbi. Hiinlane ütleb, et las Venemaa hukkuda suures maavärinas. Tšehh ütleb, et kui sa
nende soovid täidad, siis pole minul midagi soovida. 1968; variant vt. 1988; vt. Juut Aabram, 1981
Tšehhi talupoeg püüab kuldkalakese. Aga kuldkalake, nagu ta on, palub vabadust ja lubab täita mehe
kolm soovi. Tšehhi talupoeg kratsib kukalt ja ütleb: – Hästi, las hiinlased tulla Prahasse. – Nii, ütleb
kuldkalake, sinu teine soov? – Las hiinlased tulla teist korda Prahasse. – Olgu. Ja kolmas? – Las
hiinlased tulla kolmandat korda Prahasse. Kuldkalake on imestunud: – Miks ei soovinud sa midagi
head ja ilusat ja kasulikku? Milleks sulle need hiinlased? – Vaata, kalake, ütleb talupoeg. Kui hiinlased
tulevad kolm korda Prahasse, käivad nad kuus korda üle Venemaa. 1973
Neeger roomab kõrbes. Roomab päeva, roomab kaks, kohutav kuumus, talumatu leitsak. Roomab veel
kolm päeva ja siis leiab allika! Ta joob ja joob ja märkab siis, et allikas ujub kuldkalake: – Kuule,
must mees. Ära joo kõike vett ära, ma täidan su kolm soovi. Neeger jääb mõttesse ja ütleb siis: – Olgu
mu ümber palju vett. Olgu mu ümber palju paljaid naisi. Olgu ma ise valge. Nagu suitsuvine haihtus
neeger kõrbest ja ta muutus lumivalgeks WC-potiks naiste WC-s. 1973
Vene talupoeg püüab jõe ääres kala ja konksu otsa satub kuldkalake. See hakkab lunima, et pai
talupoeg, lase mind vabaks, ma täidan su kolm soovi. Mees mõtleb ja mõtleb: – No olgu peale, tee nii,
et see jõgi siin oleks üleni viin. Võtab jõest lonksu, ongi viin. Nüüd siis teine soov, mees mõtleb ja
mõtleb: – Olgu meri ka kõik viin. Proovib lõuatäie, ongi viin. Jääb veel kolmas soov. Mees mõtleb ja
mõtleb, mõtleb ja mõtleb, aga fantaasia saab otsa ja ta lausub: – No hästi. Veel pool liitrit ja kurat
sinuga, lase jalga. 1973
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Juut püüab kuldkala ja nagu kuldkalakesel ikka kombeks, ütleb ta, et pai juut, lase mind vabadusse,
ma täidan su kolm soovi. Juut mõtleb veidi ja ütleb, et olgu mul tore elamine. Nii saabki. Teiseks: –
Olgu mul kõrge ametikoht. Nii saabki. Kolmandaks: – Olgu ma venelane. Nii saabki. Ta on venelane.
Ainult et kohe haihtuvad tore elamine ja kõrge ametikoht. 1975; variant eestlasega juudi asemel
Mees püüab kuldkalakese. Kalake hakkab paluma, et ole hea mees, lase mind vette tagasi, ma täidan
su kolm soovi. Mees mõtleb natuke ja ütleb: – Ah, ma ei taha midagi. Käi õige perse! Mees hakkab
minema ja tunneb, et kala on perses. 1976; variant vt. 1982
Vene talutaat püüab kuldkalakese. Kalake hakkab meest paluma, et lase mind vette tagasi, ma täidan
su kolm soovi. Talumees mõtleb ja ütleb: – Sooviksin endale meeldivat ja mugavat elamist, kus
valitseks rahu ja puhtus, kus oleks veel teisigi vanakesi, et saaks vahel poliitikast pajatada. – Hästi,
ütleb kalake. Heida õhtul magama ja maga rahulikult hommikuni. Mees tegigi nii. Kui ta hommikul
ärkas, nägi ta aknast Punast väljakut. 1976
Kahekordne Nõukogude Liidu kangelane püüab kuldkalakese. Kalake palub end vabaks lasta ja lubab
tänutäheks täita mehe kolm soovi. Aga mees ütleb, et tal ei ole enam mingeid soove. – Ma olen
kahekordne kangelane, mul on kõik olemas, mis siinses elus üldse võimalik ja praegu tahangi ma just
kala süüa. Mees viib kala koju ja viskab pannile. Aga kala hüüab meeleheites pannilt: – Kuule, kas sa
ei tahaks saada kolmekordseks kangelaseks? Mees jääb mõttesse ja ütleb: – Tahan. Siis on tema ümber
suur paks udupilv. Kui udu hajuma hakkab, näeb mees, et ta on lagedal väljal. Tema ümber on 20
tanki ja ta vööl on 19 granaati. 1980
Jänes ja hunt käisid kalal ja said kätte kuldkalakese. Kalake palus end vette tagasi lasta ja lubas täita
kummagi kolm soovi. Hunt soovis endale kohe ühe hundineiu. – Ja teine soov? – Teine hundineiu. –
Ja kolmas soov? – Kolmas hundineiu. Kohe kõik soovid täidetud, nüüd jänese kord. Jänes soovis
endale kõigepealt ühe jäneseneiu ja siis auto. Istusid mõlemad autosse ja paistis, et sõidavadki kohe
minema. Kalake hüüab: – Aga sinu kolmas soov! Jänes kruvis autoakna alla: – Ma soovin, et hundil ei
tõuseks. Ja seejärel sõitsid nad minema. 1982
Mees püüab kuldkalakese. Kuldkalake hakkab kohe paluma: – Pai mees, lase mind vabaks, siis täidan
kolm su soovi. Pikemalt mõtlemata ütleb mees: – Mul on ainult üks soov – tee mind kuulsaks! Kohe
läheb ümberringi pimedaks ja kui mees jälle meelt märkab, on ta uhkes magamistoas tohutus voodis.
Samas läheb uks lahti ja kena daam astub sisse: – Ferdinand, sa alles pikutad voodis! Meil on juba aeg
Sarajevosse sõita. 1982
Venelane õngitseb jõe ääres ja püüab kuldkalakese kinni. Aga kuldkalake, nagu neil ikka kombeks,
hakkab venelast paluma, et lasku mees tal minna ja et ta täidab siis kolm venelase soovi. Aga venelane
lööb käega, et tal pole mingeid soove ja laseb kala uuesti vette tagasi. Läheb mõni päev mööda ja
venelane sõidab rongis. Istub akna all, lauakese peal ees viinapudel ja hapukurki ka. Võtab aga viina ja
hammustab kurki peale. Kaasreisija tema vastas vaatab vesise suuga pealt ja küsib siis, et paku mulle
ka. – Tšto? Vodku tebe? Ogurtsõ tebe? V žopu tebe étot ogurets! – Aiiii! 1982; variant vt. 1976
Eks üks mees püüdnud kuldkalakese ja kuldkalake, nagu tal kombeks, meest paluma, et lase mind
lahti, ma täidan su kolm soovi. – Arvesta aga sellega, et mida sa ka ei sooviks, seda saab su naaber
topelt. Mees mõtleb ja ütleb siis, et tahab head autot, "Volgat". Näuhti, "Volga" olemas ja naabril kaks
tükki. Siis tahab mees endale uhket villat. Näuhti, villa olemas, aga naabril jälle kaks. Nüüd mõtleb
mees pikemalt ja ütleb: – Minu kolmas soov on see, et olgu mul üks muna vähem. 1983
Hiinlane, ameeriklane ja venelane püüavad kuldkalakese. Hiinlane püüab kuldkalakese ja see lubab
täita kolm soovi, kui mees ta tagasi laseb. Hiinlane soovib endale tarkust juurde. Teiseks soovib
hiinlane veel tarkust juurde. Kolmandaks mõtleb hiinlane veidi ja ütleb: – Tee nii, et poleks enam
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punast Hiinat. Ameeriklane soovib esiteks, et ta oleks miljonär. Teiseks tahab ta endale noort võluvat
kaunitari uueks abikaasaks. Ja kolmandaks soovib ameeriklane, et Ameerikast ei saaks kunagi
kommunistlikku maad. Venelane soovib esiteks pudeli viina. Kui see on joodud, soovib ta kohe teise
ka. Kui see on joodud, hakkab ta kala vastu rusikat taguma – sakusmenti ju ka vaja. 1983
Kuldkalake on Eestis. Ta ütleb, et võib täita kolm soovi, aga ainult kolm. Eestlane ütleb, et tema
sooviks, et Eestis ei oleks enam ühtegi venelast. Venelane ütleb, et tema sooviks, et Eestis ei oleks
enam ühtki eestlast. Juut ütleb, et kui eelmised soovid täidetakse, siis tema sooviks pitsi konjakit.
1988; variant vt. 1968; vt. Juut Aabram, 1981

X. MITMESUGUST
6. Vanatüdruk
Kolm vanatüdrukut istuvad ja jutlevad pargipingil. Üks ütleb, et näe, ma olen juba 60-aastane, aga mul
pole veel kuigi palju halle juukseid. Teine ütleb, et mina olen 70-aastane, aga kortse pole veel kuigi
palju. Kolmas ütleb, et mina olen juba 80-aastane, aga pole veel kordagi aborti teinud. (Kõik sülitavad
kolm korda oma jutu peale.) 1970-ndad
Kaks vanatüdrukut elasid kõrvuti majades. Ühel päeval trehvasid nad turul kokku ja peale tühja-tähja
arutamise küsib üks naabrinna tervise järele: – Kas sul on midagi viga või? Ma nägin, et arst tuli eile
sinu poolt. – No kuule! Kui sinu poolt polkovnik tuleb, siis ma küll ei arva, et sõda lahti oleks. 1973
Elas vanatüdruk koos kassiga ja saatis rahulikult oma päevi mööda. Aga ühel ööl koputati tema uksele:
– Lase mind ruttu sisse! Ma olen hea vaim, paha vaim ajab mind taga. Vanatüdruk laskis hea vaimu
sisse ja see magas seal hommikuni. Hommikul ütles aga hea vaim, et tänutäheks võib ta täita kolm
soovi. Vanatüdruk palus muuta oma uberiku lossiks, iseenda printsessiks ja kassi printsiks. Järgmisel
hommikul ei tundnud vanatüdruk oma elu ära. Ta ise oli kena noor daam ja kogu elamine säras
kuninglikult. Uksi lahti lükates sammus ta läbi tubade, suu lahti, vaatas ta toredust oma ümber. Ühes
toas seisis kena prints ja vaatas kurvalt printsessile otsa: – Noh, vanatüdruk, kas pole nüüd kahju, et sa
mu kaks nädalat tagasi ära kohitseda lasksid! 1973
Kaks vanatüdrukut ajavad juttu ja üks räägib teisele: – Tõ smotri, kak vezjot Njurke. Ona zamužom, u
nejo ljubovnik akkuratnõi i malo togo, vtšera vetšerom jejo iznossilovali. 1973
Taevaväravas seisab kolm naist. Peetrus on vastas ja küsib: – Kas pattu oled teinud? – Olen, palju,
vastab esimene naine. Talle andis Peetrus kuldvõtme. – Kas pattu oled teinud? küsib ta järgmiselt. –
Olen, vastab teine. See sai hõbevõtme. – Kas pattu oled teinud? küsib Peetrus kolmandalt. – Ei ole,
vastab vanatüdruk. Tema sai raudvõtme. – Miks mulle kõige kehvem tuli? küsib vanatüdruk. – See on
minu toa võti, vastab Peetrus. 1973
Vanatüdruk hakkas siga pidama. Ostis emise, et ikkagi emane siga, mine tea või tunne neid isaseid. Ei
tahagi tunda. Aga siis mõtleb, et emis tuleb ju ära paaritada, et saaks põrsaid ja. Külas oli kolm kulti:
üks 5-rublane, teine 10-rublane ja kolmas 15-rublane. Mõtleb, et mis sest rahast ikka raisata, paneb
emise käru peale ja lükkab 5-rublase kuldi juurde. Vaatab järgmine päev aeda – põrsaid polegi! Soo,
kehva kult oli. Paneb emise jälle käru peale ja lükkab 10-rublase kuldi juurde. Järgmine hommik
vaatab, põrsaid ikka pole! Jõle jama, näe koonerdamine on ikka kahjulik küll, oleks pidanud kohe 15rublase kuldi juurde minema. Nii, nüüd peab küll minema. Aga vaatab, et emis on kadunud. Kus siis
emis on? Aga emis juba käru peal. 1974
Vanatüdruk on poes: – Ma paluks sellise kana liha, keda ükski kukk pole puutunud. Müüja on tükk
aega ära, siis toob liha, mis on sinine, narmendav ja üldse väga armetu. Vanatüdruk kisub moka viltu:
– Oi-oi, sellist kana ma küll ei taha. – Nojah, kukk ka ei tahtnud. 1974
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Elas kord vanatüdruk suure garderoobiga. Et aeg igavaks ei läheks, armastas ta õhtuti lugeda. Juba
mitu õhtut järjest kuuldus riidekapi poolt raskeid samme, ikka tümps ja tümps. Asi hakkas vanapiigat
huvitama ja, kartmatu nagu ta oli, astus otsustavalt riidekapi juurde. Tõmbas siis ukse lahti ... ja mis ta
nägi? – Riided lähevad moest! 1978
Vanatüdruk on kuulnud, et surnuaial kummitab. Aga ühel õhtul jäi ta oma sõbrannadega lobisema ja
trehvas kella 12 paiku surnuaiast mööda minema. Teeb südame kõvaks ja mõtleb, et mis siis ikka. Kui
surnuaed, siis surnuaed, aga koju on vaja jõuda. Kikitab kõrvu ja lisab sammu. Kõik on vaikne. Järsku
kuuleb surnuaiast hauataguseid hääli – hõõh ... hõõh ... Vanatüdruk teeb südant veel kõvemaks ja
söandab küsida: – Mida sa otsid, rahutu hing? – Paberit! Paberit! 1978
Kaks Kihnu naist said kokku, ütleme, et Lepiku Leena ja Liivaku Liisu. Räägivad ilmast ja tervisest ja
Lepiku Leena lõpuks kurdab, et näe, pole see ilmaelu enam midagi väärt, juba neljas mees tuli
krematooriumi saata. Vanatüdruk Liivaku Liisu ainult ohkab seepeale: – Mina pole oma elus veel
meest saanudki, aga mõnel jätkub neid lausa ahju kütta. 1981
Vanatüdruk räägib sõbrannale, et märkas enda juures kummalist nähtust. Igal õhtul, kui hakkas
magama heitma, oli täpselt selline kõhe tunne, nagu oleks keegi mees tema voodi all. Et äkki ongi ja
tuleb öösel ja vägistab ta ära. Sõbranna hakkab pärima, et mis sa siis selle vastu ka ette võtnud oled? –
Ma ostsin endale veel teise voodi. – Tohoh! Kuidas see sind rahustab või aitab? – Einoh, nüüd on
tõenäosus ikkagi kaks korda suurem. 1981
Vanatüdruk kõnnib mööda üksildast tänavat. Varsti ta näeb, et ta ei kõnni enam üksi, vaid et tema
poole sammub aeglaselt üks mees. Vanatüdruku samm takerdub, sest mees vahib ainiti teda. Mees
läheneb, tema riided on määrdunud, ta habe on ajamata ja ta silmad ripuvad vanatüdruku küljes.
Vanatüdruk on ehmunud (– Issand! See on ju pätt! Oi issand, ma peaks appi hüüdma! Oh jumal küll! ), ta tahab appi karjuda, aga keel ei kuula sõna, midagi sobivat ei tule meeldegi. Mees või pätt tuleb
juba ligidale. Ta peaks karjuma, aga mida? Mida karjuda? Ja vanatüdruk möiratab korraga kõvasti: –
Hurrraaa! Mees ehmub tõsiselt, satub paanikasse ja kaob esimesse kõrvaltänavasse ära. 1984
Kaks vanatüdrukut istuvad polikliinikus. Üks küsib teiselt: – Sind pole siin tükk aega näha olnud, ei
tea miks? – Kuule jah, ma olin vahepeal haige. 1984
Vanatüdrukul varastati rahakott ära. Kirikus, jutluse ajal. Sukasäärest. Politsei ei suuda varjata oma
imestust: – Kas te siis tõesti mitte midagi ei tundnud? – Tundsin küll, vastab vanatüdruk. – Aga ma
arvasin, et tegu on ikka ausate kavatsustega. 1986

X. MITMESUGUST
7. Üksik saar
Üksikul saarel elasid kaks meest ja naine. Saar oli päris suur, toidupuudust polnud. Aga ühel ilusal
päeval ütles naine: – Teate, härrased, aitab rõvetsemisest. Ja ta suri ära. Läks mööda kolm nädalat ja
üks mees ütles: – Tead, aitab rõvetsemisest. Ja nad matsid naise maha. Möödus kuu ja siis ütles teine
mees: – Tead, aitab rõvetsemisest. Ja nad kaevasid naise jälle välja. 1973
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Atlandi ookeanis oli üksik saar, kus elasid ainult naised. Kõik mehed, kes sinna sattusid, tapeti, kui oli
täidetud nende viimane, surmaeelne soov (ellujäämist soovida ei tohtinud). Kuid üks eestlane jäeti ellu
ja saadeti saarelt minema. Mida ta soovis? – ??? – Ta soovis, et tema surmaks saare kõige inetum
naine. 1973
Laevahuku tagajärjel sattus üks mees üksikule saarele. Elas seal juba mitu kuud, leidis peavarju ja
süüa. Et aga ihu nõuab oma, hakkas mees elevanti kimbutama. Suur loom sellest ei hoolinud, äigas
sabaga ja astus edasi. Mees üritas ja üritas, ikka läks loom omatahtsi. Siis ilmus äkki välja lehtedest
ürbiga naisterahvas. Mehel nägu nalja täis: – Vabandage, kas te ei aitaks elevanti paigal hoida. 1973
Laev läks põhja ja üks mees pääses üksikule saarele. Varsti selgus, et seal elavad amatsoonid. Need
hakkasid mehest väga lugu pidama, nii et talle anti nädalas vaid pühapäev hinge tõmmata. Nii kestis
mõnda aega. Siis toimus saare lähedal teine laevahukk ja veel üks mees ujus randa. Eelmisel mehel
hea meel, nüüd on kambajõmm ka ja elu läheb kergemaks. Varsti muutus rõõm ahastuseks: – Nüüd on
läinud viimanegi vaba päev. 1973
Ühel üksikul saarel elasid mees ja kits, ilmselt laevaõnnetuse järel sinna sattunud. Siis jäi aga saare
lähedusse üks laev ankrusse ja paat tuli maale, et magedat vett otsida. Meremehed nägid meest kitsega
ja pärisid tema eksirännakute kohta. Korraga jooksis sinna veel väike poisike. – Kes sina selline oled?
– Ja mek..mee..eestnõi. 1974
Eri rahvaid pandi üksikule saarele esindama kaks meest ja üks naine. Tahetigi teada saada, mida eri
rahvad sellises olukorras teeksid. Ja varsti mindi vaatama, kuidas asjad arenevad. Prantslanna teatas, et
asjad korras – üks on mees, teine armuke. Inglased elasid kõik saare eri nurkades: – Meid ei ole ju
keegi tutvustanud. Venelased olid ka rahul – üks mees pidas kõnet, teine kuulas ja naine oli saadetud
põllutöödele. Ainult armeenlastel oli tegemist muundumisega. Alguses oli üks naine ja kaks meest,
hiljem aga üks mees ja kaks naist. 1978
Peale laevaõnnetust sattusid üksikule saarele ameeriklane, prantslane ja venelane. Midagi süüa pole,
otsisid endale mingi ridvaolluse, keerutasid mingi nööriolluse ja hakkasid kala püüdma. Leotavad,
leotavad nööri, tõmbavad välja, aga otsas pole mitte kala, vaid viskipudel! Joovad viski nahka, päris
hea meeleolu, püüavad kala edasi. Tõmbavad uuesti välja – ei olegi kala otsas, on hoopis viskipudel ja
jälle täis. Joovad aga viskit ja kalapüük läheb päris lõbusaks. Tõmbavad õnge vahepeal välja, aga
seekord on otsas tühi viskipudel. Mehed imestavad, uurivad asja ning keeravad korgi pealt. Pudelist
tuleb välja džinn. Ta tänab mehi enda vabastamise eest ja lubab täita igaühel ühe soovi. Ameeriklane
ütleb, et oh, oleks ma Miamis tagasi oma majas oma naise ja laste seltsis. Viuh! Ja läinud. Prantslane
ütleb, et oh, oleks ma Rivieras oma suvilas koos lemmikarmukesega. Viuh! Ja läinud. Venelane ei ütle
midagi. Džinn küsib, et mida sina siis soovid? Venelane sügab kukalt ja pomiseb: – Uh kak skutšno
stalo. Davai ih obratno! 1982

X. MITMESUGUST
8. Viinaviga
Trammis sõidavad inimesed töölt koju, rihma küljes tuigub ka üks joodik. Kui tramm on juba veerand
tundi loksutanud, ei pea mees vastu ja oksendab, õnnetuseks enda ees seisvale naisele selga. See
pöördub ümber ja sisistab: – Siga! – Ah või mina olen siga? Te vaadake parem, kuidas te ise välja
näete. 1973
Trammis sõidavad inimesed töölt koju. Keegi daam märkab joodikut ja krimpsutab nägu: – Fui!
Purjus. Joodik vastab: – Pole midagi. Mina saan homme pohmellist jagu, aga teie käite oma krimpsus
näoga eluaeg ringi. 1973
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Kord korraldati ülemaailmne joodikute kongress. Osalesid ukrainlane Vindzo Nalivai, armeenlane
Vetšnopjan, lätlane Vitkausis, grusiinlane Stakanidze, jaapanlane Toyama Tokanava, hiinlane Sun´
Hui v Chai jne. jne. Kongress määratles ja võttis vastu joobeastmed. Esimene aste on see, kui mees
pöördub miilitsa poole: – Vabandage, ega te ei tea, kus asub siin tänava vastaspool. Sooviksin üle tee
minna. Teine joobeaste on see, kui mees kõnnib piki puiesteed ja põrkab pidevalt puude vastu. Mees
jääb seisma ja sõnab: – Ootan, kuni mööda lähevad. Kolmas joobeaste on see, kui mees on põlvili
toruvirna juures ja kompab torusid: – Mis eest, vennad, mille eest? Neljas joobeaste on aga see, kui
mees läheb koju ja hüüab naisele: – Pane end siva vurfi, viimane aeg on litsidesse minna! 1973
Vene töömehed võtavad viina (peale tööaega). Aga peale hammustada pole midagi, viimaks leitakse
mingi kuivanud heeringapea. Heeringapea riputatakse lakke ning peale mehist klähvi nuusutatakse
seda peale, ikkagi parem kui tekstiil. Üks mees juhtub aga kaks korda nuusutama. Teised käratavad
kohe: – Ega sa siia õgima ole tulnud. 1973
Mees nõuab kõrtsis viskit. Joob ja korrutab, et ikka lahja ja lahja. Kõrtsmik vihastab ja paneb sortsu
soolhapet hulka. See mõikab. Teisel päeval on mees tagasi: – Kuule, anna veel seda. See on alles väärt
kraam. Aga kõrtsmik ütleb, et ei riski anda, ikkagi soolhape. – Ah see oli siis soolhape! Seda ma
hommikul kustes imestasin. Paar tilka läks saapa peale ja kohe augud sees. 1973
Petka ja Vassili Ivanovitš joovad pidevalt. 1973 vt. Petka ja Tšapajev
Mees läheb purjuspäi koju, aga naine sisse ei lase. – Sina, lakard, kooserdad mööda kõrtse ja haised
viina järele. Vaata nüüd ise, kus öömaja leiad! Kui ei lasta, siis ei lasta, pole midagi teha. Mees
koputab veel aknale: – Pai naine, ma magan õues. Aga anna tekk ka, muidu hakkab külm. Mees saab
teki. Naine hakkab end juba magama seadma, mees koputab jälle: – Pai naine, anna padi, pead ei ole
kuhugi panna. Saab ka padja. Vastu hommikut kuuleb naine jälle koputust: – Pai naine, anna riidehari.
Kätt ei ole kuhugi panna. 1973
Klassivennad otsustasid ka tulevikus ühendust pidada. Said tüki aja pärast kokku. – Mida teed? pärib
esimene. – Joon. Aga sina? – Ostan maja. Tore on, tuletasid vanu aegu meelde ja läksid laiali.
Järgmisel korral pärib üks jälle: – Mis sa siis teed ka? Mis uudist? – Joon. Aga sina? – Ostsin auto.
Võeti väikesed napsid ja öeldi hüvasti. Kolmandal kohtumisel ütles esimene, et võttis naise ja nad
sõidavad Krimmi puhkama. Teine ütles, et joob muudkui edasi. Siis tuleb pikem paus. Järgmisel
kohtumisel ütles esimene mees, et polegi mingit uudist, elu läheb vaikselt. Teine ütles, et tead, ma
müüsin pudelid maha ja nüüd on ka minul maja ja auto. Varsti võtan naise. 1973
Joodik tuigerdas surnuaias ja kukkus ühte lahtisesse hauda. Kukkus seal rabelema ja lalisema, et
tahaks välja või nii. Aga üks teine joodik juhtus sealt mööda tuikuma. Mees huilgab hauast: – Kuule,
sõber, vend ja seltsimees! Aita välja, jõle külm on! – Ise oled loll. Kes sul käskis mulla pealt ära
kraapida! 1974 Kaks sõpra said kokku. – Tead, küll see joomine on ikka kahjulik, räägib üks. Näe,
Kolja müüs purjus peaga raudteejaama maha! – Mis siis sellest? küsib teine. – Aga näe mina ostsin
selle purjus peaga ära. 1974
Purjus mees tuigub bussis. Teised hoiavad tast eemale, mees kõigub ja ohkab: – Poterjal ... poterjal ...
Varsti hakkab üks ja teine asja vastu huvi tundma: – Tšto võ poterjali? – Poterjal ravnovessije. 1974
Joodik kakerdab mööda teed. Veelombis peegeldub suure kollase kuu pale ja joodik jääb seda
imetlema: – Ehee, kohe istun kuule peale. Ja istuski, väga tore oli olla. Aga siis sammub mööda
korravalvur: – Mida sina siin teed? – Istun kuu peal. – Siis on kõik korras. Oota, varsti on ka
kuukulgur kohal. 1974
Tehti võistlus, et kes jagab viinapudeli sisu kõige täpsemalt kolmeks. Mitmed proovivad ja proovivad,
aga kõige paremini hakkama ei saa. Siis tuleb venelane Ivan, viskas pudelile pilgu, sirutas käe laua alla
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ning valas viina klaasidesse. Absoluutne täpsus! – Kuidas see teil küll õnnestus? hakatakse pärima. –
Mis siin keerulist? Pudelis on 18 mulksu. Järelikult igasse klaasi kuus. 1974
Petka on jumala purjus. 1974 vt. Petka ja Tšapajev
Kolm joodikut käivad neljakäpukil mööda raudteed. Esimene ütleb: – No küll on veider trepp, ei lõpe
ega lõpe. Teine lisab: – Käsipuud on liiga madalal ja jõle külmad. Aga hea, et nad üldse olemas on.
Siis hüüab kolmas: – Mehed-vennad, lõpp on lähedal! Näete, lift juba tuleb! 1974
Petka ja Tšapajev "loevad raamatuid". 1974 vt. Petka ja Tšapajev
Kolhoosis peab lektor loengut alkoholismi kahjulikkusest. Ta toob näiteid ja arve töövõime kaotuste,
õnnetuste ja joodud kvantumite kohta. Lõpuks tõuseb üks taat püsti: – Mehed, vennad! Mis me sest
alkoholist siis joome, kui see nii kahjulik on? Kurat, meil ju poes õlut ja viina küllalt! 1975
Kaks parajat õli on poe ees, klapivad raha kokku ja vaidlevad. Üks ütleb, et võtame kolm. Teine ütleb,
et võtame kaks. Üks ütleb, et võtame kolm, mäletad, eelmine kord tuli puudu. Teine ütleb, et võtame
kaks, mitu korda on üle jäänud. Üks ütleb, et võtame kolm, siis on kindel, et puudu ei tule. Teine ütleb,
et võtame kaks, raha on vähe ja miks ilmaasjata laristada. Üks ütleb, et võtame kolm, igaks juhuks,
mine tea. Teine ütleb, et võtame kaks. Vaidlevad, vaidlevad, lõpuks lepivad kokku, et võtavad kaks.
Lähevad poodi leti ette ja üks küsib: – Palun 8 pudelit kanget veini ja 2 šokolaadikommi. 1975
Joodik lällab bussis. 1977 vt. Miilitsad
Üliõpilane on geograafia eksamil. Eelnenud nädalal on karmilt tina pandud, raamatusse vaadata pole
aega olnud. Proff küsib: – Mida veetakse meile Brasiiliast sisse? Studiosus ei tea ja nupp ei noki ka. –
Mida veetakse meile Brasiiliast? No mida te igal hommikul joote? – Kas tõesti imporditakse
kurgisoolvett? imestab tudeng. 1978
Kaks joodikut tulevad kõrtsist. Üks tahab näidata, et ta pole sugugi ülearu jokkis ja muudkui seletab: –
Näe, see on minu tänav, ma elan siin lähedal. Kakerdavad edasi. – Näe, selles rohelises majas ma
elangi. Ja vaata, seal kolmanda korra peal on minu korteri aknad. See naine seal aknal on minu naine.
Teine luurib samas sihis ja küsib: – Kuule, kes see mees siis sinu naise kõrval on? – Kuidas kes? See
olen ju mina ise! 1978
Purjus soomlane läheb lasketiirule. Laseb 48 silma 50-st ja saab auhinnaks kilpkonna. Käib ringi siin
ja seal, läheb tiirule tagasi ja laseb 50 silma 50-st. Peremees ütleb, et nüüd võite auhinna ise valida. –
Pai peremees, anna veel üks sändvitš, aga enam mitte nii kõva koorega. 1978
Purjus mees tuigerdab kodu poole, tee on pikk ja väsimus kontides. Jõudis oma meelest kenasti koju ja
heitis magama. Hommikul avab naine akna ja vaatab, et mees magab lillepeenras. – Noh, Volli, kas
külm ei ole? – Muidugi on külm. Sina hoiad veel akent ka lahti. 1978
Kaks meest joovad õllekas, kallavad vargsi õlle sisse viina ja ajavad juttu. Siis ütleb üks, et ma pean
nüüd koju minema, mul on jõle tige naine. Kui olen purjus, sisse ei lase. Teine ütleb, et mis sa
pabistad. Kui koju lähed, võta koridoris riidest lahti ja siis alles helista kella. Kui naine ukse lahti teeb,
viska hopp riided esikusse. Ega ta sind aluspesus ukse taha jäta ega peksa, sest mida siis naabrid
ütleksid. Joovad rahulikult edasi, peaaegu nii, et käpp maas. Ja hakkavad koju minema, täis kui
kännuämblikud. Mees vist tukastas vahepeal. Ärkab, katsub ust, aga kellanuppu ei leia. Otsib, siis aga
tuleb meelde, et ta pidi ju enne riided ära võtma. Võtab riided ära, uks läheb lahti, mees viskab riided
uksest sisse. Siis teatatakse: – Tondi! Järgmine peatus Lilleküla! 1983
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Purjus mees tuli kõrtsist, sõitis taksoga Lasnamäele ja hakkas kodu otsima /aga võis ka Õis– või
Mustamäele sõita/. Näeb, et tuttav maja, tuttav koridor, uks ja helistab – aga avab võõras naine: –
Mida soovite? – Ma elan siin ja tahan magama heita. – Ei, siin te küll ei ela, minge oma koju. Mees
kõmbib välja, tukerdab ringi, satub sama maja juurde ja kordub sama lugu – naine ütleb, et siin te küll
ei ela, minge aga oma koju. Sama kordub veel kolmaski kord. Siis saab mees päris pahaseks ja
kähvatab: – Ah siis nii, et sina, lits, elad igal pool ja mina mitte kuskil! 1983
Kaks meest istuvad kõrtsis ja võtavad viina. Kõrts pannakse kinni, nad võtavad pudelid kaasa, et
kodus edasi juua. Lähevad ühe mehe juurde koju, seal on naine kurjus ise ja viskab nad välja. Teine
mees ütleb, et läheme siis meile. Lähevadki. Teisel mehel on naine ja ämm otse lahkus ise. Üks katab
laua, teine keedab kohvi, üks otsib pitsid, teine toob suupisted. Sõber vaatab kõike, suu lahti. Siis ei
pea enam vastu ja küsib: – Kuule, minu naist sa nägid. Mitte ma ei saa aru, kuidas sina asjad nii oled
korraldanud! Teine mees ütleb, et see on pikem lugu. Mul oli koer. Kui koer mu sõna ei kuulanud,
tegin talle hoiatuse ja peale kolmandat hoiatust poosin ta üles. Praegu on mu naisel esimene ja ämmal
teine hoiatus. 1983; variant vt. Inglise huumor, 1974
Kolm meest lähevad baari, nii et kaks veavad kolmandat oma vahel. Tellivad baarmänilt kaks korda
100 g konjakit ja baarmän küsib, et miks te kolmandale ei telli? – Tema ei tohi võtta, tema on meie
autojuht. 1984
Gorbatšov on Leningradis käimas ja astub sisse ka tehasesse. Jutt läheb joomise peale ja Gorba
mõtleb, et ahah!, nüüd saan teada, kuidas hindade tõstmine joomisele mõjuks. Ja küsib töölistelt: –
Kui viinapudel maksaks 10 rubla, kas te siis ka jooksite? – Ilmtingimata, vastavad need. – Aga kui on
20 rubla? – Ilmtingimata joome, vastavad need. – Aga kui maksaks 50 kopikat? – Ei siis küll mitte.
See hakkaks ju tervise peale. 1985
Kaks jotat saavad kokku ja üks kukub kurtma: – No on alles elu! Ajalehed sõimavad ainult meid,
miilits vaatab viltu. Kui lähed kõrtsu, on jõle lihtne kainekasse sattuda. Kodus uriseb naine.
Viinapoode on nii väheks jäänud. No mis elu see enam on! Teine ütleb: – Jaa. Aga ega meie väga
kurta tohi, meie oleme oma jao juba saanud. Ainult et lastest on kahju. 1986
Kolm meest hakkavad viina võtma. Viina palju, kutsuvad neegri ka. Võtavad, võtavad, aga neeger
vaeseke väsis ära. Läbi mis läbi. Egas midagi. Et oldi ehitusplatsi lähedal, tõsteti neeger
paneelihunniku taha puhkama. Aga ise joovad edasi, ilus ilm, viin hea. Aga viina on ikka veel palju ja
mehed mõtlevad, et kui pakuks valvurile ka. Pakuvadki. Valvur joob, ütleb, et jaa, see oli teil hea mõte
ja viinal pole ka miskit viga. See kõik on hea. Ainult halb asi on see, et te ruberoidi katsute varastada.
1986
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XI. MIDAGI EESTILIKKU
Eesrindlik eesti kolhoosnik saadetakse Moskvasse põllumajandussaavutuste näitusele. Selge see, et
mees tahab ka metrooga sõita. Mehel vene keel väga kehv ja kodus seletatakse, et kui näed majal suurt
M-tähte, astu sisse. Mees näebki ja mees astubki sisse. Majas sees seisavad mehed seina ääres ja
kusevad. Mehes tärkab kahtlus, koputab ühele õlale ja küsib: – Metroo või? Teine vastab: – Net ne
metrovõi, a desjati-santimetrovõi. 1960-ndad
Balti jaama ees on Stalini ausammas. 1960-ndad vt. Stalin
Venelane uhkustab eestlase ees, et kus temal on ikka õige riist, aga eestlasel on ainult noku. – Pole ka
ime, ütleb eestlane. Sind on juba 50 aastat tillist tõmmatud, mind alles 25. 1960-ndad
Lätimaale läks visiidile Jaan Tõnisson. Igal pool tervitusloosungid: – Elagu Janis Tõnissons! Elagu
Janis Tõnissons! Tõnisson räägib, et kõik on väga kena, aga meil ei panda s-tähte nimele lõppu. Aga
järgmisena läks Lätti Konstantin Päts. 1973; variant: Juhan Smuul ja Leida Kibuvits
Mees on komandeeringus ja saadab telegrammi koju naisele: – Kui saan, tulen laupäeval. Naine saatis
telegrammi vastu: – Saad, saad, tule kindlasti. 1973
Venelane küsib eestlaselt, et mis on käi? See seletab ära, et selline ümmargune kivi, mille peal nuge,
vikateid jm. teravaks ihutakse. Venelane jääb mõttesse: – Imelik keel see eesti keel! Küll on alles
väljendid: kivi kotti!, nael kummi!, käi persse! ... 1973
Aare Purga sekretäri laual heliseb telefon. – Kas mulle või? küsib Purga. – Ma ei tea, vastab sekretär
ebalevalt. – No kas on või ei ole? – Ma tõesti ei tea. Sealt küsitakse, et kas see oled sina, vana tõhk?
1973
Neiu sõidab taksoga linnast maale koju. Taksojuht suitsetab, mõlemad aknad lahti. Kustutab siis koni
ja kummardub üle neiu, et sealtpoolt akent kinni panna: – Kui kinni ei pane, tõmbab kohe läbi. – Ei,
siin mitte, ütleb neiu. Mõnel vaiksemal metsateel võiks peatuda. 1973
Metsas on esimene kommunistlik laupäevak ja kõik loomad on kibedasti ametis, teevad hoolega
tööd. Ainult hunt kelm käib ringi ja ei tee midagi. Teised küsivadki, et hunt, kuule, miks sa tööd ei
tee? Aga hunt ütleb, et mina olen ülemus, brigadir. Käib siis hunt ringi ja jõuab rebase juurde. –
Ohoo, vaderike, või sina oled müürissepaks hakanud! Hunt käib kogu päeva ringi, tuleb õhtul
rebase juurde tagasi, vaatab, et müür on kokku varisenud. – Eh-hee, vaderike, ei kõlba sina
müürissepaks. 1973
Kus linnas on kõige kõrgem koht. 1973 vt. Eri rahvused
Lennuk sõidab Tartust Tallinna. 1973 vt. Igasugust
Eestimaa on küll väike, ometi on kodumaalt mitmed head mehed välja rännanud, mujal kõvasti tööd
rabanud ja endale nime teinud. Mulgimaal tuias vanasti üks mees ringi, kelle õiget nime rahvas ei
teadnud, teda kutsuti üksmeelselt Hull-Jaan. Mees rändas Venemaale ja edaspidi tunti teda juba
Uljanovi nime all. Virumaal liikus umbes samasugune mees, aga teda hüüti Hull-Priiduks. Kadunuks
ta jäigi ja meiegi jutt jääks pooleli, kuid mõned aastad tagasi saabus Rakverre kiri. Selles teatati W.
Ulbrichti surmast ja päranduse suurusest. Aga sugulasi enam ei leitud ja kiri saadeti tagasi. Saaremaal
liikus kumu, et Tagaranna kaluri poeg Kännu Eedi Ameerikas 1963. aastal metsikult ära tapetud.
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Saaremaa kalurid tegid leinapäeva ning protestiks merele ei läinud. Ameerikas leidis uue kodu ka
hiidlane Truu Mann. Ta jäi Hiiumaale truuks ka Truman'ina ega tunnustanud Eesti kuuluvust NSV
Liitu. Õige kaugele jõudis Tartu mees Suka Arno. Hea suuvärgiga jõudis ta Indoneesias palju ära teha.
Suri raskemeelsusesse 1965. aasta sündmuste tagajärjel. Päris suuri laineid lööb Ann Varsatatt, kes
pika ja vaevalise teekonna järel Egiptuse randa jõudis. Hea, kui jonni ja sitkust jätkub. 1974
Balti jaamas otsib mees oma poega Antsu. – Ega te mu Antsu näinud ei ole? Ei ole? küsib ühelt. – Kas
te mu Antsu ei ole näinud? Ei ole? küsib teiselt. Keegi naine vastab: – Nii kui näitama hakkate, kutsun
miilitsa. 1974; variant vt. Mees ja naine, 1976
Poiss tahab astuda konservatooriumi. Tark poiss, enne muusikaga tegelnud ja kõik, ainult et tal on
muusikapalade autoritega raskusi. Kolm eksamit viitele teinud, jäänud on veel autorite äratundmine.
Mängitakse lugu ette, poiss ei tea. Klaverimängijale hakkas aga poiss meeldima, näitab tagumikule.
Poiss ütleb, et see on Chopin. – Täitsa õige! Teine lugu mängitakse ette, jälle poiss ei tea, naine näitab
silmale. – Aa, see on Glazunov, ütleb poiss. – Täiesti õige! Kolmas lugu ja jälle poiss ei tea.
Klaverimängija näitab oma nabast allapoole. – Bizet! hüüatab poiss. – Ei! Vaadake, siin te eksisite.
See on Puccini. 1974
– Mis tähendab LLL? – ??? – Leonidi lehm Leida. 1974
– Kuidas kujundatakse laulupeo rongkäik? – ??? – Ees tuleb Leida Peips, siis kari lehmi ja taga
meeskoor, kes teeb pulli. 1974
Kaks maanaist ajavad juttu maast ja ilmast. Üks räägib, et vaata, kus linnas on alles elu. Vennapoeg sai
isegi tripperi! – Ära räägi! Kas see on veel parem kui krimpleen? 1974
Tallinnas suri viimase voorimehe viimane hobune. 1974 vt. Miilitsad
Leonid Brežnev hakkab sõitma Eestisse Leida Peipsile külla. Päris täpselt ei tea, kuhu sõita, aga
õnneks oli tee ääres teeviit – Peipsi 25 km. Autojuht keerab viidatud teele, kupatavad edasi. Talvine
aeg, ümberringi vaadata vähe. Korraga hakkab auto läbi jää vajuma. Lähedal on sikuskimehi, Brežnev
hüüab appi ja lubab täita igaühe soovid. Üks soovib maja, teine autot, kolmas mõtleb, mõtleb ja soovib
endale lõpuks tinakirstu. No nii, mees päästetakse ära, sai kuivad riided selga ja kuuma ahju juurde.
Siis meenutab Brežnev meeste soove ja vangutab pead: – Autost ja majast saan ma aru, aga miks sina
tinakirstu soovisid? – No kui külarahvas teada saab, kelle ma ära päästsin, läheb mul kirstu kohe varsti
vaja. 1975
Brežnev ja Vaino sõidavad Peipsi järvel. Brežnev küsib, et mis järv see on? Vaino vastab, et see on
Leida Peipsi nimeline veehoidla. – Bõstrõje võ deistvovat´! 1975
Mees läheb õhtul valveapteegi juurde ja annab kella. Keegi pistab ukse vahelt nina välja ja küsib: –
Mis vaja? – Kas teil preservatiive on? küsib mees. – Ei. Otsas juba. – No andke siis otsast. 1975
Mis on KP? EKP? NLKP? Mis on NSVL? 1975 vt. Küsimus-vastus
Maja läks põlema ja kokutaja pidi teatama tuletõrjesse. Veider nähtus küll, aga lauldes kokutajad ei
kokuta ja nii laulis see ("Hiir hüppas, kass kargas" – viisil) telefonitorusse: – Meil Herne tänavas põleb
üks maja! Torust vastati: – Trillallaa-trallallaa, pane toru ära! 1975
"Kungla" õlle keetjad saatsid proovipartii ka Pilsenisse. Sealt tuli vastus: – Teie mära on täiesti terve.
1975
– Milline on Eesti suurim imetaja? – ??? – Peipsi lehm. 1975
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– Mõista, mõista, mis see on: kuus tissi, kaks tussi ja üks saba? – ??? – Leida lehmaga. 1975
– Miks Võidu väljakut laiendatakse? – ??? – Selleks, et Leida lehmaga tribüünile mahuks. 1975
Viljandi näidissovhoosi teatati, et tulevad ajakirjanikud, kunsti– ja kultuurirahvas, et Leida Peipsile
büsti panna. Jõuavad kohale, aga kuulus lüpsja on kadunud. Otsitakse, otsitakse, kuni üks lehemees
leiab ta lauda pööningunurgast. – Miks te end ära peitsite? – Ma juba vana inimene, ma pole püsti
harjunud. 1975
Leida Peips kirjutab Brežnevile: – Kas te mäletate veel, kuidas me koos magasime? Vastus tuleb
kiiresti: – Kust te selle võtate? Midagi sellist pole ju olnud! – Kuidas pole olnud? Me magasime koos
Kongresside Palees, teie presiidiumis, mina saalis. 1975
Ajalehetoimetusest teatatakse Viljandi näidissovhoosi: – Ajakirjanikud tulevad teile kohale, et Leida
Peipsilt intervjuu võtta. Direktor läheb sellest ise teatama. – Mis see intervjuu on? küsib lüpsja. – Ega
mina ka päris täpselt tea, kratsib direktor kukalt, aga pane igaks juhuks puhas pesu selga. 1975
Mis on VTK-kompleks? Sõltub linnast. Tartus kõrtsiturnee "Volga" – "Tarvas" – "Kaunas", Tallinnas
"Viru" – "Tallinn" – "Kungla". 1975
– Kuidas paigutatakse Tallinna elanikud? – ??? – Venelased Mustamäele, Õismäele ja Lasnamäele,
eestlased Rahumäele ja Pärnamäele. 1975 vt. järgmine
Iivan Käbin on Moskvas ja peab seal aru andma, kuidas edeneb Tallinna elanike paigutamine. –
Üldjoontes on asi lahendatud, seletab Käbin. Venelased lähevad Mustamäele, Õismäele ja
Lasnamäele, eestlased Rahumäele ja Pärnamäele. 1975; variant vt. 1980
Milles on naisteadlase ja merisea sarnasus? 1975 vt. Küsimus-vastus
Kaks tassi ujuvad jões. Üks jõuab teisest natuke maad ette ja kannustab teist: – Tule ometi rutem! –
Ma ei saa, mul läks vesi kõrva. 1975
– Kui Kalevipoeg isa haual käis, miks isa 3. korral pojale ei vastanud? – ??? – Küllap oli vahepeal
juba ära mädanenud. 1975
Mõista, mõista, mis see on: lurr ees, nõu taga? : tarkus keskel, märg ümber? : rohi sees, karvad väljas?
1975 vt. Küsimus-vastus
– Kuidas toimub meil kaubavahetus Venemaaga? – ??? – Siit läheb vagun surnud liha, vastu tuleb
vagun elusliha. 1976
Võhmas hakatakse siga tõurastama. – Hei, surmamõistetu! Mis on sinu viimane soov? Siga ajab
esijalad harki, sirutab koonu üles, paneb silmad kinni ja lausub unelevalt: – Ma sooviksin, et minu
põrm jääks kodumaale. 1976
– Miks "Kalevi" meeskond Leningradi turniiril diskvalifitseeriti? – ??? – Kasutasid dopingut.
Hotellitubadest leiti suitsuvorstinahku. 1976 vrd. Pikkuusiga 1977
Vändras püüti kamp narkomaane kinni? Ei tea, kes siis ja mismoodi? Käisid tuult nuusutamas, kui
tuul oli Võhma poolt. 1976 vrd. narkomaanid Leningradis, vt. Küsimus-vastus, 1976
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– Mõista, mõista, mis see on: kaltsu täis ja tormab kaks korda päevas läbi Tartu linna? – ??? – Moskva
rong. 1976
Mees istub Toompeal, istub ja istub ega saa kuidagi pilku merelt. Tuleb teine mees ja küsib: – Mis sa
siin teed? Miks sa siin istud? – Ma ootan valget laeva. – Tore-tore, aga tule parem Moskvasse. Seal on
hulga kõrgem istuda ja oodata. – Mida mul seal oodata, sinna ju meri ei paista? – Tule, oota seal
kommunismi. 1976; variant vt. 1985
Brežnev kõnnib Leedus, kaks kätt taskus, mõlemas taskus püstol. Mine tea, mis rahvas see on.
Brežnev kõnnib Lätis, üks käsi taskus püstolit hoidmas. Rahvas küll sõbralik, aga mine tea. Brežnev
kõnnib Eestis, mõlemad käed tagumikul, vile suul. Ei siin ole mingit ohtu. Ainult tegemist on, et nad
ise vägisi perse ei poeks. 1976
Käbin ja Brežnev on matkal. Jäävad õhtul laagrisse ja heidavad telki magama. Aga Brežnevil pikad
jalad, ei mahu telki ära ja sirutab need öösel ukse taha. Eks üks koer juhtunud mööda jooksma, tõmbas
liuh! limps-lomps! üle talla. Brežnev pomiseb läbi une: – Ne nado, tovarištš Kjabin, ne nado ... 1976
Soomlane on Eestis ja vaatab, et teil on väga ilus vili, jumal tänatud. Eestlane ütleb, et meie ütleme
hoopis, et Brežnev tänatud. Soomlane vaatab edasi, et teil on ka väga ilus kari, jumal tänatud. Eestlane
ütleb, et meie ütleme hoopis, et Brežnev tänatud. – Tohoh! Aga mida te siis ütlete, kui Brežnev ära
sureb? – Vaat siis me ütleme, et jumal tänatud. 1976
Isa jalutab pojaga tänaval, arutavad tähtsaid ja veel tähtsamaid asju, kui poiss äkki hüüab: – Isa, vaata,
õhupuhastaja läheb! – Mis õhupuhastaja? ei saa isa aru. Mis loom see on? – Näe, see onu seal. Kui sa
oled hommikul tööle läinud, siis helistab meie ukse taga ja küsib emalt, et noh, kas õhk on juba puhas?
1976
Major Komarov. Alampolkovnik Malikov. Üks tipikas on sõjalises. 1976 vt. Sõjaväelood
Sekretär Käbin viidi Mustamäe Monumentaalkunsti Majja, seal on parajasti Kalevipoja kuju valmis
saanud. Käbin kohe soovitama, et võiks kuju postamendile kirjutada sobiva tsitaadi "Kalevipojast".
Kujur ajab vastu, et siis tuleks võtta mingi salm ja see ei tahaks nagu hästi sobida. – No võtke siis
mõni lühem tsitaat, võtke Tammsaare mõnest teisest teosest. 1977
Pärnu silla avamine. 1977 vt. Eri rahvused
Sakslased, juudid ja eestlased tünnis. 1977 vt. Eri rahvused
Neiu saab 16-aastaseks ja läheb passilauda passi saama. Saab passi kätte, aga perekonnaseisu lahtrisse
on kirjutatud "lesk". Läheb miilitsaülema juurde protestima ja see tõmbab "lesele" kriipsu peale.
Passiülem kirjutab õiendi: – Miilitsaülema poolt läbitõmmatud "lesk" lugeda "neiuks". 1977
– Miks Aavo Pikkuus sai viimasel rattatuuril disklafi? – ??? – Dopingu pärast. Ta sõitis, pekitükk
keele all. 1977 vrd. "Kaleviga" 1976
– Milline "Apelsini" laul keelati hiljuti ära? – Ei tea. – Hi-hi-hi-maalaja. 1978
– Milline "Vanemuise" tükk keelati hiljuti ära (kui Leonid reisis Siberis)? – Ei tea. – "Üks ullike läks
rändama". 1978
– Kes oli viimane eesti kirjanik, kes pandi istuma? – ??? – A. H. Tammsaare. Viru väljakule. Aga
miks just sinna? – ??? – Sellepärast, et kui rahvas tuleb Kaubamajast, siis võib ta öelda, et see ongi see
tõde ja õigus. 1978
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Kuidas jagatakse praegu kirjanikke? Kolme gruppi: a) Saaremaa, b) suure maa ja c) väikese maa. 1978
Mees läheb perekonnaseisuaktide büroosse, et nime vahetada. Tema nimi on Leonid Pask. Algul ei
võeta teda üldse kuulda ega jutule, et nimi on nimi ja kas see nüüd kõige hullem on. Aga Leonid Pask,
Nõukogude kodanik, käib visalt peale, et tahab ja tahab vahetada. Nii, lõpuks ta võetaksegi jutule: –
Mis nime te siis endale tahate võtta? – Noh, kas Jüri või Jaan. 1978; variandid: Nikita Ubornõi; Leonid
Ubornõi.
– Miks Brežnevile määrati toitjakaotuspension? – ??? – Artur Vader suri ära. 1978; variant: Vaino ja
Gorbatšov, 1987
A. H. Tammsaare monumendi ideekonkurss. 1978 vt. Brežnev
– Miks Riho Mesilane Austriasse punnu pani? – ??? – Talle pakuti Vaderi kohta. 1978
– Milline uus ringmäng on levinud ja populaarne ja harrastatav? – ??? – Kes Austrias, kes Austrias?
Mesilane Austrias. ("Kes aias?"-viisil) 1978
– Mis on eesti rahvaluule Noorsooteatri moodi? – ??? – Narrid põldu üks kord, ei käi põld 9 korda
teatris. 1978
Aastal 2000 tuleb Ülemiste vanake jällegi vaatama, kas saaks järve veed linnale lasta. Näeb, et mehed
kuskil majakatusel ametis, astub juurde ja hõikab: – Ahoi! Kas Tallinn on juba valmis? Katuselt
vaatab alla soniga nägu, vatijope krae üleval: – Tšego-tšego? 1978
Keegi mees helistab Toompeale: – Halloo! Ma kuulsin, et teil on üks koht vabaks jäänud. Ma
mõtlesin, et mina võiksin sobida. Kas mu ankeeti läheb ka vaja? Telefonist vastatakse, et kuulge mees,
kas te olete loll või? – Ah teil on lolli vaja! No siis mina küll ei sobi. 1978
Kohtus süüdistatakse kaht meest, et nood peksid venelast. Küsitakse esimese käest, et miks sa peksid?
– Sõidan bussis, mina seisan, minu kõrval istub venelane. Vaatasin oma uuri ja pillasin kogemata
maha. Venelane pani kellale jala peale. Selge, et norib tüli. Siis küsitakse teise käest, et miks sina
peksid? – Sõidan bussis, näen, et inimene seisab, tema kõrval istub venelane. Siis vaatab inimene kella
ja hakkab venelast peksma. Mina arvasin, et ju siis on õige aeg käes. Võtsin oma käed ka taskust. 1978
– Millised uuendused on selle hooaja jahieeskirjades? – Ei tea. – Sel hooajal saad kahe venelase
laskmise loa alles siis, kui näitad ette 3 hiinlase laipa. 1978
Juudid, venelased ja eestlased põrgukatlas. 1978 vt. Eri rahvused
– Milliseid uusi magistraale praegu ehitatakse? – ??? – PIM ja BAM. – Mis see PIM on? – Pärnu –
Ikla maantee. 1978
Artur Vader on Saaremaal ja küsib Jüri Tuulikult: – Mis oleks, kui ma teeksin sust Abruka presidendi?
Jüri Tuulik vastab, et siis on maailmas kaks eesti keelt kõnelevat presidenti, Kekkonen ja mina. 1978
– Kuidas sõidab Moskva-Tallinna rong? – ??? – Aeglaselt – taa-rat, taa-rat, taa-rat ... Ja kuidas läheb
tagasi? – ??? – Kergelt ja kiiresti – mjaso-maslo-moloko ... mjaso-maslo-moloko ... 1978
Kuidas muutub rahvaluule? 1978 vt. Küsimus-vastus
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Brežnev käib Eestis ja näeb, et siin on 3 valusat probleemi: toitu vähe, suur korterikitsikus ja liiga
palju rahvast käib kirikus. Brežnev ütleb Käbinile, et ma lähen ise praegu puhkusele, aga kui puhkuselt
tagasi tulen, olgu need probleemid lahendatud. Nõndaks. On oma puhkuse ära, tuleb tagasi – ongi kõik
korras. Küsib Käbinilt, et kuidas sa seda tegid? Käbin vastab, et mingi eriline kunst see polnudki.
Eestist enam toitu välja ei veeta ja oma rahvale jätkub küll. Piir on lahti, kõik soovijad lahkunud ja
tühje kortereid on küllalt. Ja lõpuks, kirikus rahvas enam ei käi, sest panin altarimaalide asemele sinu
pildid. 1979; variant vt. Brežnev, 1979
Aastal 2000 kohtuvad kolleegid Kask ja Tamm. Üks küsib teiselt, et kuidas siis elu läheb ka? Teine
vastab, et tead, venelaste ajal oli siiski parem. Ei pidanud kogu aeg silmi kissitama. 1979; variant: NaTan ja Moi-Sha, vt. Juut Aabram, 1979
Kohaliku tähtsusega sekretär Voinov (pseudonüüm Karl Vaino) leidis teravmeelse lahenduse, kuidas
venelasi Eestist välja meelitada. Selleks saadab ta kogu liha Peipsi taha. 1979 vt. järgmine
– Kuidas hoolitseb Karl Vaino Eesti eest? – Noh? – Ta tuli teravmeelsele otsusele. Selleks, et
venelased üle Peipsi Venemaale tagasi meelitada, saadab ta kogu liha Venemaale. 1979
– Kus elavad kõige laisemad venelased? – ??? – Ivangorodis. Ei ole viitsinud isegi üle Narva jõe tulla.
1979 vt. järgmine
– Kus elavad kõige laisemad venelased? – Ei tea. – Narvas. Üle Narva jõe viitsisid tulla, aga
kaugemale Eestisse enam mitte. 1979
– Kuidas sai Ülemiste järv oma nime? – ??? – Linda läks poodi, et Kalevile süüa tuua, aga pood oli
tühi ja osta polnud suurt midagi. Linda ostis siis "Ülemiste" vorsti. Aga vaevalt hammustas Kalev
priske lõuatäie, kui sülitas ja viskas vorsti võpsikusse. Linda kurvastas väga, nuttis, nuttis ... ja
pisaraist tekkis järv. Rahvasuus on see tuntud Ülemiste järve nime all, vorsti mälestuseks. 1979 vt.
järgmine
Linda läks poodi Kalevile süüa ostma. Vaatab, et midagi poes saada pole, ostis pool kilo "Ülemiste"
vorsti. Kalev haukas paar suutäit, kukkus sajatama ja viskas vorsti võssa. Lindal läks meel murelikuks,
istus kivi otsa ja hakkas nutma. Nuttis, nuttis, nii et pisaraist tekkis järv, mis sai nimeks Ülemiste järv.
Vorst seisab aga võsas tänase päevani, sest vaevalt ükski koer seda puutuda usaldas. 1979
– Viimane vorst, mis meil müügile tuli oli "Ülemiste". Mis on järgmine? – ??? – "Lagedi". 1979
– Kuidas tähistati Eestis juubelit "Lenin 100"? – ??? 1. "Standard" hakkas tootma 3-kohalist
abieluvoodit "Lenin s nami". 2. "Flora" hakkas tootma lõhnaõli "Zapah Iljitša". 3. "Liviko" hakkas
tootma veini "Lenin na Razlive". 1979 vrd. Lenin, 1973
– Mis on Maarjamäe obelisk? – ??? – Impotendi unistus. 1979; variant vt. 1984
-Kuidas nimetatakse monumenti Balti jaama ees? – ??? – Relv käes, võtame vastu Moskva rongi.
1979
– Kuidas nimetatakse 1905. aasta monumenti "Estonia" teatri ees? – ??? – Takso, takso, pea kinni!
Meie isa on jälle purjus! 1979
– Kas Kärdla võib olla Eesti pealinn? – ??? – Jaa, kui kogu manner on juba venelasi täis. 1979;
variant: Jaa, 1 tund 20 minutit. Nii kaua kulub hiinlastel mandrilt Hiiumaale jõudmiseks
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Kangelane Kalevipoeg on Munamäel ja vaatab pingsalt ikka ühte ja teise ilmakaarde. Hobusel kappab
lähemale kangelane Ilja Muromets: – Hei, geroi Sukin-sõn, mida vaatad, mida uurid? – Vaatan, et kus
oleks ka hea elada. – Kas sa siis ei tea, et hea on seal, kus meid ei ole. – Seda ma vaatan ja uuringi, et
kus teid ei ole. 1980; variant: vürst Vjatško ja Meelis
– Kes on maailma kõige ahnem rahvas? – ??? – Eestlased. Krahmasid kogu Venemaa endale ja nüüd
ei jõua ära toita. 1980
Kaks soomlast on Tallinnas ja näevad Raekoja platsil tohutut saba. Üks ütleb, et jää sa siia seisma, ma
lähen vaatan, mis ilmaimet seal müüakse. Aga müüdi nimelt tualettpaberit. Mees tuleb kähku tagasi ja
hõikab: – Hei, Pekka, laseme päkka, Tallinnassa on paskatauti. 1980
– Kas on õige, et Karl Vaino õpib eesti keelt? – Õige jah. – Ja kui kaugel ta on ka? – Neli tema eesti
keele õpetajat on juba vene keele täitsa suhu saanud. 1980
– Mitu linna on Tallinnas? – ??? – Öeldakse olevat neli: Mustamäe ja Lasnamäe venelastele, Rahumäe
ja Pärnamäe eestlastele. 1980; variandid vt. 1975
– Mis järjekord see on, kus rõhuva enamuse moodustavad eestlased? – Ei tea. – Briketi järjekord. 1980
Mis toimus Tallinnas olümpiamängude ajal? Olümpiaks Tallinna avalik maja. 1980; vt.
Olümpiamängud 1980
Mis meil defitsiit ei ole? 1980; vt. Küsimus-vastus
Prošla zima, pribõlo leto i legtše stalo vorob´ju. Spassibo partiju za éto i litšno Leonidu Iljitšu.
/Väljavõte K. Vaino kõnest XXVI kongressil./ 1980
– Millal on kevad täies jõus? – ??? – Siis kui till tõuseb ja hernes tahab keppi. 1980
– Mis on Eesti uus rahvuslind? – ??? – Vainukägu. 1980
Mis juhtub, kui mees leiab naise võõra mehega voodis? 1980; vt. Eri rahvused
Tallinnas Tondil koogutab end trammi ühe jalaga sõjaveteran. Jääb seisma ühe noore mehe kõrvale,
kes istub ja vaatab aknast välja. Varsti veteran köhatab ja ütleb, et muuseas, selle jala kaotasin ma
Stalingradi all. Noormees ei tee väljagi, vaatab aga aknast välja. – Khm-khm! Selle jala kaotasin ma
muide Stalingradi all. Noormees ei näe, ei kuule, vaatab aknast välja. – Khm-khm-khm!!! Selle jala,
muide, kaotasin ma muuseas Stalingradi all! Siis keerab noormees pead: – Kas te arvate, et mina
leidsin selle sealt üles või? 1981
Juhan Schmuul käis parteikongressil, ikka sellel kõige kõrgemal. Kui vaheaeg tuli, kõndis ta seal ringi
ja ka Brežnev vaatas ringi. Näeb, et mehel Lenini preemia laureaadi märk rinnas ja astub ligi, et paar
sõna ütelda. Peale seda kogunevad kõik Schmuuli ümber: – Mis ta ütles? – Oh, ei midagi erilist. Ta
küsis, et kuidas Manivald Kesamaa tervis ka on? 1981; variant: Aira Kaal ja Nikita
Kus on soojem, kas Pärnus või Türil? 1981; vt. Lenin
Brežnevil kõht valutab mis kole. 1981; vt. Brežnev
– Kuidas ja mida laulavad üldlaulupeol ühendkoorid? – ??? – Eestlased laulavad: "On kallis mulle
kodupaik ..." Ja venelased: "... nii hea on olla siin, nii hea on olla siin ..." 1981
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– Kuidas teha ühe kriipsuga lollist ministrit? – ??? – Loll > Lott. 1981
– Mille poolest sarnanevad Türgi ja Nõukogude Liit? – ??? – Mõlemat riiki valitsevad mullad. 1981
Ühes kupees eestlane ja juudipaar. 1981; vt. Eri rahvused
Mis tähendab ETKVL? 1981; vt. Küsimus-vastus
– Millised uued mõõtühikud võeti SI-süsteemi? – ??? – Vaimset alaväärsust mõõdetakse nüüd lottides,
trükiasjanduses mõõdetakse trükipoognaid uttides ja seksuaalhälbeid või -perverssusi naanides. 1981
– Millised on sotsialismi kolm põhilist võitu? – ??? – Vähevõitu, kehvavõitu ja sitavõitu. 1981
Mis vahe on aastail 1941 ja 1981? 1981; vt. Küsimus-vastus
Mõista, mõista, mis see on: võim sees, vesi ümber? Siin Tallinn, Vikerraadio. 1981; vt. Miilitsad
Kaks Kihnu naist said kokku. 1981; vt. Vanatüdruk
Aastal 1999 istub mees kohvikus, tuleb ettekandja ja mees tellib kohvi, konjaki ja ajalehe "Pravda".
Ettekandja toob kohvi ja konjaki ja ütleb, et "Pravdat" meil loomulikult pole. Ka teist korda tellides
palub mees tuua kohvi, konjaki ja ajalehe "Pravda". Ettekandja toob kohvi, konjaki ja ütleb, et miks te
mind lollitate. Me ei kuulu enam ammu Nõukogude Liitu, no kust ma teile "Pravda" peaksin võtma?
Mees ütleb, et ma tean seda väga hästi, aga nii tore on seda jälle uuesti kuulda. 1982
Elsa Robertovna on külas Raikküla eriinternaatkoolis. Et õpetus ja kasvatus oleks kõrgel ideelisel
tasemel, kasutab Elsa Robertovna igat võimalust. Ta näitab käega Poliitbüroo koosseisu piltidele
seinal ja küsib lastelt: – Vaadake, lapsed, te muidugi teate, kes need seal on. Ütelge mulle ka? – Vist
meie kooli esimene lend. 1982
– Mis on erinevat Soomes ja Eestis? – Noh? – Soomes on pestav tapeet ja Eestis on Gustav Naan.
1982
Milline on Eesti koondanekdoot? Mees tuleb komandeeringust enne tähtaega, tormab magamistuppa
ja näeb, et teki alt paistab kaks paari jalgu. Kisub teki ära ja mis ta näeb – voodis on Tšapajev ja
Brežnev! 1982; vt. järgmine
Milline on Eesti koondanekdoot? Mees läheb komandeeringusse. Kohe varsti heliseb uksekell ja naise
juurde saabub armuke. Aga ei saa nad õieti voodissegi, kui uksekell heliseb jälle. Kas tõesti mees?
Naine läheb avab. Aga ukse taga on – ei, mitte oma mees, – seal on Petka ja Tšapajev, Brežnev ja
tšuktš. 1982; variant vt. 1984
– Kellel on kõige suurem kopsumaht? – ??? – Donald Visnapuul. Ta kuulas L. I. Brežnevi kõnet 26.
kongressil hinge kinni pidades. 1982
– Millised käänded on jäänud eesti keelde? Grammatikates pole see küll veel jõudnud kajastuda. – ???
– Omastav, imestav ja mittemidagiütlev. 1982; vt. järgmine
– Kas tead, et eesti keelde on jäänud alles kolm käänet? – Ei tea. Millised? – Omastav, imestav ja
mittemidagiütlev. – Kas muid uuendusi pole? – On küll. Kaalutakse, kas mitte lülitada grammatikasse
ka umbusaldavat kõneviisi. Ja mõningad ringkonnad tunnevad puudust järelminevast käändest. See
vastaks küsimusele: kes läheb järele? 1982; vt. järgmine
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– Millised uued käänded on nüüd eesti keeles? – ??? – Väheütlev, ilmaütlev, mittemidagiütlev. 1982;
variantides: umbusaldav kõneviis, kõhklev kõneviis, ihaldav, mõnitav ja äraütlev kääne; on veel ka
järelminev kääne, mis vastab küsimusele: kes läheb järele?
Kas tead, et eesti keeles käänatakse asesõnu nüüd uut moodi: minantropov, sinantropov, temantropov
... 1982
Vene tüdruk ütleb koolis eesti tüdrukule: – Räägitakse, et te olete siia tulnud Uurali tagant. Miks te siis
sinna tagasi ei lähe? 1982
Kui palju on 8 korda 6? 1982; vt. Juku-lood
Lotil raha otsas ja laenas Mikiverilt 10 kulli, ise lubas, et varsti maksab tagasi. Aga kultuuripäevad
Moskvas juba ukse ees, Mikiveril raha hädasti vaja ja Lott pole veel ikka ära maksnud. Lubab siis, et
enne Moskva rongi väljumist saad kindlasti. No jääb siis nii. Rahvas on juba kõik rongi peal,
väljumiseni aega 2 minutit, siis Lott tuleb joostes ja ähkides. – Näe, siin ongi, aitäh sulle. Piinlik lugu
küll, et nii kauaks jäi. Ega sa sellest teistele ei rääkinud? – Rääkisin küll, ütleb Mikiver. – Noh, mis
teised seepeale ütlesid? – Nad küsisid, et kes see Lott on? 1982
Milles on Kremli ja "Ugala" sarnasus? Mõlemad on punasest tellisest, asuvad surnuaia kõrval ja
mõlemas käib spektaakel. Milles on Kremli ja "Ugala" erinevus? Kremlis käib pidevalt üks ja seesama
spektaakel, "Ugalas" erinevad. 1982
G. Hololei reportaaž Suslovi matustelt. 1982; vt. Kremli tegelased
– Kus asub Nõmmel NKVD? – ??? – See on Nõmmeski Koževoi i Venerologitšeski Dispanser. 1983
– Miks sai Toots Nõukogude Liidu kangelaseks? – ??? – Esiteks. Toots oli esimene, kes õppis
põllumajandust idas ja hakkas sealset süsteemi kasutama Eestis. Teiseks. Toots oli esimene, kes värvis
kogu maakera punaseks. Kolmandaks. Toots naelutas neljapäeva öösel köstri akna taha silgud – nägi
esimesena ette kalapäevad. 1983 vrd. Lutsu juubeliga, 1987
Isa kutsub poega: – Uno, too kastekann ja kasta rõdul lilled ära. Poeg toob kastekannuga vett, aga isa
ütleb: – Kasta petrooleumi, mitte veega. – Aga isa, siis lilled närtsivad ju ära! – Jah, aga muidu läheb
jälle püss rooste. 1983
Purjus mees Lasnamäel. 1983; vt. Viinaviga
– Milline on Pärnu kalender? – ??? – Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juudi, juudi, juudi,
september ... 1983
"Estonia" teater käis maal külalisetendusi andmas, aga rahvast etendustel vähe. Arutati asja
kolhoosiesimeestega, partorgidega ja need ütlevad, et asi on kehvas reklaamis. Rahvas ei saa teie
reklaamist aru, tuleks teha piltlikumaks, kõnekamaks, arusaadavamaks. Ja siis tehtigi uued reklaamid,
uued piltreklaamid. [originaalis pildid] 1983
Enne kontserti Niguliste kirikus on kontserdikava arutamine kultuuriministeeriumis. Seal küsib
Johannes Lott, et olge kenad, öelge, kes see Nigul ikka oli? Teised on tükk aega vait, siis üks ütleb, et
eks ta üks pühak olnud, aga kindlasti mitte nii tähtis kui Johannes. Lott mõtleb natuke ja ütleb: – Hästi,
pidage see kontsert siis ära, aga vaadake, et te Endlit ja Bahhi ei mängi. 1984
Milline on tänapäeva koondanekdoot? Voodis paistavad kahed jalad, voodis on Tšapajev ja tšuktš ning
vaatavad telekast matuseid. 1984; variandid vt. 1982
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– Miks “Luiza Miller” teatrikavast maha võeti? – Ei tea, võib-olla arvati, et ta on Leila Milleri
sugulane. 1984
Mida tähendab SSSR? Mida tähendab TRÜ? 1984; vt. Küsimus-vastus
Naine hääletab tee ääres, suusad seljas. Auto peab kinni, naine küsib, et kas saab küüti? – Jah saab.
Aga suusad visake kasti. – Kas kepid ka? – Jah, kepin küll, miks ei kepi. 1984
– Mis on Mart Pordi noku? – ??? – Maarjamäe obelisk. 1984 variant vt. 1979
Tänapäevaseid "Kevade" lugusid.
Kiir kurdab, nutab ja hädaldab, et keegi on tema "Adidase" botastelt kolm punast triipu ära varastanud.
Toots arvab, et äkki olid need rotid. – Rotid?! imestab Kiir. – Jaa, näe meil varastasid nad terve "Sony"
stereokombaini ära. 1984
Tõnissonilt küsitakse, et kuule, Tõnisson, ütle, miks sa ikka selle "Georg Otsa" põhja lasid? – No mis
nad siis käivad meie kaldal joomas ja laaberdamas. 1984
– Millisel Napoleoni lahingul on sama nimi ühe eesti heliloojaga? – Austerlitz. – Ei, Kappel. 1984
– Mis on muti lemmikroog? – ??? – Hiired tuules. 1985
Kaks ministrit said Kopli trammis kokku. Täiesti juhuslikult. 1985
– Mis on eestlaste suurim viga? – ??? – Täita venelaste korraldusi saksa täpsusega. 1985
Gorbatšov palkas tšuktši Punasele väljakule kommunismi ootama. Palk 300 rubla kuus, ei ühtki
ühiskondlikku ülesannet, aga tähelepanelik pidi olema, et kohe teatada, kui kommunism lähenema
hakkab. Nii, tšuktš on ametis, ootab kommunismi. Vaino läheb mööda ja küsib tšuktšilt, mida ta teeb?
Tšuktš räägib, nagu asjad on. Vaino küsib, et ega sa ei taha tulla Tallinna Pika Hermanni otsa valget
laeva ootama, saaksid palka 600 rubla kuus. Tšuktš palub aega järele mõelda. Gorbatšov tuleb küsib,
et mida Vaino sinuga rääkis? Tšuktš ütleb, et näe, pakkus poole suuremat palka, kui läheksin Tallinna
valget laeva ootama. Gorbatšov ütleb, et kulla tšuktš, mõtle järele ja ära mine. Siin on sul palk kindel,
muretu elu ja tulevik. Seal, mine tea. 1985; variant vt. 1976; vrd. Igasugust, 1973
– Mis on lahti eesti kultuuriga? – ??? – Eesti kultuur on lottis ja mossis. 1985
Mees läheb arsti juurde, arst küsib, et mille üle te kurdate? Mees ütleb, et mul on siuke viga, et ma ei
saa lapsi. Ja see haigus on meie suguvõsas pärilik. Juba minu isa ei saanud lapsi ja vanaisa ei saanud
lapsi ... Arst ajab silmad pärani: – Aga kust teie ise siis pärit olete? – Rakverest. 1985
Võru mees tuleb perekonnaseisuametisse ja ütleb, et tahass nimme vahetata. Naisametnik ütleb, et see
on jah, võimalik küll, aga siis peab tõsine põhjus olema, sest nimi on ikkagi tõsine asi. – Mis nime te
endale tahate? – Ma tahass Kuldnokk Kõnnip. – Mis!? Nalja teete või! Nalja tehke mujal, mitte siin
ega nimega. Mis te praegune nimi siis on? – Mu nimi on Rästas Joosep. Aga ma ole vana miis, tuu
nimi mulle ei passi änäp. 1986
– Mille poolest on Tallinn ainulaadne? – ??? – Ainus linn, kus Vabaduse puiestee lõpeb Laagris. 1986
Alfred Hitchcock käis Moskvas ja vaatas ka uusimat "Tallinnfilmi" filmi. Hitchcock tuli kinost ja
väristas õlgu: – Õudne! 1986
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Kuidas nimetatakse uut poliitharidusmaja? Püha Karli kirik Pühavaino kirik Karl Õnnistegija katedraal
Väärusuliste katedraal Leniniitide klooster (Karl Õndsa katedraal – seejärel, kui K. Vaino maha
võetakse) 1986
Uusi kaasaegseid vanasõnu:
Kes teisele auku kaevab, selle käes on labidas. Kes viimasena naerab, sellel on kõige pikemad
juhtmed. Iga heategu saab (kord) karistatud. Kes teisele (keppi) ei anna, on ka ise ilma. 1986
– Mida see tähendab, kui tšuktš taob kiviga kella? – ??? – Lööb aega surnuks. 1986
– Mida ütleb tšuktš, kes viskab kella aknast välja? – ??? – Vaat, kuidas aeg lendab! 1986
– Kuidas eristada Vale-Dimitrit õigest Dimitrist? – ??? – Valel on lühikesed jalad. 1986
Tuuker töötab vee all merepõhjas. Siis tuleb ülevalt laevalt teade: – Tule ruttu üles! Me läheme põhja!
1986
– Mis on kõige ebatsensuursem sõna? – ??? – Ingermunn. 1986
Kuidas minnakse peole? 1986; vt. Eri rahvused
Gorbatšov valmistub sõiduks Eestisse. Küllalt on neid, kes teda hoiatavad: – Ära sõida Eestisse. –
Miks mitte? küsib Gorbatšov. – Tjaa, Eestisse on vägagi palju venelasi läinud, ainult et ükski pole
tagasi tulnud. 1987
Miks rihtis Gorbatšov sõidu Eestisse nii Lutsu juubeli kanti? Luts oligi üks asi, mis teda väga huvitas.
Õigemini kaks asja seoses Tootsiga. Esiteks see, kuidas Tootsil õnnestus maakera punaseks värvida. Ja
teiseks see Tambovis-käik. Toots on olnud ainus teadaolev, kes on Venemaale sõitnud õppima
põllumajandust. Gorbatšovi huvitaski, et mida ta seal õppis. 1987; vrd. Tootsiga, 1983
Gorbatšov oli teel Riiast Tallinna õppinud selgeks ühe eestikeelse lause ja kui ta Tallinnas lennukist
maha tuli, ütles ta vastuvõtjaile: – Teid teretan Eestimaa pinnal! Vaino müksas Aljošinile külge: – Šo
skazal? 1987
– Tartu Leivakombinaadis on pahandused, vist hakatakse direktori kallale minema. – Miks? – Noh,
"Linnase" leib on kilepakendis, aga "Toome" leib ei ole. 1987
– Venelased olevat Lasnamäel päris paanikas ja osa pakib kohvreid. – Miks? – Noh, kraav on valmis
ja nüüd on ka Linnas kohal. 1987
Lennuk sõidab Eesti kohal ja lennukis on Gorbatšov ja Raissa. Raissa ütleb, et kui ma praegu paki
kohviube alla viskaks, suudleksid nad mu käsi. Gorba ütleb, et kui ma praegu pudeli viina alla viskaks,
suudleksid nad mul jalgu. Aga lendur oli eestlane: – Kui ma teid praegu mõlemaid alla viskaks,
suudleksid nad mul perset kah. 1987
– Mis praegu Tallinnas toimub? – Ei midagi. Karl on linnas ja Vaino väljas. 1987
– Kas tead, et Hirvepargil on uus nimi? – Missugune? – Madisson Square Garden. 1987
– Milline uus vanasõna kirjutati Karksist üles? – Noh, ütle. – Ei rauta Rein rege ega näe Karla kevadet.
1987
216

– Miks on Balti jaama juures 1. detsembri ausammas kantud Guinnessi rekordite raamatusse? – ??? –
See on ainus ausammas maailmas, kus kõik osavõtjad on ausambal kujutatud. 1988
– Ei tea, kus Karl Vaino nüüd ka töötab? – Ilmajaamas. – Mis ta seal teeb? – Vaatab aknast välja, et
kas väljas on juba külm. 1988
Kuldkalake on Eestis. 1988; vt. Kuldkalake
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XII. IGASUGUST
Mehed läksid kord vaidlema, et mis on armastus? Arst ütleb: – Teate, see on raske haigus, paneb
voodisse pikali ja veel kaks inimest korraga. Kindral ütleb: – Siin on tegu kahuriga, mis ei külva
surma, vaid elu. Patrioot ütleb: – See on palav igatsus oma sünnikoha järele. Juut ütleb: – See on kehv
gešeft. Palju sisse, vähe välja. Arhitekt ütleb: – See on ehitis, mis saab alles siis valmis, kui ta kokku
variseb. 1967
Kaks direktorit kurdavad, et aega on jõle vähe. Üks ütleb, et isegi WC-sse lasin telefoni sisse seada.
Teine ütleb, et mul ei aita muu, sekretär-masinakirjutaja võtan õhtuti koju kaasa. 1969
Tehases toimub parteikoosolek. Partorg peab kõnet ja ütleb, et me peame kõvasti tööd tegema, et kord
saabuks me helge tulevik – kommunism. Kahjuks me ise selles ajas elada ei saa, kuid me lapsed
pärivad õnneliku elu kommunismis! Hääl saalist: – Ja paras neile kuradi lõngustele! 1969
Väike poiss läheb litsimajast mööda ja näeb, et katusel kaks kassi koinivad. Aga suures hoos ja kires
kukuvad katuselt alla. Poiss läheb helistab ukse taga. Administraator teeb ukse lahti ja imestab: –
Tohoh, väikemees! Sinul pole siin ju midagi teha! – Ega ma ei tahagi siin midagi teha. Ma tulin
ütlema, et teie reklaam kukkus alla. 1969
Üks rühm sõdureid (= vzvod) oli metsas taktikaõppustel, õppeplaanis on aga kaitse ja maskeerumine.
Jagude komandöridele anti käsk kätte mehed metsa hajutada ja et igaüks end võimalikult hästi
maskeeriks. Järsku svoodikas (= rühmakomandör) näeb, et metsaservas jookseb üks paljas mees. –
Mida see tähendab? Miks sa ei maskeeru? Mees seletab, et peitis end väga kavalalt ära ja maskeerus
kännuks. Siis aga tulid sinna armunud. – Kui nad oma nimetähed kännu sisse lõikasid, kannatasin ära.
Kui nad kännu peal keppi tegid, kannatasin välja. Aga kui neiu palus, et noormees selle oksakese
mälestuseks lõikaks, põgenesin ma tagasi vaatamata. 1960-ndad
Pargipingil istub noor kena naine, tema ees mängivad kaks last. Üks eideke tuleb ka sinna ja hakkab
noorikuga juttu ajama. – Näe, kui toredad lapsed! Vanasti käisid lapsed paljajalu ja ninad tatised, kus
nüüd on ikka lastel põli! Mis selle tüdruku nimi võiks olla? – Marika. – Ah Maarika! No näed kus
kena nimi! Vanasti olid ikka Juulad ja Leenud, aga näe nüüd on Maarika. Mis selle poisi nimi võiks ka
olla? – Aavo. – Oh, mis tore nimi, Aavo! Vanasti olid kõiksugu Jussid ja Joosepid, aga näe nüüd on
Aavo. Kes siis nende laste isa ka võiks olla? – Lastel polegi isa, ma olen vallasema. – Oh mis tore
nimi, vallasema! Vanasti öeldi ikka lits kahe lapsega, aga näe nüüd – vallasema! 1973
– Te olete tänamatu inimene, lausub kohtunik süüalusele. See kena daam andis teile kukli, teie aga
viskasite kiviga tema paksu hinnalise ukseklaasi katki. – See polnudki kivi, see oli seesama kukkel.
1973
Mees on juuksuri juures. See kõristab masinaga ja pomiseb aeg-ajalt kuuldavalt: – No on alles kael!
No on ikka alles kael! Klient muheleb: – Nojah, eks saab iga päev vähemalt liiter õlut ka sisse imetud.
– Minu pärast ime või emmi, aga kaela peab vahel pesema ka. 1973
Keegi eesrindlik nõukogude noormees teeb pargis JO-TE-d. Sörgib joosta, teeb painutusi, kükke ja
jõuab kätekõverdusteni: 10 ... 15 ... 18 ... Siis tunneb, et keegi koputab talle õlale. Keegi väärikas
vanem daam laia kübaraga mainib: – Vabandage, noormees. Kas te siis ei märka, et teie daam on juba
lahkunud? 1973
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Elas kord mees, kes väga õnnestunult kihla vedas ja alati võitis. Ja alailma tuli jälle keegi, kes teda üle
trumbata katsus. No nii, hakkab mees jälle ühe teisega kihla vedama: – Veame kihla, et ma
hammustan oma silma! – Veame, see ei ole ju võimalik! – Mille peale? – 10 rubla peale. Hästi, kui 10
rubla, siis 10 rubla. Mees võttis oma klaassilma peast ja pani hamba alla – 10 rutsi käes. – Veame
nüüd kihla, et ma hammustan oma teist silma ka. – No kaht klaassilma ei saa sul olla, veame! – Mille
peale? – 20 rubla peale. Mees võttis suust oma hambaproteesid ja hammustas teist silma – 20 rutsi
käes. – No aga veame kihla, et ma kusen sulle pähe ja see on ehtne lõhnaõli. – No kurat, see sul küll
välja ei tule, veame! – Näed sa siis! Ei tulnud jah. 1973
Lennuk sõidab Tartust Tallinna. Stjuuardess tegeleb parajasti reisijatega, kuid lennukabiinis on
mikrofon sisse unustatud ja salongis on kuulda, kuidas üks piloot ütleb teisele: – Sa juhi siin ivake
üksi. Ma käin peldikus ära ja tõmban stjuuardessi läbi. Stjuuardess tormab mikrofoni välja lülitama.
Ees pingil istub mammi turukorviga ja rahustab: – Kus sa, latseke, kiirustad. Ta ju ütles, et käib enne
peldikus ära. 1973
Lääne-Berliinis helistab keegi plekkmantlis mees madam Brauni ukse taga. Madam Braun avab ukse
ja mees ütleb: – Žuravli priletajut zavtra. Daam ei taipa mõhkugi ja virutab ukse kinni. Mees helistab
uuesti ja teatab: – Žuravli priletajut zavtra. Daam lööb jälle ukse kinni. Kolmandal korral jääb naine
mõttesse, siis selgineb nägu ja ta hüüab: – Aa, Ivanov-Spion! Korrus kõrgemale, palun! 1973
Ühes peres elas papagoi. Lind oli aga väga rõveda suuvärgiga. Pühade ajal pidid tulema külalised ja
selleks ajaks torgati papagoi külmkappi. Külmkapp oli aga alles hiljuti ostetud ja külalised tahtsid
seda lähemalt vaadata. Üks naine tõmbas ka ukse lahti, ja sees oli papagoi. – Oi, kui tore papagoi! –
Pane uks kinni, hoor, siin on isegi jube külm. 1973
Kas te ei annetaks vaesele gangsterile 5 dollarit? Näete, mul ei ole mingit muud vara ega omandit kui
see püstol. 1973
Suur mustlaste karavan jõuab Moskva lähistele ja vaatavad, et suur tore linn, ei tea, kuidas seal ka
elada oleks ja kaupa teha. Üks mees saadetakse ette maad kuulama. Ainult et, vaat kus lugu, mees
tuleb tagasi 10 aasta pärast. – No mida sa seal nii kaua tegid? Kas nüüd on kõik mõnud proovitud?
hakatakse meest süüdistama. Aga mees tõrjub kõik süüdistused tagasi ja seletab, et istus hoopis kaks
korda 5 aastat vangis. – Lähen mina linna, vaatan – plats. Loen silti – "Punane väljak". Vaatan
väljakul, ümber on kõrge müür. Küsin ühelt sõjaväelaselt, et milleks müür? – Ikka selleks, et lollid ei
saaks üle vaadata. – Aga kummalt poolt? küsin mina. Ja nii olingi viieks aastaks kinni kah. – Aga teine
5 aastat? pärivad kaaslased. – Noh, lähen jälle linna, vaatan – plats. Loen silti – "Punane väljak".
Vaatan väljakul – ilus marmorist maja. Inimesi läheb sisse mis murdu, aga välja ei paista tulevat.
Küsin sõjaväelaselt, et kuhu rahvas jääb, miks nad välja ei tule? – Aga tema seletab, et seal taga on
teine uks, sealt tagant nad välja tulevadki. – Ahaa, saan mina aru. Või sinna ongi see koer maetud!
1973; variandid vt. Brežnev, 1978, 1979
Mees läheb hommikul kioskist lehte ostma. – "Pravdu" jest´? – Net. – "Rossija" jest´? – Prodana. – A
tšto ostalos´? – Ostalsja "Trud" za 3 kopeiki. 1973
Eks hakanud vastikud imperialistid kord katsetama, et kui kannatlik see vene rahvas õige on. Pandi
tööajaks 12 tundi. – Vihutakse kõbusal ilmel tööd teha. Tööajaks määratakse 14 tundi. – Nagu
polekski midagi muutunud! Tööaeg on 16, siis 18 tundi. – Ei mingit nurinat ega protesti. Imperialistid
on suures hämmingus. Nad ei saa aru, miks inimesed ei nurise, miks mitte midagi vastu ei ütle, mitte
üldse vastu ei hakka? Siis kutsutakse inimesed kokku ja teatatakse: – Tulge homme varem tööle, sest
homme hommikul puuakse teid kõiki üles. Kõik on tummad, mingit rahulolematust ega nurinat ei
kosta. Siis astub üks vanake teiste ette ja köhatab: – Vabandage, palun. Kas nööri peab ise kaasa
võtma või on see ametiühingu poolt? 1973
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Kaks sõbrannat said palgapäeval kokku ja üks küsib: – Nu, skol´ko tebe? – Ah, huja mne dali. – A ja,
dura, den´gi vzjala. 1973
Ühes peres oli papagoi ja ainus asi, mis ta ütelda oskas, oli, et "Kis si sial om?" Ühel päeval kogu
pere kodunt ära, ainult papagoi kodus, aga tuli torulukksepp. Koputab uksele, papagoi küsib: – Kis
si sial om? – Olen torulukksepp, tulin radiaatorit parandama. Ust lahti ei tehta, mees koputab uuesti.
– Kis si sial om? – Olen torulukksepp, tulin radiaatorit parandama. Jälle ust lahti ei tehta. Niimoodi
kestab see pull pikemat aega. Kui pererahvas koju tuleb, koputab keegi mees nende uksele ja karjub:
– Kis si sial om? Ja seest kostab: – Olen torulukksepp, tulin radiaatorit parandama. 1973
Diogenes viibutab oma lampi ja kõnnib Pariisi linnas Prantsusmaal. Rahvas küsib: – Diogenes,
Diogenes, mida sina siin teed? – Otsin inimest, vastab Diogenes. – Ei siit sa seda küll ei leia, ehk
läheksid parem Inglismaale. Kõnnib ja viibutab siis Diogenes Londoni linnas Inglismaal ja rahvas
küsib: – Diogenes, Diogenes, mida sa siin teed? – Ma otsin inimest, vastab Diogenes. – Ei siit sa seda
küll ei leia, ehk on sul Venemaal rohkem õnne. Kõnnibki siis Diogenes Moskva linnas Venemaal ja
rahvas pärib: – Kuule, vanamees, mis sa siin sebid ja sehkendad? Mida sa otsid? – Mis ma otsin, mis
ma otsin? Oma lampi muidugi! 1973
Kolm neegripoissi lähevad vaidlema, kelle isa on kõige mustem. Üks poiss ütleb, et minu isa on nii
must, et silmavalged on ka mustad. Teine poiss ütleb, et minu isa on mustem. Teed isa näpu katki, veri
on ka must. Kolmas poiss ütleb, et see pole midagi. Kui minu isa peeretab, on kogu palmilehtedest onn
tahma täis. 1973
Hiinas on ülerahvastatuse probleem terav. Selleks, et midagi ette võtta, on 10 miljonit meest aetud
suure Hiina müüri äärde. Kahest otsast hakatakse, telliskivid käes, meestel "mune koksima". Sündmus
on üleriigiliselt tähtis, kohal on raadio ja televisioon. Reporterid tahavad kogu asjast lähemat ülevaadet
ja küsivad: – Kas on ka valus? – Muidugi on, ühmab üks koksijatest. Kui sõrmed vahele jäävad. 1973
Soomlane sureb ära ja läheb taevasse. Seal selgub, et vastavalt pattude arvule saadakse nõelatorkeid.
Soomlasel on üks patt, saab ühe korra nõelaga torgata ja asi korras. Kõnnib siis ülal pilvede peal ja
kuuleb korraga suurt kisa. – Kes seal kisab? – Kekkonen on õmblusmasina all. 1973
Venemaal elab rahvusvahelise kuulsusega ennustaja ja ameeriklased tahavad teda kangesti ära osta. –
Tule meile, teenid rohkem, elad paremini! – Ei lähe läbi. Kui tulen teile, ennustan kriisi ära ja olengi
ilma leivata. Venemaal ma ennustan aga kommunismi ja nii on mul kindel leib surmani. 1973; variant
vt. Midagi eestilikku, 1985
Soomlased Antti ja Pentti reisivad Marokos. Istuvad ühes baaris ja tellivad kokteili. – Kas veega või
piimaga? – Hhm, no olgu, võtame piimaga. Baaridaam segas koostisosad, lüpsis rinnast piima peale ja
ulatas janustele. Mehed vahetavad pilke: – Hea vähemalt, et veega ei tellinud. 1973; vrd. Petka ja
Tšapajev, 1981
Leningradis on trammid väga täis. Rahvast on palju ja üks naine hädaldab: – No on alles praegu
kehvad ajad! Vanasti olid mehed kõik džentelmenid ja pakkusid istet ja kõik. Aga nüüd! Üks istuv
mees vastab naise õhkamisele: – Džentelmenov u nas do huja, tol´ko tramvajev malo. 1973
Revolutsioonilise sõjakommunismi aastail sõidab rong ähkides Petrogradi poole. Rong on muidugi
põrandast laeni rahvast täis. Alumise polka peal istub keegi barõšnja, tema nina juures kõlguvad aga
kellegi juustud (= sokid), sest ülemisel polkal istub revolutsiooniline madrus, kes on saapad jalast
maha kiskunud. Nojah, juustud tolknevad, haisevad muidugi. Barõšnja kirtsutab juba väga nina ja
küsib: – Izvinite, tovarištš matros, võ noski menjajete? Madrus käriseb vastu: – Tol´ko za vodku! 1973
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Lektor on kirgiiside juures ja peab loengut, muudkui võrdleb õmblusmasinaga ja räägib, kui hea asi on
õmblusmasin. Kui lektor on läinud, tulevad küla tarkpead kokku, et otsustada, kuidas saada teada,
mismoodi õmblusmasin välja näeb. Eriti naised on põlema läinud. No nii, mullad kulupead on koos ja
otsustavad: – Vot, Ahmed, tõ u nas samõi obrazovannõi tšelovek, u tebja dva goda obrazovanija.
Pojezžai na VDNH, posmotri, tšto éto takoje – šveinaja mašina. Küla paneb rahad kokku ja Ahmed
sõidab. Tuleb tagasi, mullad kulupead istuvad jälle ringi kokku, et kuulata tähtsaid teateid-uudiseid.
Ahmed vaatab kõikidele otsa ja ütleb: – Võ vse naverno znajete, kakaja arbuza? Kõik noogutavad, nad
teavad, milline on arbuus. – A šveinaja mašina – sovsem ne pohhož! 1973
Ümber tule istuvad Tepeka Tepl ja Poteka Potl, kaks auväärset indiaanipealikku. Mõlemad tossutavad
muidugi piipu ja vahivad lõkkesse. Kui pool piibutäit tõmmatud, ütleb Tepeka Tepl: – See oli kena
naine. Siis saab terve piibutäis tõmmatud ja Poteka Potl vastab: – Sel valgel naisel polnud mitte inetust
juures. Siis on piibud tühjad ja kumbki ei lausu sõnagi. Vahepeal on kaks notti lõkkesse pandud, kui
Tepeka Tepl ütleb: – Sinna saab juba kaks rohtu tagasi. Ja notid on põlenud, kui Poteka Potl vastab: –
Aga ikka ta ilustamata valge ihunahk on mul vaimus ja meeles. Siis on Tepeka Tepl piibu täis
toppinud ja poole õhku pahvinud ja sõnab: – Me istume siin kaksi ja nelja silma, ma tahtsin sult nõu
küsida, vapper Poteka Potl. Kas poleks varsti aeg too kentsakas õõnes kautšuk maha võtta? 1974
variant vt. Mees ja naine, 1973
Luksuslaeval toimub katastroof ja laev läheb põhja. Miljonäri tütar päevitas ülemisel laevatekil ja
pääseb ainsana. Talle sattus kaenla alla mingi laud ja neiu ujub ja ujub, lootes pääsemisele. Aga varsti
näeb, et hai tuleb. Neiu ei taha hai kõhtu sattuda ja vaatab, et mida saaks ta ohverdada. Seljas pole
muud kui päevitusriided ja kaelas pärlikee. Viskab pärlid haile hambu, hai ujub ära. Aga varsti on hai
tagasi, neiu viskab talle rinnahoidja. Hai võtab riidetüki ja ujub ära. Mõne aja pärast on hai uuesti
tagasi ja neiu ohverdab viimase, viskab haile püksikesed. Hai ujus minema ja enam tagasi ei tulnud. Ei
tea, miks? Hail läks saba kõvaks, ta ei saanud enam ümber pöörata. 1974
Vanapaar sõidab esimest korda rongis. Mehel tuleb kusehäda peale ja tahab minna kemmergut otsima.
Naine keelab, et vana mees, lähed veel rongi peal kaduma. – Mul ka põis pakitseb, laseme siit samast
aknast välja. Rong sõidab mingist teivasjaamast mööda ja seal on paar tädikest oma suslat ootamas. –
Ei tea, kes need olid? küsib üks teiselt. – See pika ninaga võis olla meie külavanem, aga see suure
habemega nägu oli mulle päris võõras. 1974
Ajaloolise materialismi eksamil küsib õppejõud tudengilt: – Palun nimetage 30 tõelist kommunisti. –
Marx, Engels, Lenin, 26 Bakuu komissari ja Teie. 1974
Bussis on palju rahvast, kõik iste– ja seisukohad on täis. Ühel järsul käänakul sajab noor neiu istuvale
papile sülle. Kargab kohe üles, punastab ja ütleb: – Oi-oi-oi! Papp on rahu ise: – Mitte "oi-oi-oi", vaid
kloostrivõti. 1974
Keemia ringauditooriumis alustatakse loengutsüklit armastusest. Esimene kord on ruum kubinal täis,
osa istub treppidel, osa aknalaual. Lektor avaldab heameelt kuulajate rohkuse üle. – Vaadake,
armastust on nelja liiki. Üks liik on armastus naise ja naise vahel. Seda esineb vaid roiskuvas Läänes ja
kuna meil seda pole, siis rohkem ma sellel ei peatu. Teine liik on armastus mehe ja mehe vahel. Ka
seda esineb vaid kõdunevas Läänes, meil seda pole ja rohkem ma sellel ka ei peatu. Kolmas liik on
armastus mehe ja naise vahel. Te olete täiskasvanud inimesed, suur osa teist on ise abielus ja kuna te
pole mingid võhikud, siis rohkem ma sellel teemal ei peatu. Aga on veel neljas liik – armastus
Nõukogude kodumaa ja kompartei vastu. Vaat sellest tahaksingi ma teile oma loengutsüklis pikemalt
kõnelda. 1974
Trammis on spetsiaalsed kohad emadele ja rasedatele. Ühes peatuses tuleb peale tütarlaps ja maandub
sinna istuma. Rahvast tuleb aga juurde ja üks kõhuga naine naaldub toetoru külge. Tütarlapsele
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hakatakse vihjama, et need kohad on tulevastele emadele. – Mina olen ka tulevane ema. – Vabandust,
aga midagi ei ole veel näha. – Peale 20 minutit ei olegi veel midagi näha. 1974
Käimas on rahvusvahelised võistlused veepallis. Seis on 2 : 2 ja pinge haripunktis. Lõpuni jäävad
loetud sekundid, kui palli saab Sidorov. Tee värava poole on vaba ja ta on viskel, kui kuuleb äkki
treeneri häält: – Sööda Ivanovile! Sööda Ivanovile! Sidorov arvab, et tema positsioon on parem, ta
läheb, viskab ja tabab. Mäng on võidetud! Kohe mängu järel peetakse komsomolikoosolek ja treener
on väga vihane. – Miks sa Ivanovile ei söötnud? karjub treener. Sidorov on hämmingus: – Minul oli ju
parem positsioon ja ma viskasin ju värava! – Seda küll, aga näed Ivanov uppus ära. 1974
Tudeng on eksamil ja juba kaugelt on näha, et ta närveerib kangesti. Võtab pileti, vaatab ... ja paneb
tagasi. Komisjon vahetab pilke. Tudeng võtab teise pileti, vaatab ... ja paneb tagasi. Komisjon muutub
rahutuks ja sosistab midagi hinde alandamisest. Tudeng võtab kolmanda pileti, vaatab ... ja paneb ka
selle tagasi. Siis ütleb komisjoni esimees: – Paneme talle kolme ära. Näete, ta otsib, ju ta siis midagi
ikka teab. 1974
– Kuidas toimus Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon? – Noh, räägi. – Vat Petrogradis oli jõle
külm. Puid oli vähe, see ajas rahva marru ja nad hakkasid otsima, kust midagi kütteks hankida. Siis
levis kuulujutt, et Talvepalee juurde on puid varutud ja rahvas tormas sinna vargile. Ega see siis
midagi loe, kui igaüks võtab ühe kaenlatäie. Aga valitsus hakkas kartma ja junkurid hakkasid
tulistama. See tegi rahva päris vihaseks. Tormati Talvepaleesse sisse ja hakati mööbeldama ja äkki
selgus, et revolutsioon ongi tehtud. 1974
Kongresside Palee on rahvast tulvil, käimas on 24. kongress. Peetakse kõnesid ja läbirääkimisi, siis
tõuseb püsti Kostroma karjak Ivan: – Ma ei küsi, kuidas on meil lood viisaastaku täitmisega. Ma ei
küsi ka seda, kui mitme aasta pärast läheme Ameerikast mööda või millal saabub kommunism. Mina
küsin lihtsalt ja selgelt: miks ei ole meil karvamütse? Kuna tegu on pisiasjaga, kutsutakse mees
kulisside taha, et seal antakse ammendav vastus. Teisel päeval läbirääkimised jätkuvad. Püsti tõuseb
Kostroma meier Vassili: – Mina ei küsi, kui täis on meil viisaastaku plaanid. Ma ei küsi ka seda, millal
elame kommunismis. Ma ei küsi hoopiski, millal jõuame Ameerikale järele. Mina küsin selgelt ja
lihtsalt: kuhu jäi karjak Ivan? 1975
Gruusia mägikülla saabusid APN-i ja TASS-i korrespondendid, et kajastada sensatsioonilist uudist –
kohalik talupoeg sai 175 aastat vanaks. Taadile sajab küsimusi: – Kuidas on see teil õnnestunud? Mis
on teie saladus? Kuidas te toitute? Kas te suitsetate? Jne. Jne. Mees vastab: – Tänu Suurele
Sotsialistlikule Oktoobrirevolutsioonile, karmile kodusõjale ... – Jah, seda küll, aga rääkige oma
eluviisidest. Mida tuleks süüa, et nii vanaks elada? Kuidas see teil õnnestus? – Vaadake, tänu Suurele
Sotsialistlikule Oktoobri ... – Seda tänu tunneme ka meie, aga teie avaldage oma kõrge ea saladus. –
Siis ärge katkestage mind! käratab vanamees. Tänu Suurele Sotsialistlikule Oktoobrirevolutsioonile,
verisele kodusõjale ja muudele segastele aegadele kirjutati mind vallamajas uude passi 100 aastat
vanemaks. 1975
Kohtuvad kokutaja ja küürakas. Küürakas küsib, et kuhu sa, kokutaja, lähed ka? – Ma ... ma läl ... lä ...
läh ... lähen ko ... ko ... kooli. – Mis sa sinna kooli enam lähed, sa kokutad isegi suurepäraselt. – A ...
aa ... a ... ku ... kuhu s i... sin ... sina lä ... läh ... lähed? – Ma lähen fotograafi juurde. – Vaa. ... Vaata ...
et ... s ... sa ... kü ... küüru pi ... pil ... pildi pe ... peale ei ... ei jä ... jäta, mu ... mui ... muidu al ... al ...
album ei lä ... läh ... lähe ... kinn ... kinni. 1975
Hiinlased peavad plaani, kuidas Venemaale kallale tungida. Üks kindral võtab sõna: – Ega siin midagi
keerulist pole, 25 miljonit meest ühelt poolt, 25 miljonit meest teiselt poolt ja kahurvägi keskelt. Siin
tekib aga kohe vastuküsimus, et mis saab siis, kui iga kahur on oma mürsu ära lasknud? Arutatakse
uuesti: – 25 miljonit meest ühelt poolt, 25 miljonit meest teiselt poolt ja tankivägi keskelt. Siin tekib
aga küsimus, et kumb tank läheb enne? Arutatakse veel uuesti: – 25 miljonit meest ühelt poolt, 25
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miljonit meest teiselt poolt ja ülalt toetab lennuvägi. Nüüd tekib aga küsimus, et kui see lennuk alla
lastakse, mis siis saab? 1975; variant vt. Eri rahvused, 1979
Mees tormab väljakäiku, häda on silmipimestav. Ainus kabiin on aga kinni. Mees kolistab ukse taga ja
hüüab: – Tee rutem, mul tuleb püksi! Seest ägatakse vastu: – Õõ ... nnelik ii ... nimene. 1975
Mis on suudlus? Naine ütleb: – See on süütu meelelahutus. Notar ütleb: – See on ettemakstud raha.
Ohvitser ütleb: – See on signaal pealetungiks vaenlase täieliku kapituleerumiseni. Vedurijuht ütleb: –
See on märguanne tunnelisse sõiduks. Majahoidja ütleb: – See on kellahelin alumise ukse avamiseks.
1975
Punamütsike on metsas marjul ja vastu tuleb hallivatimees. Hunt ei tee pikka juttu, vaid tõmbab
Punamütsikesel püksid jalast ja lükkab sambla peale pikali. Tahab siis edasi minna, aga Punamütsike
ütleb, et kuule, kas sa hakkad vanaks jääma või, kas sul hakkab jõud juba kaduma? Hunt tuleb tagasi
ja teeb edasi. Peale kolmandat korda on hunt tõesti võhmal ja kähistab: – Mine nüüd koju ja ütle
emale, et ta enam litse metsa ei laseks. 1975
Mees sõidab rongis ja vaatab hajameelselt aknast välja. Tema vastas istub mees ja loeb ajalehte.
Aeg-ajalt kostab lehe tagant naeruhoogusid ja itsitamist. – Vabandage, kas lehes on mõni naljakas
artikkel? Teine ütleb, et ega ma ei loegi lehte, ma jutustan endale anekdoote. – Imelik asi, aga mind
küll vanad naljad naerma ei aja, ütleb esimene mees. – Ma naerangi ainult siis, kui ma lugu varem
kuulnud pole. 1975
Mees läheb mööda tänavat, tualettpaberi rullid võrgus. Vastutulijad kergitavad kulme, kuni üks küsib:
– Kust te need saite? Mees rehmab käega ja lisab sammu. Aga küsijaid astub ligi veel ja veel. Siis ei
pea mees vastu: – Kust said! Kust said! Ikka keemilisest puhastusest. 1975
Kurttummade pansionaadis on parteikoosolek. Kaks kõnelevat meest on laua taga ja üks seletab, et
koosolekul tuleb valida partorg. Teine hakkab kiitma esimest ja seletab, et see mees tuleks ära valida.
– Kas on teisi kandidaate? Vaikus. – Kes on vastu? Vaikus. – Kes on poolt? Käed tõusevad. Üks käsi
tõuseb aga jõnksudes ja võtab aega, kui käsi on päris püsti. Vastne partorg küsib teiselt, et ega see üks
kuidagi vastaline pole? – Oh ei, ta on lihtsalt kokutaja. 1975
Mees istub kõrtsis ja tellib süüa. Varsti tulebki kelner seljankaga, aga mees vaatab, et kelneril on pöial
supitaldrikus. – Mis see tähendab! Miks teil näpp supi sees on? – Teate, mul pöial kergelt mädaneb ja
arst soovitas hoida soojas kohas. Mees vihastub: – Hoidke siis perses, kui ta just soojas kohas peab
olema. – Eks ma köögis hoiangi, aga siin rahva ees ju ei sobi. 1975
Nunn läheb abtissi juurde ja kurdab, et tegi pattu. – No mis patt see siis oli? – Mu käsi puutus
kogemata vastu mehe ihuliiget. – Jaa-jaa, mu laps, asi on halb. Aga on siiski üks võimalus. Kloostri
õuel on püha allikas. Mine pista käsi allikasse ja loe 50 palvet, siis peab kurat taganema. Nunn läheb
õue allikat otsima. Seal oleks aga nagu rahvaste rändamine. Üks hoiab allikas jalga, teine rindu,
kolmas seisab vööni allikas sees. Nunn küsib ühelt möödaminejalt: – Vabandage, kas see ongi püha
allikas? See ütleb vastu: – Krrl ... (= kuristab) 1975
Canterbury peapiiskop külastas New Yorki. Seal piirati ta leheneegrite poolt sisse ja üks esimesi
küsimusi oli, et kas peapiiskop kavatseb külastada ka lõbumaju. Et vastusest kõrvale hiilida, pareeris
ta küsimuse oma küsimusega: – Kas New Yorgis on siis lõbumaju? Järgmisel päeval olid ajalehtede
esiküljel rasvased pealkirjad: – Kas New Yorgis on lõbumaju? küsib Canterbury peapiiskop. 1975
Punased jäljekütid leidsid Smolenski lähedalt partisani päeviku. Keeravad hardunult koltunud lehti ja
loevad ajaloolist ürikut. Millest on kirjutanud see kahjuks tundmatuks jäänud kangelane? 27. VII
1942. Lahing oli äge. Ülekaalukas vaenlane suutis meid metsast välja tõrjuda. Kuid vaenlase kaotused
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on tohutud. 31. VII 1942. Marulised lahingud. Täna õnnestus meil kavala plaani ja eduka manöövriga
vaenlased metsast välja tõrjuda. 7. VIII 1942. Kõik on nördinud. Täna tuli metsavaht ja ajas meid kõiki
metsast välja. 1975; variant vt. Petka ja Tšapajev, 1976
Ühe vanemapoolse emanda käest küsitakse, et kumb meeldib talle rohkem, kas seks või keeks? – Oh,
mul ükskõik. Peaasi, et munad oleksid värsked. 1975
Aasta 1975 ja Punane väljak. Rahvas nuriseb, et süüa on vähe. Aasta 2000 ja Mao-nimeline väljak.
Rahvas nuriseb: – Oli Brežnevi ajal mis oli, aga lausnälga siis ikka ei olnud. Aasta 2010 ja
Lumumba-nimeline väljak. Rahvas nuriseb: – Oli Mao ajal nälg mis ta oli, aga siis ikka inimesi veel ei
söödud. 1975
Spioonile anti kindel ülesanne. Ta pidi lennukilt langevarjuga alla hüppama, ühest maapoest jalgratta
saama, edasi sõitma ning hankima kõik vajalikud andmed. Ja õhtul kell 6 oli eetriaeg. No nii. Mees
visati alla, aga langevari ei avanenud. Mees kirub: – Kui nüüd poe juures jalgratast ka ei ole, siis on
mind küll alt veetud. 1975
Kui toimub laevahukk, siis on teada, et pääseb 4 inimest. Kes need on? Esiteks joodik – temal on alati
meri põlvini. Teiseks miilits – tema elab alati joodikute kukil. Kolmas on elumees – tema vingerdab
end välja igast olukorrast. Ja neljas on truu abielunaine – puupea jääb vee peale. 1976
Esteet jalutab maal, naudib loodust. Linnud lendavad taeva all, lilled õitsevad ... – Aga lehmad, miks
on lehmad ketis? Esteedis ärkab pahameel: – Rousseau ei maini ahelatest midagi! Siis lirtsatab
üleannetu lind mehe kuuereväärile. Mees ohkab rahulolevalt: – Hea, et lehmad ikka ketis on! 1976
Taksos pöördub klient väga viisakalt taksojuhi poole: – Vabandage, kuhu ma võiksin panna pudeli
"Vana Tallinnat", kaks limonaadi ja kohvi? – Oh, pange sinna kuhugi tahaistmele ära. – Üöööök!!!
1976
Mees läheb apteeki ja küsib, et kas teil banaane on? – Ei ole. Meil on salve ja tablette ja muid rohtusid.
Natukese aja pärast on mees tagasi: – Vabandage, ega teil banaane ei ole. Apteeker on juba pahane, et
mis kuradi banaane. See on apteek. Siin müüakse rohtusid, lahaseid, kusepudeleid ja hambapastat, aga
mitte banaane. Hilja õhtul, apteek on juba kinni, mees helistab kella. – Mis teil vaja on? – Vabandage,
ega teil banaane pole. – Mis kuradi banaane! Saage aru, see on apteek! Siin müüakse rohtusid, lutte,
karkusid ja mida veel. See on apteek, siin banaane ei ole! – Miks te niimoodi lärmate, ma tõin teile
banaane. 1976
Mees ärkab öösel selle peale üles, et katusel käib kõva kolin. Vaatab aknast välja ja ei usu oma silmi –
katusel mööbeldab šimpans ja kisub plekki lahti. Kust võis ahv katusele saada? Tsirkust meil pole,
järelikult loomaaiast. Mees helistab sinna, sealt öeldakse, et jaa, meilt on ahv jooksus, hommikul
saadame spetsi. No nii, hommikul tuleb spets püssi ja koeraga. – Mu härra, ma paluksin veidi ka teie
abi. Mina ronin katusele, võtan šimpansil kraest kinni ja viskan alla. Koer on välja õpetatud ja kargab
talle munadesse. Kui ahv on võitlusvõimetu, tõmmake teie talle kott pähe. – Kõik on selge, aga
milleks on püss? – Vaadake, kui ahv peaks mind alla viskama, siis laske kähku koer maha. 1976
variant: Petka ja Tšapajev ahvi püüdmas, 1978
Nunn läheb abtissi juurde: – Püha ema, mind vägistati ära. – Söö üks sidrun. – Kas see tõesti aitab? –
Ei, aga siis vähemalt kaob see totter naeratus su näolt. 1976
TASS edastab teate, et Jakuutias kasvatatakse täiesti uut sorti kartulit. Te kujutage ette – ühel päeval
pannakse maha ja järgmisel nädalal juba koristatakse. Ajakirjanikud tormavad ummisjalu kohale: –
Kuidas siis nii? Kuidas nii kiiresti? Vana jakuut sügab pead: – Nojaa, aga süüa tahaks ju ka. 1976;
variant Tšuktšimaaga
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Tüdrukuke läks vanaemaga seenele. Laps aga tüdines ruttu ära ja hakkas pruunide pallidega mängima,
hakkas neid suuruse järgi ritta seadma. Vanaema tuleb vaatab, et mida sina siin teed ka? Ja tüdrukuke
seletab: – Vaata, need jänesepabulad, need on oktoobrilapsed, tedrepabulad on pioneerid, aga need
põdra omad on komnoored. – Ah või nii, kõik on reas! Aga kus sul kommunistid on? – Kommunistid?
Ee ... ee ... ei nii suurt sitta pole ma veel leidnud. 1976
Kaks vene perekonda jalutavad grüünes. Naised sammuvad ees, mehed tagamal nagu kombeks.
Naised räägivad maast-ilmast ja siis teatab üks: – Küll mul on hea ja huvitav mees! Ta abistab kodus,
teenib hästi ja on veel peale selle tead, süfiliitik. Mees on sunnitud sekkuma: – Kui mitu korda pean
ma sulle ütlema, et mitte süfiliitik, vaid filatelist. 1976
Mees läheb Prantsusmaal lõbumajja. Turistil pole raha just jalaga segada ja mees kiikab rohkem
hinnakirja alumist osa. Oma imestuseks näeb ta seal hinda 1 frank. – Tohhoo till ae! Tohhoo till püsti
laes! Mis see siis on! Päris odav! Mees maksab frangi kassasse ja teda juhatatakse väiksesse
kambrisse. Mees mõtleb, et ei tea, mismoodi too naine küll välja näeb, kes end nii odavalt müüb.
Ootab, ootab, aga ei tule kedagi. Läheb pärima ja selgus saabub. Talle öeldakse: – Sellise hinna eest
saate end ise teenindada. 1976
Külla on saabunud lektor, et rääkida rahvusvahelisest olukorrast. Maameestele on enne selgitatud, et
tingimata tuleb esitada küsimusi, muidu võidakse neid juhmideks pidada. Lektor vahutabki ees mis
jõuab ja kui lõpp käes, palub esitada küsimusi. Kolhoosi esimees müksab karjakule külge. See tõuseb
püsti, sügab kukalt ja küsib: – A skažite, požaluista, kak éto povidlo v konfetõ tolkajut? 1976
Üks mees meisterdas kunsthäbeme ja saatis postitsi sõbrale näha ja arvustada. Aga paki ümbert oli
paber natuke rebenenud ja postiljon oli hirmus uudishimulik. Mees ei suutnud kiusatusele vastu panna
ja viis paki alles järgmisel päeval kätte. Mõne aja pärast sai meister sõbralt kirja: – Täitsa nagu päris.
Tead, isegi tripperisse jäin. 1976
Liiklusmiilits peab grusiinlase auto kinni. Kuna on liikluskuu ja juht on väga oskuslikult autoga
sõitnud, ei ole liikluseeskirjugi rikkunud, annab miilits juhile preemiaks 200 rubla. Juhil nägu nalja
täis: – Ohhoo! Nüüd ostan endale juhiload ka lõpuks! Naine püüab kõrvalt asja mahendada: – Ärge
teda liiga tõsiselt võtke. Ta ajab alati rumalat juttu, kui purjus on. Jutu peale ärkab äi üles: – Mis, kas
me oleme juba Türgis päral? Aga selle peale ütleb ämm nukralt: – Ma ütlesin ju kohe, et ega
varastatud autoga kaugele jõua. 1976
Noor õpetaja läheb oma esimesse tundi, geograafiat õpetama. Astub klassi: – Tere päevast, õpilased!
Kes ütleb "Mine ise perse!", kes ütleb "Ära aja kõvaks!", kes ei ütle midagi. Õpetaja punastab ja
jookseb õpetajate tuppa tagasi. Seal annab üks vanem kolleeg talle metoodilisi näpunäiteid ja tund
saab kindlalt peetud. Direktor on hämmastunud, klassitoast ei kostnud lärmiraasugi, ja ta uurib: –
Öelge palun, mida te seal tegite? Astusin klassi, ütlesin: – Tere, sitapead! Klass hakkas lärmama. Mina
kohe ütlema: – Lõuata oskate küll, aga kas te kantossi gloobuse otsa oskate tõmmata? Vaikus majas ja
üks arglik hääl küsib: – Mis asi see gloobus on? No ma siis seletasin terve tunni. 1976
Kapitalism, sotsialism ja kommunism mõtlesid, et hakkaks õige viina võtma. Keda viina järele saata?
Loomulikult kommunism, tema on kõige noorem. Aga kommunism on varsti tagasi, talle viina ei
müüdud, sest on alaealine. Läheb sotsialism ja tuleb varsti tagasi, pudel põues. – Viina sain küll, aga
suupistet mitte, vorstipoes oli tohutu järjekord. Kapitalism küsib, et kuule, mis see järjekord on?
Kommunism küsib, et kuule, mis see vorst on? 1976
Merkuur ja Veenus tahtsid Kuule kosja minna. Läksid 1924. aastal, Kuu andis mõlemale korvi, läksid
1936. aastal, täpselt sama lugu. Vaheaeg on juba pikaks kärisenud, kui 1958. aastal otsustab Merkuur
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üksi minna. Arvab, et üksi on etem. Aga poolel teel tuleb Veenus vastu: – Kuule, ära sa Kuule küll
külla mine, ta sai juba eelmisel aastal satikad külge. 1976
Vene külas peeti komsomolipulmi. Algul on kõik väga ontlik. Pudelid nööbitakse lahti, öeldakse
tooste, tänatakse parteid ja valitsust. Pikapeale hakkab pidu hoogu sisse saama, nii et seltskondlikus
osas pudenevad nööbid ja juuksetutid, lendavad teeklaasid ja lauajalad. Üks piduline roomab telefonini
ja kutsub miilitsa. Volinik saabub, kui heitlus on raugenud. Õndsa naeratusega hoiab üks mees peos
telefonitoru, teises käes on tal tükk kõrvalesta ja ta sobitab seda siia-sinna. – Kuidas teiega on, kas
kutsuda arst? – Oh, minul pole häda midagi, aga mida peigmees tegema peab, seda ma küll ei tea.
Tema munad on minu taskus. 1976
Ameerikas võeti 100 000 meest, et neist välja valida ja koolitada üks tõeline luureäss Venemaale
minekuks. Peale pingelisi treeninguid jäi sõelale 10 000 meest, peale järgmist mahvi 1000 jne., kuni
lõpuks valiti mees, kes oli tublimatest tublim ja osavamatest osavam. Mees maandus edukalt
Kesk-Venemaa metsas, vaatas hoolikalt üle oma varustuse – vatjovka, soni ja vildid – ning läks
lähimale turule sihvkasid ostma. – Babuška, prodai mne semotški! küsis ta perfektses vene keeles ja
kohalikus murrakus. – Nikak net, ütleb baabuška. – A potšemu? – A tõ ved´ negr. 1976
Lõpu variant. Eit ütleb, et ne prodam, tõ špion. – Otkuda uznala? – V sossednem derevne ved´ negrõ
ne živut. 1985
Üliõpilane on matemaatika eksamil ja ei tea suurt midagi. Professor vaatab, et asi halb ja hakkab
küsima elementaarseid asju. Ta joonistab tahvlile ringi: – Mis see on? Tudeng punastab ja kogeleb: –
See on suguakt ümmarguse laua all. Proff on hämmingus, edasi joonistab ta kolmnurga: – Aga mis see
on? Tudeng punastab veel rohkem: – See on suguakt kolmnurkse laua all. Professor teeb viimase katse
ja joonistab ristküliku: – Mis siis see on? Tudeng kahvatub ja kogeleb: – Professor, mul ... on tunne, et
... ee ... te olete seksmaniakk. 1976
Reisilaev sõidab Atlandi ookeanis. Käib mingi sõda ja kapten märkab allveelaeva, mis valmistub
reisilaeva torpedeerima. Kapten kutsub ruttu pootsmani ja käsib sel rahvast enne surma veidike
lõbustada. Pootsman tormab tekile ja möirgab: – Kes tahab näha hookus-pookust! Vaadake, võtan
oma riista, äigan vastu laevatekki ja – laev läheb põhja! Kõik naeravad, keegi ei usu. Käib mürakas,
seejärel rigin-ragin ja laev hakkab vajuma. Kapten vahutab vihast: – Kuradi pootsman! Torpeedo läks
ju mööda! 1976
Purjus Punamütsike kõnnib mööda metsateed ja loobib pirukaid ja korpe laiali. Lehm kõnnib ta järel
ning neelab neid oma kõhtu. Viimaks on korv tühi ja Punamütsike vajub tee äärde magama. Lehm
teab, et Punamütsike peab jõudma veel vanaema juurde, kus hunt ta ära sööb ja seepärast katsub ta
tüdrukut äratada. Aga kuidas äratada? Sabaga lüüa ei sobi, sõraga sorgata ka mitte. Veab siis udaraga
paar korda üle tüdruku näo. Punamütsike pomiseb selle peale unes: – No-noo, poisid, mitte kõik
korraga. 1976
Mees on autoga tee peale jäänud ja lööb vändast autot käima. Auto ei võta vedu ja mees kirub: –
Joptvoju mat´! Preester läheb mööda ja õpetab, et tuleb öelda: – Bog na pomoštš! Mees ütleb ja auto
läheb mürinal käima. Preester pöördub ringi: – Joptvoju mat´! 1976
Brigaad töötab suure innuga ja saab preemiat. Töötatakse veel suurema innuga ja preemia on veel
suurem. Brigadir hakkab siis ülemustele vihjama, et tahaks nagu medalit saada. Ülemus ütleb, et
töötate jah hästi, varustate tervet Liitu ja sotsmaid, aga oleks hea, kui lepiksite rahaga. Mehed vuhivad
aga jälle tööd teha ja brigadir hakkab aurahadele vihjama. Ülemus punnib vastu: – Nojah, varustate
küll tervet Liitu ja sotsmaid, aga püüdke ikka rahaga leppida. Vaadake ise, mida te toodate, see on ju
okastraat. 1976
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Tudeng läheb dekanaati ja küsib dekaani. – Dekaan ei tule enam, ta sai ootamatult surma. Teisel
päeval on tudeng jälle dekaani küsimas. – Ei, ta ei tule, sest ta on surnud, saab ta vastuseks. Kui tudeng
on kolmandal päeval uuesti dekanaadis, öeldakse talle väga pahaselt: – Teile on ometi öeldud, et
dekaan on surnud ja ta ei tule enam tööle! – Seda küll, aga nii tore on seda kuulda. 1976; variant vt.
Brežnev, 1982
Kaks vanameest räägivad oma poegadest. Üks ütleb, et minu poeg on nagu Marx. Pikk habe ees ja
kirjutab raamatuid. Teine ütleb, et minu poeg on jälle nagu Lenin. Kiilaspea ja kord vanglas, kord
sunnitööl. 1976
Lennukis tungib piloodi juurde mees ja tõmbab karabiini välja: – Keera Türki! – Tõesti ei tea, mida
teha. Taga on mees pommiga ja tahab Argentiinasse. 1976
Kolm meest on ühes vangikongis ja hakkavad rääkima, et kes ja miks ja kui kauaks. Üks ütleb, et mina
istun siin selle eest, et olin Gomulka vastu. Teine ütleb, et tore küll. Mina istun selle eest, et olin liiga
kaua Gomulka poolt. Kolmas mees ei tee väljagi. – Miks sina midagi ei ütle? – Mina olen Gomulka.
1976
Mehed töötavad soolakaevanduses, sügaval ja pimedas, raiuvad ja taovad. Üks mees ohib: – Ela nagu
mutt urus, maailmast ei saa mingeid teateid. Taovad, raiuvad, kühveldavad. – Mitte midagi ei kuule,
oleme täiesti eraldatud. Taovad, kühveldavad, raiuvad. – Isegi seda ei tea, kuidas läks Fischeri-Spasski
malematš. Raiuvad, kühveldavad, taovad. Teine taob pead vastu seina: – Éh, proigral, proigral ... 1976
Mis on filosoofia? See on kui pimedas toas on must kass. Kõik otsivad, lootuses kassi leida. Mis on
marksistlik filosoofia? Keegi ei tea, kas pimedas toas on musta kassi või pole. Ometi otsitakse,
lootuses teda leida. Mis on leninlik filosoofia? Kõik teavad, et toas kassi pole, ometi tehakse nägu, et
teda otsitakse. 1976
Vene külas on õigeusu ja juudi kirik. Mõlematel on teineteise kohta piisavalt öelda ja mõelda. Kõnnib
siis õigeusu papp ühel päeval mööda teed ja näeb, et rabi õngitseb. Mees mõtleb: – Ahaa, kohe tõmban
teda viie meetri pealt! Küsin, et kuidas kala võtab. Kui võtab hästi, siis ütlen, et iga loll võib siin kala
püüda. Kui võtab halvasti, siis ütlen, et ainult loll võib siin kala püüda. Astubki rabi juurde ja küsib, et
kuidas kala näkkab ka? Juut vaatab talle pahaselt otsa ja lausub: – Zajebis´! 1976
Kolm poissi läksid vaidlema, et kelle vanaisa on kõige suurem. Üks ütleb, et minu vanaisa on nii suur,
et ei mahu kirikuuksest ka sisse. Teine naerab, et see pole ju midagi. Minu vanaisa on aga nii suur, et
vaatab kiriku peale ülevalt alla, pea otse pilvedes. Kolmas poiss lausa lagistab naerda: – Need polegi
pilved, need on minu vanaisa munad. 1976
Ühes kupees sõidavad neiu ja härra. Ilm on väga sombune. Neiul hakkab kõht valutama ja läheb istub
akna alla. Kriibib kriuks-kriuks klaasi ja katsub end tasapisi kergendada. Neiu vahib aknast välja,
kriibib klaasi ja ütleb: – No küll ikka udutab alles. Mees ütleb selle peale: – Jah, kui nii edasi udutab,
siis hakkab vist varsti sitta sadama. 1976
Keegi neiuke sattus kolme karu majja. Vaatab ringi – söögid laual. Sõi suure karu taldriku tühjaks.
Vaatab veel – viinad ka laual. Jõi keskmise karu peekri tühjaks. Seepeale hakkas uni peale kippuma.
Teises toas kolm voodit ja neiu keeras end väikese karu voodisse magama. Karud tulevad koju ja
näevad, et miski on viltu. Suur karu toriseb, et kes on mu söögi ära söönud? Keskmine karu joriseb, et
kes on mu joogi ära joonud? Väike karu vaatab oma voodit ja hüüab: – Mis te nii väikese asja pärast
kisate. Tuli surnuks ja magama! 1976
Hotelli saabus mees, kes defekti tõttu silma pilgutas. – Ma paluksin tuba. /ja silmapilgutus/ Saab
võtme, läheb tuppa, seal istub naine. Mees tuleb registratuuri ja ütleb pahaselt: – Ma ju palusin tuba.
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/ja silmapilgutus/ Portjee vabandab ja annab uue võtme. Mees läheb üles, teeb ukse lahti – toas on
kaks naist. Mees tuleb vihaselt alla ja möirgab: – Ma ju palusin tuba! /ja silmapilgutus/ Portjee võtab
telefoni ja teatab: – Vanja, pederast prišol. 1976
Järgmine lugu on toost. Mees kõnnib mööda metsa ja hunt trehvab vastu. Hundil kere vä..äga hele ja
ütleb kohe, et no nüüd, mees, söön ma su ära. Aga mees paluma, et ära söö. Mul eluaastaid alles vähe,
vaja tööd teha ja lapsed üles kasvatada. Hunt ütleb, et olgu peale. Kui sa nüüd lähed ja esimese
vastutulija soovi täidad, siis ma sind ei söö. Kui aga ei täida, söön su ära. Mees kõnnib rõõmsal meelel
minema. Vastu tuleb neiuke. Mees räägib talle kohe, et hundiga jäi selline kokkulepe, et ta peab
vastutulija soovi täitma. Neiuke soovis teadagi mida, ainult et kolm korda. Mees hakkab soovi täitma.
Esimene kord – korras, teine kord – asi kombes, aga kolmas kord – enam ei saa hakkama. Ja nii sõigi
hunt mehe ära. Joome meie nüüd /sünnipäevalapse või peremehe või meie sõbra ..... / terviseks, et hunt
teda ära ei sööks. 1976
Buratino tuleb papa Carlo juurde ja räägib, et ta on ühe kena neiuga tuttavaks saanud. – Oi, see on ju
väga tore! – Aga asi on selles, et mina armastan teda ja tema mind ka. – Oi, see on ju veel toredam! –
Aga ma tahaksin nüüd sinult midagi soovida. Löö mulle üks väike nael. 1976
Linna kohal lendab papagoi ja karjub: – Smert´ Luisu Korvalanu! Da zdravstvujet Pinotšet! Järgmisel
päeval heliseb uksekell ühe korteri esikus. Sisenevad kaks plekkmantlis meest: – Vabandage
tülitamast, kas teil on papagoi? – On küll. – Kas me saaksime teda näha? Eile häiris üks lind ausate
kodanike öörahu ja nüüd me külastame papagoide omanikke. – Palun astuge edasi. Mees teeb
külmkapi ukse lahti, seal istub papagoi ja hüüab: – Smert´ Pinotšetu! Da zdravstvujet Luis Korvalan!
Plekkmantlis mehed vabandavad, et see papagoi elanikke kindlasti ei häirinud. Lähevad ära. Mees
võtab papagoil kraest kinni: – Nu kak, uznal, tšto takoje Sibir´? 1976
Kaks armeenlast sõitsid Moskvasse. Kummalgi olid omad käigud ja pidid metroojaama juures hiljem
kokku saama. Teine tuleb metroojaama juurde, näeb, et esimene on juba seal ja uurib ainiti rahvast,
kes välja tuleb. Selgub, et ta pole veel mujale jõudnudki. – Mis sul siin nii palju vaadata on? – Tead,
maa alt on nii palju inimesi juba välja tulnud! Küll ma tahaksin ka oma kadunud isaga kokku saada!
1976
1950-ndad aastad, GPU märatseb. Igal ööl peatub majade juures autosid, pannakse peale inimesi ja
viiakse teadmatusse. Ühel ööl klopitakse kõvasti ühe maja ukse taga. Perekond väriseb, ust lahti ei tee.
Klopitakse veel, resoluutsemalt. Ei jää midagi üle, peremees jätab kõigiga jumalaga ja läheb ust
avama. Varsti tõttab ta tagasi ja ohkab kergendatult: – Oeh, mitte midagi hirmsat! Ainult naabermaja
põlebki. 1976
Kloostriõuel on hirmus kisa ja kära ning abtiss on sunnitud rõdule astuma: – Hei, teie seal! Vaikust!
Kui see kisa järele ei jää, jagatakse homme vorst seibidena. 1976
Kloostriõuel on hirmus kisa ja kära ning abtiss on sunnitud rõdule astuma: – Hei, teie seal! Vaikust!
Kui see kisa järele ei jää, pannakse homme jalgratastele ka sadulad külge. 1976
Bussis juhtub neiu kõhutuult vallandama, kuid sellest asjast saab ninna vaid naaber. Neiu kohmetub ja
sosistab: – Teate, see asi võikski jääda meie vahele. Mees lehvitab kätega: – Ei-ei, parem lehvigu ikka
minema. 1976
Mees läheb poodi ja küsib kaks kilo sealiha. Müüja ütleb, et liha meil ei ole, aga võtke kala. Selles on
70% fosforit, see on teie tervisele väga kasulik. Mees ainult mühatab: – Mne nado, tštob stojalo, a ne
svetilo. 1976
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– Mis vahe on naisel, ministril ja sõjaväelasel? – ??? – Kui naine ütleb "ei", siis see tähendab
"võib-olla", kui ta ütleb "võib-olla", siis see tähendab "jaa", sest kui ta ütleks "jaa", siis poleks ta naine.
Kui minister ütleb "jaa", siis see tähendab "võib-olla", kui ta ütleb "võib-olla", siis tähendab see "ei".
Sest kui ta ütleks "ei", siis poleks ta enam minister. Kui sõjaväelane ütleb "ei", siis see tähendab "ei",
kui ta ütleb "jaa", siis tähendab see "jaa". Sest kui ta ütleks "võib-olla", siis poleks ta sõjaväelane. 1976
Välismaalane hakkab Moskvasse sõitma ja küsib sõpradelt nõu, et ei tea, mida sealt tuua. Et mida viia,
seda ju enam-vähem teab, aga mida tuua, see on raske probleem. Arutavad, arutavad, siis ütleb üks
sõber, et too õige hiireõli. – Hiireõli! Kust seda saab? – Noh, Moskvas on lausa erikauplus – Maus
oleum. Mees käib Moskvas ära ja sõbrad on jälle koos, et kuidas sõit läks, kas said hiireõli? Mees
ütleb, et kurat, ei saanud. – Saba oli kohutavalt pikk ja kui mina poodi jõudsin, oli õli juba otsas ja
isegi õlimüüja juba surnud. 1977
Ühel mehel oli maja prussakaid täis ja ta tahtis neist lahti saada. Proovis igatsugu vahendeid, aga
prussakad sigisid rahumeeli edasi. Läheb siis targa juurde nõu küsima. Tark annab õpetused kaasa ja
rõhutab eriti, et mitte mingil juhul ei tohi naerda ega muiata. Mees läheb koju, astub keset kööki ja
hüüab: – Prussakad, minge minema! Hakkavadki prussakad nähtavale ilmuma, hakkavad ükshaaval
välja vantsima, nii et neid saab pikk-pikk rivi. Lähevad ja lähevad üksteise järel reas. Kõige lõpus on
üks igerik, poolenisti arenemata prussakas. Lömberdab üle uksepaku, aga ei saa ega saa üle, kukub
tagasi ja sipleb selili. Mehele paistab see kangesti naljakas ja ta muigab. Igerik prussakas vaatab talle
otsa ja hüüab siis teistele: – Tulge tagasi, ta tegi ainult nalja! 1977
Külanõukogu esimees ja õigeusu papp elavad kõrvuti korterites. Papil hakkab suurem pidu tulema ja
saadab naise naabri juurde toole laenama. Papi naine läheb külanõukogu esimehe juurde ja küsib toole.
Külanõukogu esimees ütleb, et mingi usklike istungi jaoks tema küll toole ei anna. Naine läheb koju
tagasi ja ütleb mehele, et näe, toole ei antud. Papp laseb naisel uuesti minna ja naabrile edasi öelda, et
kui toole ei saa, siis tema palvetab ja laseb naabrile õnnetusi koos needusega kaela tulla. Külanõukogu
esimees ütleb, et tema sellist juttu ei karda. Ja pealegi, kui mingi needus peaks tulema, võtan kohe
pioneerid kirikukoorist ära. Naine läheb jälle koju tagasi ja ütleb, et näe, naaber lubas pioneerid
kirikukoorist ära võtta. Papp saab väga pahaseks: – No kui ta peaks pioneerid koorist ära võtma, siis
mina talle enam saunapidudele nunnasid ka ei anna. 1978
Angoolas kutsuti üle hulga aja parlament kokku. Palju asju vaja arutada, aega kulus märkamatult õige
kõvasti. Eks vahepeal aga termiidipoisid paha nalja teinud ja see puu, mille otsas parlament nõu pidas,
kukkus ümber. Õnneks ei saanud keegi surma. Kergelt haavatud ja põrutatud on küla nõia hoole all.
1978
Nõukogude-Hiina piiril juhtus omapärane intsident. Hiinlased tungisid üle Ussuuri jõe ning tulistasid
rahulikult töötavat traktorit. Rahulikult töötav traktor ei saanud korduvaid provokatsioone ometi eirata
ning avas kahuritule. Hiinlaste seas on inimohvreid. Kohaliku kolhoosi esimees on teatanud, et kui
hiinlaste provokatsioonid ei lakka, kutsutakse kohale rahulikult töötav kombain. 1978
Lihapoes on rahvast mis murdu, igaüks trügib, sabast ei saa enam ammu sotti. Kohale tuleb lihapoe
juhataja ja hüüab: – Täna tuli müügile ainult sealiha, juutidel pole siin midagi teha! Üks trobikond
läheb ära, rahvast on juba hõredamalt. Siis hüüab juhataja rahvale: – Täna tuli liha nii vähe müügile, et
saavad ainult parteiliikmed! Teistel pole siin midagi teha! Enamus rahvast vajub minema, jääb punt
parteilasi. Siis ütleb lihapoe juhataja: – Seltsimehed kommunistid. Nüüd oleme omavahel ja ma võin
ausalt öelda, et täna ei tulnudki liha müügile. 1978
Ülemus kutsub alluva oma kabinetti: – Kas sulle meeldib soe viin ja higine naine? – Ei meeldi. – Väga
hea. Oma puhkuse saad talvel. 1978
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Talumees näeb, et keegi võõras varastab tema kana ja kihutab järele. – Hei! Pea kinni! Too, mu kana
tagasi! Varas lisab kiirust. Talumees hõikab jälle: – Hei, pea kinni! Jää seisma! Varas hüüab vastu: –
Jää ise seisma, sind ei aja keegi taga! 1978
Täikal käib üks mees ringi ja müütab rinnahoidjaid. Neid on tal posu üle käe rippu, mees käib ja laulab
numbreid: – 2, 3, 4! ... 2, 3, 4! ... Keegi naine hüüab "üks"! Mees laulab vastu: – Vistrikke määrige
joodiga! Ja läheb lõõritades edasi: – 2, 3, 4! ... 2, 3, 4! ... Üks naine hüüab "viis"! Mees laulab vastu: –
Telke ja seljakotte ostke "Dünamo" ärist! ... 2, 3, 4! ... 2, 3, 4! ... 1978
Klassis on tund ja õpetaja räägib ismidest. – Vaadake, lapsed, kui suri suur Marx, hakati tema õpetust
kutsuma marksismiks. Ja kui suri Lenin, hakati tema õpetust nimetama leninismiks. Ühes tagapingis
tõstab poiss käe: – Õpetaja, kui minul õnnestub luua midagi täiesti uut, kas ei võiks ka minust midagi
järele jääda? – Istu ja ole vait, Onanin. 1978
Husaar Vinogradov tuleb lõbumajast. Lööb frentšihõlmad sirgu ja astub tänavale. Talle jookseb järele
kahvatu kaaga: – A den´gi!! Husaar Vinogradov teeb kummarduse ja teatab: – Prostite, gusarõ den´gi
ne berut. 1978
Lõbumaja põleb. Kõik karjuvad, jooksevad ringi ämbritega ja hüüavad: – Vodõ! Vodõ! Husaar
Vinogradov avab numbritoa ukse: – A v 16-uju pivo! 1978
Stuudio "Belarusfilm" laskis välja esimese reklaamfilmi "BRF". Idülliliselt ilus stepp, tuules hällib
tuhandeid õitsvaid lilli, päike kullendab taevalaotuses. Mööda teerada jõe äärde astub rahvariides neiu,
pesukuhi kaenla all. Neiu käärib undruku üle põlvede ja hakkab pesu pesema. Kaadrisse ilmuvad
kellegi näljased silmad, kasakas kihutab tüdruku juurde ja kasutab ära tema abitut seisundit. Neiu
karjub: – Pomogite, jebut! Pomogite, jebut! Pilt kaadris kaugeneb ja diktorihääl kuulutab: – Da, jebut.
I jebut do sih por, poka võ ne kupite sebe stiral´nuju mašinu "Dnepr-2". 1978; variant vt. Petka ja
Tšapajev, 1978
Kolhoosis tehti inventuurirehkendused ja leiti, et iga emise kohta tuleb kaks põrsast. Seatalitajad
peavad esimehele aru andma ja vaatavad, et kaks on natuke vähe, ütleme neli. Kolhoosilt nõutakse
aruannet rajooni, kolhoosi esimees hakkab mõtlema, et neli on tsipake nagu vähe ja paneb paberile
kuus. Pealinna vaja ka aruandeid, rajoonist läheb kirja kaheksa ja Moskvasse jõuab arv kümme.
Moskvast tulevad direktiivid: – Kaks andke meile, ülejäänud jätke endale. 1979
Seltskonnas räägitakse anekdoote ja kõik kuulavad kikitavi kõrvu. Üks mees räägib sellest, kuidas
jaanalindu püüda: – Tuleb ühel mehel pea paljaks ajada, siis tuleb ta kõrbe viia ja liiva sisse matta, nii
et ainult pea välja jääb. Jaanalind kõnnib kõrbes ringi, vaatab, et muna ja tuleb ligi. Siis aga võtab
mees tal jalust kinni ja lind ongi käes. Kõik naeravad, kõigil on kole lõbus. Keegi naine oli aga
seltskonnas üksi, tuleb koju ja peksab mehe maast lahti: – Tead, kus räägiti kihvte anekdoote! Kas sa
tead, kuidas jaanalindu püüda? Ei tea? Vaata siis, kõrbesse viiakse mees ja kaevatakse liiva sisse, nii et
munad jäävad välja. Jaanalind tuleb selle peale ligi ja mees krabab tal jalust kinni. Imelik, miks tal veel
pea tuli paljaks ajada? 1979
Kolkakülla saabub "Pravda" erikorrespondent, et kaasa elada uue kolhoosi sünnile. Kolhoos asutatakse
kiiresti ja valutult, ainult et õige nimi peab ka olema. Üks ütleb, et paneme "Vperjod k kommunizmu!"
– Ei saa, naaberkolhoos on juba "Vperjod k kommunizmu!" – Noh, paneme siis "Pobeda". – Ka ei saa,
oblastis on juba neli "Pobedat". Siis tõuseb püsti räpane täitanud vanamees: – Paneme kolhoosi
nimeks "Lope da Vega". Kõik on jahmunud. – Miks just selle? Mida see tähendab? – Ja tože ne znaju,
no krassivaja imja. Otšen´ pohhož na joptvoju mat´. 1979
Mehel on 16-aastane poeg ja ta saab koolist kirja, et poiss ei õpi, vaid suitsetab, joob ja kohtub isegi
kellegi litsaka naisterahvaga. Isa kutsub poja oma kabinetti. – Noh, poeg, ajame siis törtsu juttu. Räägi
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mulle, mis suitsu sa ka tõmbad? Poiss ütleb, et "Priimat" ja "Astrat" ja kui keegi pakub, siis "Ekstrat"
ja ... Isa võtab taskust paki "Marlborot": – Proovi seda. Poiss proovib ja ütleb, et hoopis teine tubakas.
– Noh ja ütle mulle, mida sa siis ka jood? Poiss ütleb, et õlut ja portveini ja kui keegi pakub, siis viina
ja ... Isa võtab kapist šoti viskit: – Proovi seda. Poiss proovib ja ütleb, et hoopis teine mekk. – Noh ja
mis naisterahvas see sul on? – Ah on üks. Saime pargipingil tuttavaks ja päris tore tots. Isa võtab
telefoni ja valib numbri: – Krista, kas sa ei tuleks korraks. Kabinetti astub võluv sekretär ja mees
küsib, et kas ta ei läheks seekord ta pojaga. Lähevadki. Kui poiss on tagasi, ütleb ta, et no see oli
hoopis teine jume. Isa naeratab: – No näed siis ja jäta endale meelde. Selleks, et niimoodi elada, on
vaja õppida, õppida ja õppida. 1979
Kaukaasias sõidab "Volga", peal jõukas pere. Järsku kargavad põõsast röövlid välja ja peavad auto
kinni. Käsutavad pere maha, krahmavad kõik raha, väärtasjad ja riided kokku ning sõidavad "Volgaga"
minema. Kõik on murest murtud. Siis tõmbab tütar oma jalgevahest välja kalliskivi, perekonna
reliikvia. Kõigi tuju paraneb: – Ohoo, me polegi päris lagedad! Tütar ohkab: – Jah, oleks ema siin,
meil oleks ka auto alles jäänud. 1979
Ükskord zooloogia eksamil peavad üliõpilased tundma linde ära nende jalgade järgi. Üks üliõpilane ei
oska suurt midagi ja professor ütleb, et peab talle "kahe" panema. Üliõpilane hakkab just uksest välja
minema, kui professorile tuleb meelde, et ta unustas matriklit küsida ja hüüab üliõpilasele järele: – Mis
teie nimi oligi? See pistab ühe jala ukse vahelt sisse ja ütleb: – Eks arvake ise, mis mu nimi on. 1979
Milles on põhiküsimus, inimese elu põhiuba? Saalomon ütles, et kõik on siin /näidata pea peale/;
Kristus ütles, et kõik on siin /näidata südamele/; Marx ütles, et kõik on siin /näidata kõhule/; Freud
ütles, et kõik on siin /näidata suguosadele/; Hegel ütles, et kõik on suhteline. 1979
Nõmmel hakkasid koerad streikima. Nõudsid paremat toitu, elutingimusi ja ketist lahti laskmist. Ei
nad haukunud enam, ei söönud ega valvanud. Majaomanikud tulid kokku, pidasid nõu ja leidsid, et
paremini süüa võib koertele anda, paremini võib neid kohelda ka, aga ketist lahti lasta ikka päris ei või.
Äärmisel juhul võib ketid teha poole lühemaks. 1980
Kaks sõpra mängivad hipodroomil totalisaatoril. – Mis numbri peale mängime? – Selle numbri peale,
mitu korda oma naist petnud oleme. Ühel tuleb 3, teisel 4, panevad panuse 7 peale. Number 7 võidabki
ja meestel näod nalja täis. – Mis numbri peale nüüd mängime? – Selle numbri peale, mitu korda öö
jooksul naisele ära teeme. Üks ütleb 2, teine 3, panevad panuse 5 peale. Aga võitis number 2. Üks
ohkab südamest: – Kurat, seda hooplemist küll! 1980
Tehase vana direktor võeti maha ja asemele pandi noor mees. Vana direktor kutsub järglase oma poole
ja annab talle kolm ümbrikku: – Kui sul on häda käes, siis võta ümbrikud lahti. Aga ükshaaval ja alles
siis, kui on tõeline häda käes. Läheb mõni aeg mööda, uus direktor teeb ja toimetab, aga asjalood on
halvad. Mees teeb esimese ümbriku lahti ja seal seisab: – Aja kõik minu kaela. Uus direktor
võimendabki juttu, et vana ülemus oli hooletu, laskis ettevõttel põhja minna ja nüüd läheb aega, enne
kui uuesti mäele saab. Sellega on kõik rahul. Mees rahmeldab ja teeb ja mõtleb, aga seisud on ikka
sandid. Võtab teise kirja lahti, seal seisab: – Hakka rekonstrueerima. Mees tellib uusi jooniseid,
projekte, nõuab suuremat eelarvet, välismaa sisseseadeid ja tema ülemused on rahul – näete, direktor
on aktiivne, direktor töötab. Läheb mitu aastat mööda, tulu pole nimetamisväärset, aga direktor on
juba murest murtud ja hall. Mida nüüd teha? Võtab kolmanda kirja lahti, seal on lugeda: – Kirjuta
kolm kirja. 1980
Mehel on hotellitoas voodikoht ja astub õhtul tuppa. Seal istuvad kuus meest ja võtavad viina. Mees
on unine ja tahaks puhata, aga võõrad ära ei lähe ja seltskond magada ei taha. Joovad, vannuvad ja
lärmavad anekdoote rääkida. Mees mõtleb, et mida teha? Läheb alla puhvetisse, tellib 6 teed ja palub
ettekandjal need täpselt 5 minuti pärast üles tuua. Tuleb siis tuppa tagasi, võtab nagu muuseas stepsli
seinast ja ütleb sinna: – Kapten, kuus teed palun. Teised mehed vaatavad talle korraks kõõrdi, aga
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lärmavad ja ropendavad edasi. Siis on kop-kop-kop! ja ettekandja toob kuus teed. Meestel on äkki
näod väga pikad ja kaovad rutem kui muidu. Siis ütleb ettekandja: – See oli teil hea nali, kapten naerab
praegugi. 1980; variant: major ja 4 teed
Jutustus tõelisest kommunistist ehk Gruusia toost. – Nüüd joome seltsimees Naninadze terviseks.
Mitte sellepärast, et tal on kaks maja, ei-ei, ka meil on ju katus pea kohal. Me ei joo ka sellepärast, et
tal on kaks autot, ei-ei, ega meiegi jala käi. Ja me ei joo ka mitte sellepärast, et tal on kaks armukest,
ei-ei, ega meiegi ole mungad. Me joome nüüd sm. Naninadze terviseks lihtsalt sellepärast, et ta on
tõeline kommunist. 1980
Väike indiaanijutuke. Pojake küsib ema käest: – Ema, miks on minu venna nimi Tume Pilv? Ema
seletab, et oli pikk-pikk põud, aga kui sinu vennake sündis, läks taevas pilve ja üks pilv oli veel eriti
tume ja sellest tuli palju vihma. Selle järgi sai su vend nimeks Tume Pilv. – Aga miks on minu õekese
nimi Hele Täht? – No vaata. Kui sinu õeke sündis, oli öö ja taevas hästi tähine. Ilm oli selge ja tähed
sirasid, aga üks täht oli õige kirgas ja hele, nii et selle järgi sai su õde nimeks Hele Täht. Tahad sa veel
midagi küsida, Lõhkine Kumm? 1980
Uksekell heliseb. – Kto tam? – Otkroite, zdes´ KGB! – A nikogo net doma. – Kak net. A kto že
govorit? – Govorit Moskva, seitšas 18 nol´-nol´ moskovskoi vremeni. 1980
Korraldati kord ülemaailmsed moevõistlused ja esikohale tuli jaapanlane. Jaapanlane oli ihualasti, tal
oli gaasimask ees, kumm riista otsas ja roos käes. Žürii otsustas, et selliselt on kõige paremini lahti
mõtestatud tänapäeva probleempunktid: iibeprobleem, tuumasõja oht (Hirošima!), loodus ja selle
saastamine. Ja kõige selle taustal dekoratiivne kollane ihu. Jaapanlane kuulas žürii otsuse ära ja ütles:
– Selge jamps. Ma tahtsin sellega hoopis ütelda, et kantossiga nussida on sama, mis läbi gaasimaski
roosi nuusutada. 1980; variant vt. Riigipead omavahel, 1973
Nõukogude turistid on Veneetsias ja kõigist ettekirjutusist hoolimata võtab üks mees kena näitsiku
kaasa. Ja abiellubki mees veneetslannaga. Tore on, uus kena värske naine Moskvas ja esimene asi,
millega mees kiidelda saab, on, et no küll ujub alles hästi! Keegi sõpradest tähendab: – Mõni ime. Ju
ta seal tänavatüdruk olnudki! 1980
On tuba, laes ripub banaan, nurgas on kastid ja kepid. Lastakse sisse ahv. Ahv kargleb, hüppab, aga
banaani kätte ei saa. Võtab kepi, vehib – ei ulatu. Võtab kasti, hüppab, lööb kepiga – ei ulatu. Võtab
veel ühe kasti, hüppab, lööb kepiga – saabki banaani kätte. Tuppa lastakse venelane. See hüppab,
kargab – ei ulatu. Hüppab, hüppab meeleheitlikult – ikka ei ulatu. Talle öeldakse, et podumaite
nemnožko. Venelane kähvab vastu: – Nahhui dumat´, zdes´ prõgat´ nado! 1980
Korraldati anekdoodikogujate konkurss, et välja selgitada, kellel on kõige rohkem, kelle kogu on
parimas korras ja süsteemis, kellel kõige rohkem seeriaid või variante jne. Korraldajad panid välja ka
preemiad ning auhinnad: kolm III preemiat – a 5 aastat, kaks II preemiat – a 10 aastat ja üks I preemia
– kohtumine Leniniga. 1981; variant vt. Tšuktšid, 1983
Mida öeldakse praeguse elu kohta? Leib, see on kui okasroos, sepik, see ei seisa koos. Sai ja vorst on
minevik, paljas perse tulevik. 1981
Rahvusvaheliselt konkursilt saabuvad kaks Nõukogude pianisti, üks on saanud II ja teine 48. koha.
See, kes sai teise koha, on vihane ja pobiseb omaette: – Miks ma küll esimeseks ei tulnud!? Miks ma
ei saanud esimest kohta!? See, kes sai 48. koha, on imestunud: – Miks see esikoht sulle nii tähtis on? –
Siis ma oleksin saanud mängida Chopini klaveriga. – Noh, ja mis selles nii erilist on? – Kuidas sulle
seda seletada, et sa aru saaksid. See oleks umbes sama, kui sina saaksid Dzeržinski püstolit kasutada.
1981
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Tartu ülikooli tudengil sai raha otsa ja mõtleb, et kuidas hädast välja tulla. Võimalused on väikesed ja
kirjutab viimaks koju: – Kallid vanemad! Elan üldiselt hästi, eksamid on kõik õiendatud. Käin tihti
raamatukogus ja õpin usinasti. Ainult et juhtus selline paha lugu, et jalutasin avalikust majast mööda ja
tuul puhus paha haiguse peale. Palun saatke raha, et rohtude eest ja arstile tasuda. Varsti tuleb kodust
kiri: – Kallis poeg! See rõõmustab meid, et sul õppimine hästi läheb ja et sa kulutad oma aega
mõistlikult. Ainult et raha me sulle ei saada. Sa jaluta parem allatuult ka apteegist mööda. 1981
Kaks Mankat võtavad viina, no ütleme, et pitsidest. Hea rammus toit läheb juurde. Üks Manka paneb
hea klõmaka ja ütleb: – No küll on ikka hää. Rinna alt võtab kohe soojaks. Teine Manka ütleb: – Mõni
ime. Omal rinnad supikausis. 1981
Kaks professorit saavad kokku, näod tulevad tuttavad ette ja mehed hakkavad meenutama, et kus nad
võisid enne kohtunud olla. – Možet bõt´ na konferentsii v Londone? – Net, net. A možet na kongresse
v Pariže? – Net, net. A možet na zassedanii v Hel´sinki? – Tože net ... Aa! Konetšno, na kartoške!
1981
Kaks meest said kokku ja üks küsib teiselt, et kas sa eile Ameerika Häält kuulasid? – Ei kuulanud, mis
seal siis oli? – Ei midagi erilist, nagu ikka. – Kuidas see "nagu ikka" siis on? – No tead küll, muudkui
ähvardavad. – Tohoh, kuidas? – No tead küll, muudkui uua-uua-uua-uua ... 1981
Vanaema Liisale pidid tulema külalised, nii et väga tähtis päev. Lapselaps ostab suure tordi, paneb
selle külmkappi ja ütleb, et vanaema, kui külalised tulevad, vaata, et sa siis neile torti pakud. Külalised
tulevadki kohale, vanaema Liisa mõtleb pingsalt: – Ma pidin ju neile midagi pakkuma ... Ahah! Õige,
kohvi! Pakubki kohvi, ajavad juttu noorusaegadest ja tuttavatest, aga vanaema Liisat painab mõte: –
Ma pidin neile ju ometi midagi pakkuma ... Ahah, muidugi, kohvi! Pakub kohvi. Siis räägitakse
nendest, kes siin– ja kes sealpool lompi, kuidas kellelgi läheb ja. Vanaema Liisat aga kummitab mõte:
– Ma pidin ju neile midagi pakkuma ... No muidugi, kohvi! Kallab kohvi. Siis räägitakse oma tervisest
ja ihuhädadest. Külalised hakkavad juba ära minema, veel esikus püüab vanaema Liisa kramplikult
meelde tuletada: – Oot-oot, ma ju pidin neile midagi pakkuma ... Selge, kohvi! Kallab aga veel kohvi.
Jäetakse siis hüvasti, lastakse tuttavaid tervitada, külalised lähevad minema. Koduteel arutavad
külalised, et jaa, Liisa on juba päris vanaks jäänud. – Mõtle, isegi kohvi ei märganud ta meile
pakkuda! Lapselaps tuleb koju, teeb külmkapi ukse lahti ja hüüatab: – Vanaema Liisa! Sa pidid ja
külalistele torti pakkuma! Vanaema Liisa on üllatunud: – Millistele külalistele? Pole mul siin mingeid
külalisi käinud! 1981
Ärimees võtab oma kaubamajja uue müüja. Rihib meest aeg-ajalt oma kuvarilt, et kuidas algus on,
kuidas töö istub. Näeb ühel päeval, et uus mees müütab õngekonkse. Pakub ikka ühest pakist ja teisest
pakist, küll ahvenale, küll haugile. Kunde leiabki midagi sobilikku. Müüja küsib siis, et kas teil tamiili
ikka on? – Ei ole. – Ei olegi! No kuidas te ilma hakkama saate? Müüja laob talle ette uusi pakikesi, see
suurematele, see väiksematele, see värviline, see värvita. Nii, asi sai kombe. – Kas teil sobiv ritv ikka
on? – Ei ole. – Ei olegi! No kuidas te ilma hakkama saate? Näete, siin on bambusest, need on
metallist, nood plastmassist, ühed pikemad, teised lühemad, need on vahepealsed. Ostja valib kaks
ritva. – Aga paat teil loomulikult on? – Ei ole. – Ei ole! Kuidas siis ilma! Näete, siin on kataloogid, kas
soovite aeru– või purje– või mootorpaati? Ostja valib ühe paraja mootorpaadi, igaks juhuks võtab
aerud ka. – Aga auto teil muidugi on? – Ei ole. – Ei ole! Kuidas te siis paadiga veeni jõuate? Näete,
siin on voldikud, valige värvi, võimsuse, suuruse ja uste arvu järgi. Mees valib halli "Volvo", laob
kraami peale ja vurab minema. Ärimees kutsub uue müüja enda juurde, tänab ja kiidab: – Näete, see
summa on teile preemiaks. Mulle meeldis teie töö, kuidas te alustasite õngekonksust ja lõpetasite
autoga. Uus müüja on veidi kohmetunud: – Tegelikult saatis naine selle mehe pakki vatti ostma. Mina
aga ütlesin talle, et mis sa need kolm päeva kodus niisama vahid, mine parem kalale. 1981
Vanaeit kõnnib mööda teed ja röövel tuleb vastu. Röövel käratab: – Den´gi!!! Eit kiikab siia-sinna: –
Gde??? 1981
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Piloot kutsub stjuuardessi kabiini ja ütleb, et tead, asi on hull. – Mine lõbusta kuidagi rahvast, sest
mootor on küps ja me sajame varsti alla. Hoolitse selle eest, et rahvas paanikasse ei satuks. Mis siis
ikka. Stjuuardess läheb salongi, plaksutab käsi ja teatab, et hakkab kohe trikke tegema. – Vaadake!
Teen väikese triki! Nii kui pluusi seljast võtan, kukub lennuki vasak tiib küljest ära! Võtab pluusi
seljast ja tõepoolest! – vasak tiib kukub küljest. Aga keegi ei võta seda tõsiselt, silmad põlevad peas, et
mis edasi saab. – Tähelepanu! Teen väikese triki! Nii kui rinnahoidja ära võtan, nii kukub parem tiib
alla! Võtab rinnahoidja ära ning tõepoolest! – lennuki parem tiib kukub küljest. Aga keegi ei võta seda
tõsiselt, silmad põlevad peas, et mis edasi saab. – Tähelepanu! Teen väikese triki! Nii kui püksid jalast
ära võtan, nii kukub lennuk mürraki maha! Võtab püksid jalast ja lennuk kukubki mürraki maha. Kõik
on segi, sodi ja puruks, ainult üks joodik on imekombel ellu jäänud. Ronib rusude vahelt välja ja
sajatab: – Sama bljat´ i šutki u nejo bljatskije! 1981
Maamees on linnas ja ööbib hotellis. Jõuab koju tagasi ja kurdab naisele, et on päris magamata. – Ei
tea küll, miks mulle selline imelik naaber juhtus. Terve öö istus peldikus, käristas paberit ja tõmbas
vett. Tal pidi kõht küll väga hullusti lahti olema. Ja tead, ta oli veel välismaalane ka. Ma hommikul
vaatasin ta ukse pealt, seal olid initsiaalid W ja C. 1981
Kokku said angerjas, heeringas ja kilu ja arutavad oma elu. Angerjas ütleb, et tema elul pole häda
midagi, muudkui mõnule parteibosside laua peal. Heeringas ütleb, et tema elus on toimunud
muudatus. Eks heitnud ta ühte räimega ja nüüd kutsutakse teda ivaši heeringaks. Kilu ütleb, et tema
abiellus juudiga ja nüüd on tema nimeks moiva. 1981
Poeg istub vangis ja ema saadab pojale kirja: – Sind ei ole kodus, aga mul oleks vaja aiamaad kaevata.
Elu on raske. Poeg kirjutab vastu: – Ema, ära sa jumala pärast aias kaeva! Mul on sinna kast dünamiiti
peidetud. Kirja peale olid kohe miilitsad platsis. Kaevasid aia pahupidi, aga ei leidnud midagi. Poeg
saatis uue kirja: – Aitan nagu suudan. Sinu armastav poeg. 1981
Kaks loodet ajavad juttu. Üks küsib teiselt, et mis sa arvad, kas seal teisel pool ka elu on? – Vaevalt,
ütleb teine. Mitte keegi pole sealt veel tagasi tulnud. 1981
Buss on peatuses ja üks naine tahab esiuksest bussi peale minna. Juht küsib, et kas te olete invaliid või,
et te siit esiuksest tulete? – Olen jah invaliid, mul suri mees ära. – Mis teie mees siia puutub, te öelge,
mis teil endal viga on? – Ja bez huja kak bez ruk. 1981
Kulikovo lahingu 650. aastapäeva puhul hakkasid ajaloolased seda perioodi õige hoolega uurima. Ja
mis selgus välja? Suureks üllatuseks selgus, et mingit mongoli-tatari iket pole olemas olnudki.
Vastupidi. Vastu tulles Vladimiri suurvürstiriigi korduvatele ja tungivatele palvetele osutas Kuldhord
hoopis omakasupüüdmatut abi. Ta saatis oma ajutised piiratud väekontingendid Vladimirisse, et
tõrjuda Novgorodi agressiivsed vallutuskatsed. Ja et aidata Vladimiri suurvürstiriigi elanikelt makse
koguda. 1981
Mees läheb restorani, et õhtust süüa ja muusikat kuulata. Kelner toob esiteks supi ja mees hakkab
sööma. Aga seal kargles üks ahv ringi ja kui mees hinge tõmbas, jõudis ahv ta supitaldrikule oma
ekskremendid sokutada. Mees kutsub kohe kelneri, et mis kord see siin on, ahv pasandab supi sisse.
Kelner ütleb, et tema ahvi ei käsi ega keela, see on saksofonimängija ahv. Mees läheb siis saksimehe
juurde ja ütleb, et mul on niisugune lugu, teie ahv sittus mu supi sisse. Saksimees ütleb, et väga tore: –
Kas teil on loo noot ka kaasas või ümisete meile ette? Teeme ära. 1981
Grusiinlasel saab poeg täisealiseks ja mees mõtleb, et pojal oleks nagu mingit ametit vaja. Läheb oma
direktorist sõbra juurde, et äkki on tehases sobivat tööd. – On küll, miks ei ole. Äkki tahab poiss
transporttööliseks, 300 kulli kuus ja kogu lugu. – Eeei, seda on natuke palju, raha rikub poisi ära.
Võiks vähem palka saada. – Olgu nii. Las hakkab konveieriliini dispetšeriks, palk on 180-200 kulli
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kuus. – Ikka natuke palju, kas sul seal 100-rublast ametit ei ole? Sõber ütleb, et jaa, siis on asi natuke
keerulisem. – Selliseid kohti on küll, aga seal on juba kõrgemat haridust tarvis. 1982
Koristajatel võimaldatakse kvalifikatsiooni tõsta, kui teevad vastavad katsed läbi. Kutsutakse üks ette
ja küsitakse: – Mis ruum see selline on, mille uksel on suur M-täht? Koristaja ütleb, et see on meeste
tualett. – Aga mis ruum on see, mille uksel on suur N? – See on naiste tualett. – Aga mis ruumi uksel
on tähed PN? – See on punanurk. Kõik õige, koristajal kvalifikatsiooni tõstetud. Teised kohe pärima,
et mida sinu käest küsiti? Koristaja kostab iseteadvalt: – Kaks küsimust olid erialased ja kolmas
poliitiline. 1982
Ilmus TASS-i ametlik teade: – Täna hommikul viskas Hiina Siberisse aatompommi. Hukkunud on
200 000 inimest. Täna enne lõunat viskas Nõukogude Liit Hiinasse vastutasuks kummipommi.
Hukkunuid on pool miljonit inimest. No bomba prodolžajetsja prõgat´ ... 1982
Ilmus TASS-i ametlik teade: – Täna hommikul kukkus alla Hiina kosmoselaev. Surma said piloot ja
2000 kütjat. 1982; vt. järgmine
Kokku põrkasid USA miiniristleja ning Hiina lennuki-emalaev. Ameeriklaste poolel kaotusi polnud,
aga hiinlased kaotasid 800 sõudjat surnutena. 1982
Prokurör külastab vanglat, astub ühte ja teise kongi ja küsib vangidelt nende elukäigu kohta. Ühes
kongis istub kolm meest, prokurör küsib, mille eest ja kui palju aastaid on neile mõistetud. Esimene
ütleb, et ta on varas ja sai 5 aastat. Teine, et vägistaja ja sai 10 aastat. Kolmas on vait, hoidub teistest
eemale. Prokurör küsib: – Mille eest sina istud? – Käisin väikses vaikses metsajärves dünamiidiga kala
püüdmas. – Ja kui palju sina said? – Kolm särge ja kaks tuukrit. 1982
Trammi tuleb mees, kellel on kari lapsi. Paneb lapsed kõik istuma ja ise istub muidugi ka. Järgmises
peatuses tuleb peale vanaeit, kepp käes. Vaatab, et vabu kohti pole ja jääb püsti seisma. Tramm aga
loksutab, pöörab vahel järsult ka ja vanaeit kõigub oma kepi najal ühele ja teisele poole, kepp libiseb.
Laste isa ütleb, et kuule, eit, sa oleks pidanud kepi otsa kummi panema. Siis kepp ei libiseks ja sa
püsiksid paremini püsti. Eit ütleb vastu, et parem, kui sina oleks oma kepile kummi otsa pannud. Siis
mina vana inimene saaksin istuda ja ei peaks siin kõõluma. 1982
Vene papp sõidab lennukis ja lennukis on maksuvaba viin, papp kutsub stjuuardessi: – Kakaja u nas
võssota? – 400 metrov. – Horošo, prinessite mne 200 gramm vodki. Stjuuardess toob, papp kulistab
selle alla. Varsti kutsub jälle stjuuardessi: – Na kakoi võssote letajem? – 600 metrov. Papp tellib jälle
200 grammi. Natukese aja pärast jälle: – Na kakoi võssote letajem? 800 meetrit ja papp tellib jälle 200
grammi. Siis küsib varsti uuesti: – Kakaja u nas võssota? Stjuuardess ütleb: – Dva kilometra. Vam 200
gramm vodki? – Net. Sliškom blizko k natšal´stvu. 1982
Mees viib külmkapi parandusse. Meister vaatab ja uurib ja ütleb, et kuulge, teie kapp on ju korras,
miks te ta siia tõite? Mees küsib vastu, et kuidas korras? – Kuidas ta saab korras olla, kui seal pole
juba kaks nädalat midagi sees? 1982
Poes on vanem proua ja ütleb müüjale, et ma paluksin IV klassi tinti. Müüja ütleb, et meil on kõik
tindid ühesugused, olgu alg– või keskkoolile, meil klassivahet ei tehta. Aga tädike ajab peale, et tema
on harjunud IV klassi tindiga ja et varem on ta saanud ja müüja annbki talle lõpuks poti tinti ja ütleb,
et see ongi IV klassi tint. Järgmine ostja küsib, et kas teil käib ka sageli selliseid, kes niimoodi kägu
panevad? Müüja ütleb, et väga palju ei käi, aga mõned ikka. – Ja mida ma teile annan? – Mina palun
Eesti gloobust. 1982
Lennuväljal ootab suur hulk inimesi oma lennukit. Valjuhääldist kostab: – Vnimanije! Samoljot na
Tšju-Tšju võletajet na pervuju put´ju. Rahvas tormab esimesele platvormile. Veerand tunni pärast
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kostab mögafonist: – Vnimanije! Samoljot na Tšju-Tšju võletajet na desjatuju put´ju. Rahvas haarab
oma sumadanid ja leegib kümnendale platvormile. Jälle ei midagi. Varsti teatab hääl mögafonist: –
Vnimanije! Samoljot na Tšju-Tšju võletajet na pjatuju put´ju. Rahvas võtab kompsud ja tormab
viiendale platvormile. Läheb veel tükk aega, siis teatab mögafon: – Poka ja s vami šutšu, vas samoljot
na Tšju-Tšju uže – tju-tju. 1982
Keegi kõva parteisekretär räägib koosolekul rahvale BAM-ist. Räägib, kui tähtis on see magistraal,
mida ta ühendab, mida seob. Keegi küsib vahele, et kas magistraalil tuleb üks või kaks rööpapaari?
Sekretär ei tee kuulmagi, räägib edasi elu tuiksoonest. Ta vahutab kaua sajandi magistraalist, aga üks
küsib pidevalt vahele, et kas tuleb ikka üks või kaks paari rööpaid? Lõpuks ei pea sekretär vastu ja
ütleb, et vaadake, ehitama hakati erinevatest punktidest ja ehitades tullakse lähemale. Kui jõutakse
vastamisi ja rööpad on kohakuti, tuleb üks rööpapaar. Kui ei ole kohakuti, tuleb kaks paari. 1982
Kesk-Venemaale otsustatakse ehitada lõbumaja, aga endal kogemusi vähe. Ehitataksegi loomulikult ja
muidugi on ka linnud, aga puudub kogemustega, teenekas lõbulind. Pöördutakse abipalvega Marfa
Ivanovna poole Odessasse, et kas tema ei ulataks abistavat kätt. Aga Marfa Ivanovna keeldub järsult ja
kategooriliselt: – Teil on õigus, et mul on suured kogemused ja just seepärast ma teile tööle ei tule.
Sest. Kui teil on vähedegi korralik lõbumaja, siis on teada, kuidas need asjad käivad: 3 tükki on
keskkomitee bronn, 3 tükki on obkomi bronn, 3 tükki täitevkomitee bronn, 3 tükki on muidu reserv, 3
tükki käib kartuleid võtmas jne. Mina olen aga juba 80-aastane ja üksi ma teil väherda ei jõua. 1982
Kaks luukeret saavad Punasel väljakul kokku. Üks küsib teiselt: – Kas sa surid enne või pärast
toitlustusprogrammi? Teine vastab: – Ma pole hoopiski surnud. 1982
Millised on meie elu põhiprintsiibid? Esimene printsiip: Meil ei ole tööpuudust. Ja edasi läheb: Meil ei
ole tööpuudust, kuigi meil keegi tööd ei tee. Meil keegi tööd ei tee, aga plaanid on ometi täis. Plaanid
on meil täis, aga saada midagi ei ole. Saada küll midagi ei ole, aga kõigil on kõik olemas. Kõigil kõike
on, aga keegi rahul ei ole. Keegi rahul ei ole, aga kõik hääletavad poolt. 1982 vrd. Küsimus-vastus,
1977
Moskva mees küsib Tambovi mehelt, et kuidas elu läheb? Tambovi mees vastab, et Nixoni ajal
polnud väga vigagi ja Carteri ajal sai ka hakkama, aga vat nüüd Reagani ajal on küll päris sitt seis.
1982
Ivanov istub rõdul ja liblikas lendab mööda. Ivanov pahvib suitsu ja ise mõtleb, et mis viga oleks mul
olla praegu liblikas. Muudkui lenda lillelt lillele ja ei mingeid muresid. Aga siis lendab liblikas tema
juurde ja ütleb inimkeeli: – Kui tahad saada liblikaks, tõmba kolm korda oma tillist. Ivanov tõmbab
kolm korda tillist ja muutubki liblikaks. Muudkui lendab ja lendab, lillelt lillele ja aasalt aasale. Aga
pikapeale hakkab see teda tüütama ja ta tahaks jälle tagasi oma rõdule. Ja ta läheb küsib liblika käest,
et kuidas jälle inimeseks tagasi saada? Liblikas ütleb, et samamoodi. Tõmba jälle kolm korda tillist ja
muutud jälle inimeseks tagasi. Ivanov tõmbab, aga ei midagi! Tõmbab teist korda, jälle ei midagi, ikka
on liblikas.Tõmbab kolmat korda, siis kuuleb pahurat häält: – Student Ivanov! Malo togo, tšto võ spite
vo vremja lektsii, a ještšjo onanizmom uvlekajetes´! 1983; vrd. Mees ja naine ja armuke, 1976
Nüüd tuleb toost. Roos on kõrbes, tahab rannikule vee äärde. Tuleb üks karavan, roos palub end vee
äärde kaasa võtta. Aga karavan tahab selle eest ka tasu. Roos kinkis kõik oma kroonlehed esimesele
karavanile. Ja kui nõnda oli sündinud, et karavan läinud ja kõik kroonlehed, ei aidanud teistele
karavanidele roosi palved enam, ta jäeti kõrbesse. Ka teine roos tahtis kõrbest vee äärde. Tulid karavan
teise järel, aga kui roos palus end edasi viia ja karavanid kroonlehti tahtsid, ütles roos vaid ei, ei ei ... ja
ka tema jäi kõrbesse, vee äärde jõudmata. Veel kolmas roos oli kõrbes ja tahtis vee äärde. Tulid
karavanid, ta palus end kaasa võtta, aga ühele karavanile kinkis ühe kroonlehe, kolmandale teise,
neljandale kolmanda, seitsmendale neljanda – ja nii jõudiski vee äärde. Nüüd joome selle terviseks, et
iga roos oskaks kroonlehti kinkida nii, et ta jõuaks vee äärde. 1983; variant vt. Loomad, 1974
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Käimas on suur aktsioon – tugevdada töödistsipliini. Asutuse juhataja vaatab, et kell on 8, teised on
tööl, Ivanovi pole. Juhataja on närvis, kell on 9 – Ivanovi ikka veel pole. Pool 10 hakkab ta teistelt
pärima, kas Ivanovist on midagi teada. Sekretär ütleb: – Armas taevas, eelmine nädal matsime ta ju
maha, te ise pidasite hauakõne! – Jumal tänatud! Ja mina kartsin, et ta hilineb ja rikub töödistsipliini.
1983
Mees ärkab pulma teisel päeval kodus üles ega mäleta peost mitte tuhkagi. Ainus, mis peas vasardab,
on "jalgadega sidrun", "jalgadega sidrun". Mees läheb peigmehe juurde ja palub rääkida, kuidas pidu
möödus. – Minul pole sellest muud jälge kui mingi totter kinnismõte peas – "jalgadega sidrun".
Peigmees saab maruvihaseks: – Ah sina siis olidki see, kes meie kaanarilinnu tee sisse pigistas! 1983
Kuusik ja Männik ehitavad maja, üks askeldab müüril, teine all. Kuusik hüüab alla: – Viska mulle
instrument! – Missugune instrument? – Ämber muidugi! 1983
Vene naised sõimlevad ägedalt ühisköögis. – Kuule, anna lõpuks mu pann tagasi! – Pann!? Mis kuradi
pannist sa räägid? Ma pole sinu panni elu sees näinudki, rääkimata võtmisest! Ja pealegi, ma andsin ta
sulle juba kahe nädala eest tagasi, ahhaa! Aga kolmandaks, mul läheb teda veel endalgi vaja! 1983;
variant: Galja ja Marfa triikrauaga
Mis on häda, õnnetus, sotsialism ja kommunism ühelt poolt, kui teiseltpoolt on antud naine, voodi, aeg
ja tahe? Kuidas need omavahel kokku viia? Häda on see, kui on voodi, aeg ja tahe, aga pole naist.
Õnnetus on see, kui on naine, aega ja tahet, aga pole voodit. Sotsialism on see, kui on naine, voodi ja
tahtmine, aga pole aega. Ja kommunism on see, kui on naine, voodi ja aega, aga pole tahtmist. 1983
Inglismaal leiti rongist mehe laip. Politsei tuli kohale, vaatas üle, otsis läbi ja leidis taskust Nõukogude
passi. Muid vägivalla tundemärke ei avastatud. 1983
Ameerika miljonär on Moskvas ja talle antakse muidugi ööseks ilus olend voodisse. Hommikul küsib
miljonär tüdrukult, et mul on raha kui raba, mida sa tahad? Tahad miljonit? Tüdruk ütleb, et ei taha,
seda on liiga palju. – Tahad, kingin sulle auto, "Cadillaci"? – Ei taha, autoga pole mul midagi teha. –
Aga tahad, kingin sulle kasuka? – Ei taha, ma olen väga oma vatikuuega harjunud. – No mis sa siis
tahad? – Teate, ärge ikka pange neid eurorakette Euroopasse. 1983
Mees müüb turul papagoisid, ta käsivarrel on neid 3 tükki. Tuleb ostja ja küsib, et mis linnud
maksavad? Mees ütleb, et üks on 1000, teine 2000, kolmas 3000 rubla. – Aga mida nad oskavad? –
Noh, see esimene oskab kõiki Euroopa keeli. – Aga teine? – Teine oskab kõiki Euroopa keeli ja
mõned Aasia omad kah. – Tohoh, kui mitut keelt siis veel see 3. oskab? – Kolmas ei oska ühtki keelt.
Aga tema on kõige kallim ja tähtsam, teised kaks hüüavad teda šefiks. 1984
Brigaad on saanud preemiat ja brigadir kutsub mehed kokku, et otsustada, mis rahaga peale hakata. –
Kas on ettepanekuid? Üks hüüab: – Teeme peo ja ostame viina! Teine ütleb, et lähme parem naistesse.
Kolmas hääl ütleb arglikult, et kui ostaks raamatuid. Ja neljas ütleb, et raha võiks viia koju naisele.
Seepeale küsib brigadir: – Kas on veel küsimusi? Ei ole? Hästi, ma võtan 5-kopikalise ja vaatame,
kuidas saatus tahab. Kui tuleb kull, ostame viina, kui tuleb kiri, lähme naistesse, kui raha jääb serviti,
ostame raamatuid ja kui raha jääb õhku, viime koju naisele. 1984
Soomlastel on metroo juba käigus ja pilet maksab 4 ja pool Soome marka. Aga edasise suhtes asi
hägune, ei tea, kui palju maksab metroopilet aastal 2000? Optimistid arvavad, et aastal 2000 maksab
pilet ehk 10 marka, pessimistid kardavad, et 5 kopikat. 1984
Naine saabub komandeeringust ja tahab meest üllatada. Ette ei teata, saabub ootamatult. Astub
korterisse, aga seal keegi naine, mitu kohvrit põrandal seismas. – Tohhoo! Ja kes teie siis olete? küsib
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naine võõralt. Võõras ütleb, et ma olen teie järeltulija, ma olen teie mehe uus naine. Naine saab
vihaseks, teeb ukse lahti ja viskab võõra naise välja, kohvrid ka takkajärele ja. Soo, õhk puhas! Teeb
siis riidekapi lahti, et oma asju ära panna – kapp täitsa tühi! Aga seal käis lihtsalt üks väike vargaplika.
1984
Ameerika spioon on Venemaal jäledas depressioonis ja läheb end üles andma. Ta teab, kuhu minna ja
läheb, kuhu vaja. Ütleb, et on Ameerika spioon ja tuli end üles andma. Seal küsitakse, et kas ta tuli
maa-, vee– või õhuteed pidi. – Veeteed pidi. – Sellisel juhul minge tuppa 210, II korrus. Läheb. Seal
küsitakse, et kas te tulite aparatuuriga? – Jaa, aparatuuriga. – Sellisel juhul minge tuppa 406, IV
korrus. Läheb. Seal küsitakse, kas ta on üksi või värbas ta agentuuri. – Agentuur on loodud. – Sellisel
juhul minge tuppa 603, VI korrus. Läheb, seal küsitakse, kas tal ülesanne ka oli. – Jaa, ülesanne on. –
Siis minge ja täitke. Teid tabada on meie ülesanne. 1984; vt. järgmine
Eelmise loo variant. Ameerika spioon on õllekas ja joob õlut. Nägu on morn, ilme kurb ja keegi
lauakaaslane pärib, et mis siis nüüd viga on? Spioon kurdab, et ta on Ameerika spioon ja läks end üles
andma, aga teda ei võetud jutule. – Kuidas siis nii? Kuidas see oli? /Nüüd jutustab mees loo, mis on
kirjas eelmises anekdoodis./ – A võ pišite, pišite v Moskvu, samomu glavnomu! Oni dolžnõ ved´
tšeloveku pomotš´! 1984
Mees läheb apteeki ja palub kaks pakki preservatiive. Müüjatar võtab, pakib sisse ja naeratab: –
Meeldivat sugutööd! Mees jääb vahtima ja küsib, et mida see tähendab? – See tähendab seda, et me
oleme sotsialistlikus võistluses apteegiga nr. 2. Seepeale läheb mees apteeki nr. 2 ja palub kaks pakki
preservatiive. Müüjatar võtab ja küsib: – Kas pakin sisse või tõmban peale? 1984
Vene väed on Berliini ümber piiranud ja linnas on kitsikus käes. Maa-aluses punkris seisavad
toidupakkide sabas Keitel, Kaltenbrunner, Jodl, Hess jt. Siis astub sisse Stirlitz, astub kõigist mööda ja
ette, näpsab paki ja läheb minema. Kõik on sellisest taktitusest nördinud. See samm oleks talle elu
maksnud, kui sakslased oleksid tundnud Venemaa olusid. Kui nad oleksid teadnud, et Nõukogude
Liidu kangelane saab kõike ilma järjekorrata. 1985
Milline on praegusaja elukorraldus? Kõik laupäevad on laupäevakud, pühapäevad liidetakse
puhkusega, puhkus liidetakse pensionile ja pension saadakse postuumselt. 1985
Kiievi metropoliit Nikodemus, püha isa, sulges end kloostrisse ja hakkas uurima teaduslikku
kommunismi. Uuris aasta, uuris teise, uuris tüki kolmandatki ja jõudis siis järeldusele, et maailma lõpp
võib tulla ka ühel maal. 1985
Välismaa turistid on Moskvas ja vaatavad, et ühe maja ees on kohutav järjekord, ukse kohal ripub silt
"Vino". Turistid küsivad giidilt, et mis asutus selles majas on? Giid vastab, et Võsšii Institut
Narodnogo Obrazovanija. – Aga miks on inimesed järjekorras ja miks nad kõik värisevad? – See on ju
arusaadav, kell 2 algab neil eksam. 1985
Raudteejaamas kassa juures küsib üks mees pileti Brežnevskisse. Maksab raha ja saab pileti. Tuleb
teine ja ütleb, et palun mulle pilet Andropovskisse. Maksab raha ja saab. Tuleb kolmas ja ütleb, et
palun mulle pilet Gorbatšovskisse. Kassiir vaatab teda üllatunult ja ütleb, et sellist linna meil ei ole.
Mees veab kulmud kõrgele ja küsib: – Mis, kas see siis polegi eelmüügikassa? 1985
– Peale juunipööret on suurenenud lahutuste arv. – Miks? – Mehed vaatavad oma naisi kaine pilguga.
1985
Kolm Ameerika spiooni visati Venemaale alla. Kaks saadi üsna varsti kätte, aga kolmas sai putku ning
pääses haarangutest. Jõudis lõpuks mingi poe juurde ja mõtles, et ostab endale midagi söödavat. Aga
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poe juures on kaks parajat õli. Tulijat nähes löövad ühe silmad särama ja ütleb: – A vot i tretii! Selle
peale tõstab tulija käed üles. 1985
Venemaale saadetakse Ameerikas väga hea ettevalmistuse saanud spioon. Ta tunneb olusid, keelt, tal
on eeskujulik ankeet, vajalikud paberid ja raha. Ta hakkab tööle tehases, tööd ta loomulikult tunneb.
Siis aga kutsub peainsener ta oma kabinetti ja teatab, et zavtra v turnips. Higi valgub mehe laubale – ta
on avastatud! Ja nii ruttu! Ei tea ainult, kas see turnips on seotud miilitsaorganite või hoopis KGB-ga?
Vist on kõige parem, kui kohe kõik üles tunnistada. Ja ta hakkab puterdama, et nojah, ega vist pole
mõtet rohkem salata, et noh, olen jah Ameerika spioon, sain ettevalmistuse seal ja seal ja pidin siin
uurima seda ja seda ... Aga peainsener käratab: – Kell 8 hommikul läheb auto ja jutul lõpp! Mida küll
välja ei mõelda, et aga kolhoosist pääseda! 1985
Lõbusal olengul serveeritakse söögid ja joogid, süüakse ja juuakse. Siis teatab perenaine, et
magustoiduks on romovõje babõ. Aga üks mees ütleb, et jesli uže sladosti, požaluista otdel´no – i rom
i babõ. 1985
Kaks mees mängivad malet, üks on pime. Pime teeb hea käigu ja kahib viguri. Nägija ütleb, et ohhoo,
seda võimalust ma ei näinudki! Pime ütleb, et minuga niimoodi küll ei juhtu. 1985
Vanamoor müüb turul papagoisid. Tuleb ostja ja küsib, et mida see papagoi ka oskab? Vanamoor
teatab uhkelt, et papagoi räägib vabalt inglise ja prantsuse keelt. – Kui tõmmata nöörist parema jala
küljes, räägib ta inglist, kui tõmmata vasaku jala nöörist, räägib prantsust. – Aga mis siis saab, kui
tõmmata mõlemast nöörist korraga? – Siis kukun ma noka peale, teatab papagoi vene keeles. 1985
Naisel on 8 last. Üks on parteitöötaja, teine on lihtsalt laisk, kolmas on pedagoog, neljas on aga
niisama loll, viies on traktorist, kuues on aga lihtsalt joodik, seitsmes on baarmän ja kaheksas istub ka
kinni, aga hoopis muu asja eest. 1986
Poes on pikk saba, letil pole aga näha mitte kui midagi. Üks tuleb ja küsib: – Prostite, võ za
"Adidasami"? Teine vastu: – A éto lutšše tšem salami? Kolmas lisab: – Ne znaju, no ja voz´mu tri
butõlki. 1986
Ameerikas käivad kordusõppused Mississipi osariigis. Mississipi jões ujuvad kaks suurt krokodilli.
Üks laksutab lõugu ja ütleb: – No on ikka ilus see Mississipi, no on alles ilus jõgi! Teine ütleb: – No
mis te nüüd, sm. polkovnik. Meie Volga on ikka hoopis ilusam. 1986
Troll sõidab Moskvas ja juht teatab peatuse nime "Vino-vodotšnõi magazin". Rahvas tõuseb ja tungleb
uste juurde, aga juht ütleb mikrofoni: – Rano ještšjo, sledujuštšaja ostanovka "Konets otšeredi". 1986;
variant vt. Küsimus-vastus (Moskva uued metroojaamad)
Kaks sikuskameest on kalal. Istuvad, sikutavad, istuvad ja on vait. Üks mees ohkab omaette: – Oh,
Honduuras! On ikka lood Honduurasega! Siis istuvad edasi, vaikivad, istuvad, sikutavad. Mõne aja
pärast ohkab mees jälle: – Oh, Honduuras! Jah, see Honduuras! See teeb tõsist muret. Teine mees ei
kõssagi, istuvad-istuvad, vaikivad ja sikutavad. Tunni pärast ohkab mees: – Oh, Honduuras! Ta ei lase
mul magada ka enam! Siis ühmab teine mees: – Aga sa ära näpi teda. Jäta ta rahule. 1986
– Leiti põhjus, miks USA "Challenger" hukkus, põhjuseks oli keravälk. – Tohoh! – Jah. Aga keravälgu
komandör sai veel postuumselt Nõukogude Liidu kangelaseks. 1986
Rooma nunn on Orly lennuväljal ja tahab sõita Rooma tagasi. Tal on aega ja ta vaatab ringi. Ühe
automaadi ees tungleb inimesi ja nunn astub ligi. Laseb mündi pilusse ja ekraanile ilmub kiri: – Olete
rooma-katoliku nunn Roomast, 27-aastane ja veidi aja pärast te peeretate. Nunn vahib ekraani tuhmil
pilgul ja hakkab kiiresti eemale astuma. Siis ta libastub ning pikka sammu saadab peenike priuks.
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Nunn ehmub, teeb suure kaare, aga uudishimu veab ta automaadi ligi tagasi. Ta laseb uue mündi
pilusse ja ekraanile ilmub kiri: – Olete rooma-katoliku nunn Roomast, 27-aastane, aga veerand tunni
pärast saate meest tundma. Nunna nägu lööb veretama ja astub kiiresti eemale. Ta hoidub inimeste
hulka, aga ühest uksest möödudes läheb see valla ja üks karvane käsi tõmbab ta sisse. Mõne aja pärast
pääseb nunn välja, seab peakatte otseks ja tõttab vihasena automaadi juurde: – Oh, püha isa, mis
saatanlik automaat! Mida on tal veel öelda?! Laseb pilusse oma viimase mündi ja ekraanile ilmub kiri:
– Olete rooma-katoliku nunn Roomast, 27-aastane. Aga sel ajal, kui te kõlvatusi tegite ja meestega
amelesite, lendas teie lennuk ära. 1986
Kolm meest lähevad karujahule. Võtavad viina ja räägivad muhedaid lugusid. Siis otsivad paraja
koopa ja löövad kõva teiba sisse. Aga pesa on tühi, karu pole. Ega's midagi, rüüpavad jälle usinasti
viina, otsivad siis veel suurema koopa ja rammivad teibaga sisse. Aga pesa on tühi, karu pole. Nojah,
võtavad jälle viina, räägivad lugusid, otsivad siis ühe kole-kole suure koopa ja ragaki! panevad suure
teibaga sisse. Käib kärin ja mürin! Kui mehed haiglas toibuvad, küsitakse neilt, et kuulge, mis teil seal
siis juhtus? Mehed räägivad, et noh, olime karujahil, otsisime suure-suure koopa, et lööme teiba sisse.
Aga sealt tuli üks kole suurte ja põlevate silmadega – elektritška! 1986
Moskva korrespondent on Gruusias, istub ühe 110-aastase vanamehe juures ja pärib, kuidas on mehel
õnnestunud nii vanaks elada, mis tööd on ta teinud, mida söönud jne. Äkki kostab välisukselt kõva
lärmi, keegi läheb kõvasti lauldes ja räusates II korrusele. – Kes seal lärmab? küsib korrespondent. –
Oh mu isa ja vanem vend tulid kõrtsist koju. 1986
Tšuktš on Moskvas, kas mingil koosolekul või pleenumil või millelgi ja temalt küsitakse, kuidas
Tšuktšimaal uutmisega lood on? – Perestroika, éto taiga, vastab tšuktš. – Mis taiga? Kas te ei seletaks
lähemalt? Tšuktš seletabki: – Taiga jah. All on vaikne – tišina! Ülal ladvas puhub tuul, ladvad
kohisevad, undavad. Ja seedripähklid muudkui kukuvad tolks-tolks. 1987
Mees kuseb Leningradis Anitškovi sillal. Keegi läheb mööda ja mees küsib: – Hei, ütle, kus siin
Ermitaaž on! – Milleks sulle Ermitaaž? Kuse siinsamas. 1987
Prahas astub mammi kahe suure kohvriga. Vastu tulevad kaks poissi ja küsivad, et mammi, kas te teate
öelda, kui palju kell on? Mammi paneb kohvrid maha ja ütleb: – Praha aeg on 14 null 5, Moskvas 12
null 5, Vladivostokis on kell 3 null 5 öösel. Moskvas on praegu +20 kraadi, Washingtonis +14, Tokios
+10 kraadi. – Oi kui tore kell teil on! hüüavad poisid. Mis kell see teil on? – See on Vene kell, ütleb
mammi. Ainult et patareid on väga rasked. 1987
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