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Absurdinurgake

Luukere baaris
Baari uksest astub sisse luukere ja ronib
sisseharjunud liigutusega baaripukile.
“Kas sulle sama, mis alati?” küsib baarmen
igaks juhuks.
“Muidugi. Klaas viskit ja põrandakalts.”

Hull lugu
”Teie naine viidi haiglasse,” teatab sekretär
oma ülemusele. ”Arstid teatasid, et teda on
tarvis opereerida.”
”Kas jälle süda?”
”Ei ole: Lugu on palju hullem: ta ronis pirnipuu
otsa tilli järele ning seal kukkus talle kõrvits
pähe!”
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Idüll jõel
Jõevoogudel ulbivad teineteise lähedal allavett
minna kobe junn ja tohletanud apelsin. Junn
uurib tükk aega apelsini ning hakkab ootamatult
suure häälega naerma. Apelsin tunneb ennast
järjest ebamugavamalt ning viimaks küsib:
”Mis siin naljakat on?”
”No on ikka küll!” läkastab junn naerukram-
pides vääneldes. ”Mina olin eile ka apelsin!”

Kevadidüll
On kevad ja päike särab silmipimestavalt. Üle
mitmekorruselise maja lendas varblane ja nägi
katuseäärel midagi sillerdamas. Linnukene
lendas selle juurde ja laskus sellele. See osutus
peeglitükiks ja kui varblane sellele laskus,
hakkas see liikuma ja libises katuselt alla ning
kukkus vastu kõnniteed klirinal kildudeks.
Klaasiklirinat kuuldes ilmus ühele aknale
vanaeit, kuid kallutas ennast liigselt aknast välja
ja kukkus alla. Seda matsu kuulnud teine
vanamoor kallutas ennast uudishimust liigselt
aknast välja ja kukkus samuti alla. Seda matsu
kuulnud kolmas vanamutt kallutas ennast
samuti liigselt aknast välja ning kukkus alla…
Kevadine päike särab endiselt silmipimestavalt.
Ammu lendas ära varblane ja ammu vaikis ka
klaasiklirin kõnniteel, kuid vanamoorid
muudkui kukuvad ja kukuvad…
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Katastroof Hiina moodi
Uudisteagentuurid edastasid järgmise teada-
anne:
”Eile õhtule määratud Hiina kosmoselaeva start
lõppes katastroofiga – üheksa sekundit pärast
starti plahvatas üks mootoritest. Hukkusid kaks
taikonauti ja viissada katlakütjat.”

Nägemus
Kunstinäitusel väljapandud maali raamile kinni-
tatud sildil oli kirjas:
“Perse. Eestvaade.”

Show
Perekonnal puudus rahal televiisori ostmiseks.
Nad kogunesid õhtuti elutuppa ja vahtisid mitu
tundi ventilaatorit.
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Need tüütud jõmpsikad

Loogiline järeldus
”Kas sa plikasid ka vaatad?” küsib Juku laste-
aiakaaslaselt.
”Ei vaata.”
”Oled sa siis nii noorelt juba impotent?”

Aktseleratsioon
Õpetajanna läheb mööda pargiteed ja näeb ühe
põõsa juures külitavaid lapsi, kes joovad viina,
teevad suitsu, mängivad kaarte ja ropendavad.
”Miks te koolis ei ole?” küsib õpetajanna
kurjalt.
”Leidis, mida küsida,” ilgub poistekamba juht.
”Kes siis viieaastaselt koolis käib!”

Looduse and
Juku seisab õueväraval ning laseb kuuldavale
roppu sõimu.
”Poiss, kus sa nii rõvedalt vanduma õppisid?”
küsib möödatatsav eideke.
”Seda ei saagi õppida – see on looduse and,”
teatab Juku ja sülgab suure läraka moori jalge
ette.


