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n Rauno (30): Püüdsin ploomimoosi keeta. Naisele näidata,
et... Nojah, aga lugesin retseptis olnud mõõdu 1,5 dl vett
valesti. Panin 1,5 dl asemel
ploomidele peale poolteist
liitrit vett. Väga vesine moos tuli,
pannkoogi peale panna igal juhul ei
kõlvanud. Purki ka mitte. Naine on mul aga
hea, ei muianud ega midagi, tõi turult uued
ploomid...

n Saara (26): Minu super-hüper vägev
inglise keele hääldus ajas viimati Egiptuses kaupmehed hüsteeria äärele. Mina
pakkusin mingi vidina eest kolme
(three) naela, ikka f-iga hääldatuna.
Nemad said muidugi aru, et ma
nõuan asja endale tasuta (free).
“Three” hääldatakse teatavasti justkui
poleks teil hambaid suus, mitte aga raske f-ga.
Pidin peaaegu kolki saama, kuigi muidu neile
valged naised ja kauplemine väga meeldivad.

Kuidas inimene kallistas siga
Vanameister Juhan Peegel
õpetas, et uudis pole
see, kui koer hammustab
inimest, vaid see, kui ini
mene hammustab koera.
Sigadest ja inimestest ei
rääkinud ta aga midagi.

Läinud nädalavahetusel pääsesid meediakanalites esiuudiseks metssead. Nimelt pidavat nad kartulikasvatajatele oma hea isu tõttu rohkesti
meelehärmi valmistama. Paljud meist on metssiga näinud,
aga kas keegi on seda looma ka
emmanud?
Vastu mõlema poole tahtmist juhtus selline lugu aga sel
kuul Estonia laulja Amadeus
Trummiga tema suvekodus
Läänemaal Nõva vallas.
“Kes magas, kes saunatas
veel, kui äkitselt algas mingi kole lärm, mille algupärast aimugi polnud,” pajatas
Rehetrummi Pesapaiga nimelises talus külalisi võõrustanud
Trumm Linnalehele.
Ta nentis, et rehe all magavat
sõpra ei seganud miski, kaptenitoa häiritud elanikud vaatasid aga aknast alla, kuid ei näinud midagi.
Üritanud siis ööbijad uuesti
magama jääda, aga lärm algas
uuesti – ikka polnud midagi näha. Seega arvasid nood,
et tegemist on mingi kummitusliku atraktsiooniga. Siiski tulid külalised alumisele

n Ats (19): Mina eksisin ära Lasnamäel. Ma eksin seal peaaegu alati ära.
Pidin sõitma autoga sõbrale külla –
käin seal ehk korra aastas –, no ja küll
ma siis ikka sõitsin seal kvartalisisestel tänavatel ringi ja ringi. Lõpuks
helistasin ning sõber juhatas
teed tänava- ja majahaaval
kohale. Peaks vist omale
Tallinnas liikumiseks
GPS-i muretsema.

Põdrajaht eksitab põgenevad loomad maanteele
n Äsja alanud põtrade hiilimis- ja varitsusjaht võib püssi
eest põgenevad metsloomad
ootamatult sõiduteele ajada.
Autojuhid peaksid silmad
maanteel sõites ikka lahti hoidma, kindlasti tuleb ettevaat-

lik olla 1. oktoobrist, mil algab
üle-eestiline ajujaht põtradele.
Eesti Jahimeeste Seltsi andmete järgi on tänavu Viljandimaal
hukkunud kolm-neli põtra,
viimane juhtum oli Abja vallas, kirjutas Sakala. LL
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Ostes meilt...
...säästad loodust,

...säästad raha,
...oled isikupärane

24. ja 25. septembril soodusmüügitunnid
jätkuvad 26. ja 27. septembril hinnad
kolmandiku võrra madalamad!
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Metssiga on sama ekslik kui inimene. Foto: Bulls

korrusele vaatama ja tuvastasid naabri koera, kes oli
kodunt plehku pannud – lärmi
tekitaski talle järele lohisev
kett.
Trumm läks naabri koera
koju tagasi viima. “Ainult saunalina oli ümber ja paljajalu
kruusateel oli ka nagu kuuma-

del kartulitel jalutamine. Oli
juba pime. Tagasiteel kuulsin
aga, et selja taga longib ja ähib
keegi. On ikka sunnik see peni,
pöörasin ringi ja krahmasin
loomast kallistades kinni! Aga
uih!, polnudki koer, vaid hoopis valvsuse minetanud väiksemat kasvu metssiga, kes põl-

lutööde ajal teele pudenenud
kartulitega maiustas,” kirjeldas
Trumm.
Kallistusest ehmusid mõlemad ja plagasid kumbki omas
suunas. Juhtunu tõestuseks
olid paar karmi seakarva veel
hommikukski räti külge jäänud. Indrek Kuus
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