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Aastavahetus

Sõbrad omavahel:
„Otsustasin, et uuel aastal teen vana eluga lõpparve ja alustan uut. Kõigepealt hakkan
tegelema tipptennisega ja kutsun välja Rafael Nadali!”
„Miks just tema?”
„Ma lugesin, et auhinnafond on miljon dollarit!”
„Aga sa pole ju eluski tennist mänginud!”
„Mis siis? Kaotaja saab poole vähem!”

Miks juudid uut aastat sügisel tähistavad?
Sügisel on kuused odavamad.

„Aabram, kutsume naabrid uut aastat vastu võtma!” kehutab naine meest.
„Milleks?”
„Siis on lõbus.”
„Ma ei saa aru, Saara: sind lõbustab, kui poolvõõrad inimesed meile tulevad ja meie
toidu ära söövad?”

Üks sõber teisele:
„Sa ainult vaata ennast! Sa ei joo, ei suitseta, oled töötu vanapoiss. Sul pole uuel aastal
isegi midagi maha jätta!”

Tuttavad omavahel:
„Kus sa uut aastat vastu võtad?”
„Arvatavasti Facebookis, mõtlesime sinna koguneda.”
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Igal aastal pistab naine oma mehele enne aastavahetust rusika nina alla ja teatab:
„Sel uusaastaööl sa ei joo! Ei joo!”
Mees naeratab igal aastal vastuseks ja mõtleb õnnelikult:
„Oleme juba pool elu koos elanud, aga temas on ikka veel nii palju optimismi säilinud!”

A

Naine mehele:
„Kallis, kellega me uut aastat vastu võtame?”
„Kas mul on siis valikut?” imestab mees.

A

Naiste netifoorumis.
„Kas keegi uusaastakombeid teab? Kähku oleks vaja!”
„Ühte tean: septembris sünnitada.”
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Sõbrad omavahel:
„Kuhu sa aastavahetusel minna kavatsed?”
„Mälukasse.”

„Mari, mida sa aastavahetusel teed?” küsib ema tütrelt.
„Must kalamari, viin, seks ...” vastab Mari.
„Mida???”
„Ma teen nalja, emme – no kust see must kalamari veel välja võetakse?!”

Sõbrad omavahel:
„Kas sa saaksid mulle 200 eurot laenata?”
„Milleks sul raha vaja on?”
„Tahan veel vanal aastal oma vanadest võlgadest lahti saada.”

„Ma olen nii palju lugenud alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest, et otsustasin uuel
aastal loobuda ...”
„Millest? Kas joomisest või suitsetamisest?”
„Lugemisest!”

Enne aastavahetust seisab turul keegi mees ja müüb paugutajaid. Talle astub ligi noormees:
„Andke kaks tükki.”
„Ei saa! Müün ainult ühe näo peale,” teatab müüja.
„Miks?”
„Sest teise pauku te nagunii enam ei kuule.”

Vestlevad kaks kolleegi.
„Kas olete juba otsustanud, kuidas te uut aastat vastu võtate?”
„Kui jumal annab, siis kutsun terve suguvõsa kokku.”
„Ja kui jumal ei anna?”
„Siis kutsuvad sugulased mu enda juurde.”

Kaks tundi enne uue aasta saabumist astub juuksuritöökotta ajamata habemega klient ja
nähes, et habemeajaja on juba ülilõbusas tujus, jääb kõhklevalt ukse juurde seisma.
„Ja mi-mis te-teil oli?” küsib meister pehme keelega.
„Ma oleksin tahtnud habet ajada, aga paistab, et te olete selleks juba liiga purjus.”
„Tü-tühi asi! Kohe ajame habeme ära, ainult näidake, kus teil lõug on!”

„Miks sa meie seinakella veerand tundi ette keerasid?” küsib mees oma naiselt vana-aastaõhtul.
„Las naabrid lähevad kadedusest lõhki, kui kuulevad, et meile saabus uus aasta neist
veerand tundi varem!”

Vana-aastaõhtu. Kella kaheteistkümnest puudub veel vaid kaks minutit. Restoran on
puupüsti täis. Siseneb noormees oma tütarlapsega. Äkki näevad nad eemal vaba lauda. Teel
selle poole peatab neid kelner ja ütleb:
„Sinna lauda te istuda ei tohi!”
„Miks?” imestavad noored.
„See on ainuke koht, mis meil tantsimiseks on jäänud!”

Uusaastaööl helistatakse kiirabisse:
„Istume siin pidulauas ja üks neelas korgitseri alla. Tulge ruttu!”
„Kohe sõidame välja. Aga senikaua ...”
„Ärge muretsege, me katsume pudeli noaga lahti teha.”
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Uusrikkad peavad koos abikaasadega restoranis uusaastapidu, kuid seal ei ole elavat
muusikat. Üks peolistest läheb administraatori juurde.
„Kuule, vana, otsi mõned muusikamehed välja!”
„Mis te nüüd!” hüüatab administraator. „Aastavahetus ju, kõik muusikud on kinni!”
„Ole meheks, meie naised tahavad tantsida!”
„Ma tean üht bändi, kes täna vaba on,” tunnistab administraator. „Mängivad džässi.”
„Too aga lagedale!” käsutab uusrikas. „Raha taha asi ei jää.”
Administraator helistab. Mõne aja pärast saabubki džässbänd, sätib pillid üles ja hakkab
mängima. Ühe loo, teise, kolmanda ... Saalis jääb kuidagi vaikseks. Peolised kainenevad
lausa silmanähtavalt. Üks uusrikas sammub lavale, ootab, kuni järjekordne lugu lõpeb ja
küsib siis klaverimängijalt sosinal:
„Noh, poisid, täna ei tule välja või?!”
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Korteris käib tõelina uusaastamöll. Kahe muusikapala vahepeal kõlab vaevukuuldavalt
uksekell. Juba üsnagi lõbusas tujus peremees läheb avama.
„Luba teenust pakkuda, naabrimees,” teatab külaline. „Lülitan välja CD-mängijaid, telereid, muud olmetehnikat ...”
„Aitäh pakkumast, aga pole vaja.”
„Mõtle ikka hästi järele – koos kaklusega tuleb kallim!”

Vana-aastaõhtul koputab naaber uksele ja palub:
„Kas te ei võiks teha nii, et muusika oleks veidi vaiksem?”
„Kas te tõesti tahate uusaastaööl nii vara magama minna?” küsib peremees.
„Ei, mis te nüüd! Aga minu külalised kipuvad teie poole tantsima.”

„Kallis naaber, võiksid sa mulle paar tooli laenata? Meile tuli nii palju külalisi, et ei jätku.”
„Hea meelega, kuid kahjuks on vabad veel ainult need neli suurt ja rasket tugitooli.”
„Aga võibolla laenan ma sulle siis hoopis oma nelja külalist?”

Uusaastaööl peatab politseinik kiirust ületava maasturi. Ta hakkab auto poole minema,
kuid nähes selles nelja tursket selli, jääb kõhklevalt seisma. Üks kantpea kerib akna alla ja
küsib:
„Noh, mis vaja?”
„Eee ... Ei midagi ... Tahtsin head uut aastat soovida.”

Kolm sõpra võtavad vana-aastaõhtul napsi.
„Ilma tüdrukuteta on ikkagi halb!” ütleb üks.
„Kui ilma tüdrukuteta halb on, siis on see hea!” arvab teine.
„Kui see on hea, siis on see juba halb!” teatab kolmas.

Purjus mees annab uusaastaööl oma korteri ukse taga kella. Naine teeb lahti. Mees astub
sisse, pöörab naisele selja ja ütleb:
„Mulle seitsmes korrus!”

Toidupoe müüja tähelepanek 1. jaanuarist:
„Hommikul ei tule poodi üldse kedagi, pärast aga hakkavad käima lapsed, nimekirjad
käes.”

