
VERBA
ARIUM



VER
BAAR



VER
BAAR
IUM



Raamatus avaldatud  väljendid on  esimest korda ilmunud 
aastail 1985–2001 ajakirjas Pikker. Kirjastus ei ole saanud 
kontakti kõikide autorite või autoriõiguste pärijatega, kuid 
on valmis neile tasuma vastavalt väljakujunenud tavale.

Toimetanud Hanna Veskioja
Kujundanud Villu Koskaru

© Kirjastus Tänapäev ja autorid, 2018

ISBN 978-9949-85-366-3
Trükitud Printoni trükikojas



Siia raamatusse on koondatud aastail 1985–
2001 ajakirjas Pikker ilmunud rubriigi „Ver-
baarium” (hiljem ka „Leksiime”) naljad – ligi 
kaks tuhat lõbustavat väljendit umbes viiesa-
jalt autorilt. Toonaste loojate seas on praegu-
seks tuntud kirjanikke, muusikuid, kunst-
nikke, teatriinimesi, teadlasi ja poliitikuidki, 
kellest paljudele oli Kalju Kassi algatatud 
„Verbaariumi” rubriigis avaldatud nali esime-
ne avalik ülesastumine.

Hulk raamatus leiduvaid väljendeid on 
sündinud oma aja taustal, nii et noorem lu-
geja ei tarvitse neist täpselt arugi saada (näi-
teks „fosforiidu norima”, „majavalitsuskriis”); 
mõned varasematest naljadest ei olegi enam 
niivõrd naljad, kuivõrd tänapäevane tegelik-
kus („üheliikmeline perekond”, „mälumängu-
automaat”); enamik nalju on aga endiselt ak-
tuaalsed ja arusaadavad nimelt naljadena.

Ja mis vahest peamine: „Verbaariumis” ei 
ole miski püha, naljaks on pööratud haigused 
ja surm, intiimsuhted ja perekond, religioonid 
ja ideoloogiad, poliitikast ja poliitkorrektsu-
sest rääkimata.

Lõbusat naljastreiki!
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1985/6
Õhuloss Louis XIV stiilis.

Aivar Haug

Esines aegaviitvaid sündmusi.
Margus Sanglepp

Süüdistav kompliment.
Jultunud džentelmen.

Arvo Tomingas

Janunemine teadmatuse järele.
Lühike tabav lollus.
Amoraalijünger.

Helju Kallus

1985/7
Solvunud aplaus.
Tappev elu.
Naljatlev nekroloog.

Rauno Remme
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Veekalad. Väärisveekalad.
Viimase klassi õpetlane.
Klientide õmblemise järjekord.
Silmasattunud pisarad.
Poolik mõrv.

Vello Kumari

Katkestatud langevarjuhüpe.
Paul Tagel

1985/8
Professionaalne diletantism.
Viljatute otsingute resultaat.

Arvo Tomingas

Üheliikmeline perekond.
Hannes Rumm

Sisuliselt kollane muna.
Toivo Tomingas

Häbelik elumees.
Lipitsevad pisarad.

Evald Veiram

Leheveergudel valgustatud tänavad.
Hoone katusel tegutsevad augud.
Debüteeriv korüfee.

Vello Kumari
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1985/9
Perspektiivne mõttetus.
Komandeeringus viibija meelespea.

Villu Kvell

Aeglase toimega loll.
Südametunnistuse laienemine.

Ülo Haavaus

Jämedad kitsaskohad.
Elurõõmus raadio.
Rekordiline puudujääk.

Väike Sarv

Järeleaitamistunnid edasijõudnutele.
Publikule veel tundmatu, kuid juba 

miilitsas tagaotsitav estraaditäht.
Haudejaama juhataja asetäitja 

mädamunade alal.
Raimo Aas

1985/10
Kukesamm kanakasvatuses.

E. Rihvik

Kaelamääritud õnn.
Unenägude võltsija.

Evald Veiram
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Närtsinud lillemüüja.
Veiko Mölder

Segavereline doonor.
Rainer Kiin

Ajju pargitud põhimõtted.
Tõeneelud.
Kõneleja kõrghariduse kõmin.
Valvas käepigistus.
Nupust nikastanud nööpnõel.

Helju Kallus

1985/11
Võltsitud autoportree.
Elava värvigammaga natüürmort.
Peatus peateel.

Kalju Piikmann

Talumatu pailaps.
Etteulatuvad tagajärjed.
Lektori hinge salasopid.

Arvo Tomingas

Inimest teesklev direktor.
Parandamatu loodusesõber.
Koosolekuhunt.
Ekstravagantne riidetus.

Helju Kallus


