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Miks keegi külla ei tulnud?
Annika Kilgi

Tallinna ülikooli eesti keele õppetooli assistent

Nipiga küsimusi esitada on tore. Raske on mitte rõõmustada kaasvestleja hämmeldunud ilme ja omaenda vaimuka vastuse üle. Et eestlastele on juba pikka aega seesuguseid küsimusi esitada meeldinud,
paistab kenasti mahukast mõistatusekogust Mõista-mõista, mõllerõlle aadressil http://haldjas.folklore.ee/~kriku/MOISTA/. Tänapäeva
koolilapsedki lõbustavad end keerdküsimustega, mida võib lugeda
Piret Voolaiu antoloogiast Elevant külmkapis või kogust Eesti
keerdküsimused aadressil http://www.folklore.ee/Keerdkys/. Mõnikord moodustavad keerdküsimused sarju, millest tuntuimad on ehk
Armeenia raadio ja lambipirni sissekeerajate arv.
Sellest kõigest inspireerituna mõtlesin kord, et ei tohiks olla
raske ise mõni niisugune sari välja nuputada. Teema peaks olema
piisavalt lai, võimaldamaks erisuguseid ja üllatavaid vastuseid. Suureks rõõmuks leidsingi sellise küsimuse: Miks keegi külla ei tule?,
mille vastus sõltub sellest, kelle kohta küsimus esitatakse  nii otseselt
kui ka keelemänguliselt. Näiteks küsimusele Miks hollandlane mulle
külla ei tulnud? sobib vastuseks kenasti Uks oli Haagis, sest see
hõlmab kaks põhjust, miks hollandlane ei saanud tulla: uks oli Haagi
linnas ja uks oli haagis.
ahjualune

Tal on kilk peas.

ajakirjanik

See pole tema rida.

aknapesija

See on vist mõni ta järjekordne kild.

ametnik

Tal on lips läbi.

arhitekt

Polnudki plaanis.

arvutifriik

Mul on igav programm.

asjadeotsija

Ei leia aega.

autojuht

Pidurdab, noh.

baleriin

Viskas varvast.

buldog

Sest siia ongi koer maetud.
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-------------------------------------------------------bussiootaja

Kujundab alles oma seisukohta.

demineerija

Sattus portsu otsa.

detektiiv

Pole motiivi.

diskor

Ikka sama vana lugu.

doonor

Lõi verest välja.

doki

Sai ratsa rikkaks.

eesti keele õpetaja

Pole ettekäänet.

ekskavaatorijuht

Kopp on ees.
Teeb karjääri.

elektrik

Sai töö juures kõvasti vatti.
Juhe on koos.
Meie vahel pole sädet.
Raske on kontakti leida.
Ei paku pinget.

filatelist

Lõpp mark oleks.

genealoog

Ta on hoopis teisest puust.

gurmaan

Olen tema arvates igavene kuivik.

Harry Potter

Ma pole piisavalt võluv.

hollandlane

Uks on Haagis.

ilmaennustaja

Ta on tuulepea.

jumestaja

Jäi kahe silma vahele.

juuksur

Ei tea jah, mis kamm on.
Arvab, et keegi teine on mu pea segi ajanud.

jõuluvana

Eelmisest aastast okas hinges.
See on juba habemega nali.

kaevur

Ta on töösse süvenenud.

kalur

Siin on vist mingi konks.
Vaga vesi, sügav põhi.

kapsas

Kardab pead kaotada.
Kahtluseuss närib.

kartul

Ta satub siin alati mingi supi sisse.

Karlsson

Kuulab Propellerit.

kauss

Siin ei tehtud nõudepeatust.
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-------------------------------------------------------kirjakandja

Seisab nagu post.
Ma pole heas kirjas.

kirurg

See operatsioon on tema arvates mõttetu.

kokk

Aeg pole küps.
Pipardab niisama.

kontoritöötaja

On igapäevategemiste külge klammerdunud.

korrektor

Töö juures on üht koma teist teha.

korstnapühkija

Tal on kõigest siiber.

korvpallur

Sai korvi.

kosmonaut

Ma ei jää orbiidile.
Saatsin ta kuu peale.
Võtab päikest.

Kriimsilm

Mul pole soe tuba.
Mul on hundiisu.

kummitus

Ei pea mind kuigi vaimukaks.

kunstnik

Sest ma pistsin juba ise kõik pintslisse.

langevarjur

Kukkus lihtsalt nii välja.

lehm

Teeb midagi muud.

lilleseadja

Jäi kimpu.
Tal on murtudsüda.

linnapea

Pea valutab.

loomatalitaja

Sai hundipassi.

lumememm

Ma ju armastan teda nii palavalt.

lätlane

Ta on riiakas.

maailmarekordiomanik Ma pole ta elus esikohal.
mafiooso

Ei hakka nahast välja pugema.

maniküürija

Minu käest ei saa midagi.
Ta naljad ongi küünilisevõitu

matemaatik

Tal on sada asja teha ega jõua mingi valemiga.

meremees

Tal on vesi ahjus.

morss

Miski ei kannusta teda.

murdeuurija

Käänas teisest teeotsast kõrvale.

54

-------------------------------------------------------näitleja

Ma ei mängi tema elus olulist rolli.

otiaater

Tegeleb kõrvaliste asjadega.

pagar

Pole piisavalt terane.
Laseb leiba luusse.

pankur

Veedab oma kullakesega aega.

piletimüüja

Jänes põues.

Pinocchio

Ta on lihtsalt niivõrd ninakas.

poolakas

Unustas asjad panipaika.

putukatõrjuja

Ei tea jah, mis kärbes teda on hammustanud.
Tahab unistuste täitumist edasi lükata.
Igatahes ta vabandab sügavalt.

raamatukoguhoidja

See ei köida teda.
On liimist lahti.

ratsanik

Jäi lakka magama.

reklaamikirjutaja

Siin tema sõna ei maksa.

ristkülik

Võib-olla läheb midagi viltu.
Olen ühekülgne.
Ajan ümmargust juttu.

rongijuht

Ta on rööpast väljas.

sajajalgne

Ei tule ots otsaga kokku.

sprinter

Võtab hoogu.
Peab enne jooksvad tööd lõpetama.

Tacitus

Läks ajalukku.

talunik

Hoiab tundeid vaos.

taskuvaras

Näpud on põhjas.

tennisist

Ehk tal viskas üle.

tolliinspektor

Passib töö juures.

torumees

Läks vett vedama.

trollijuht

Jookseb sarvi maha.

trompetimängija

Sai pasunasse.

tuletõrjuja

Tal on tuline kiire.

tuli

See mõte jätab ta külmaks.

tõstja

Ma ei suuda aidata tal oma raskustega hakkama saada.
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-------------------------------------------------------tädi Roostalt

Auto on Tuksis.

töökaaslane

Ei tule omadega välja.

uksehoidja

Hing on roostes.

veinidegusteerija

Töö neelab kogu aja.
Vale aastakäik.

viiuldaja

Tal on poogen.

vikatimees

Luiskas vist niisama.

õigeks ajaks

Kell on umbes.

õmbleja

Läksime ju eelmine kord tülli.

äsja abiellunud

Kibekiire on.

