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KRANAAT �NAGU KAKS TILKA VETT�

EDGAR SAVISAAR
Kirjanik

OLEV REMSU
Poliitik

AMEERIKA HUUMOR: What do you call an Amish guy with his hand in a horse’s mouth? – A mechanic.

Presidendid omavahel.
Putin: „Ma saadan oma kosmonaudid Mar-

sile.“
Trump: „Hale! Minu astronaudid stardivad 

kohe päikesele.“
Putin: „Ei ole võimalik! Seal on liiga palav.“
Trump: „Me maandume öösel!“

�NÄDALA RATAS�

KRANAAT
Ma saan 

ju aru, et te 
seda Jüri Ratase 
pead soovite siia 

põrandale. 
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Uus suvesaade 
uuenevas ERRis

Miks osalete Konservatiivses Suveakadeemias?
Sihtasutus Patriarhaadi ja Kesk-

aja kaitseks teeb Konservatiiv-
se Suveakadeemia, et levitada 

noorte meeste seas õigeid väärtusi.

MARTEN, 24: Meie korteriühistu sai 
sihtasutuselt kutse nimetada laag-
risse meie korteriühistu esindaja. 
Kortereid on küll palju, aga suur osa 
elanikest on pensionärid või kesk-
ealised pereinimesed, noori on vähe 
ja needki on pigem Feministeeriu-
mi lugevad tudengineiud. Nii jõutigi 
minuni ja eks ma pidin siis vastutu-
se võtma. Ausalt öeldes on see üsna 
tüütu, kui inimesed peavad meie 

maja mingiks homopesaks vaid see-
tõttu, et selle nimeks on KÜ Viker-
kaar. Ma ei tea, miks selline nimi 30 
aastat tagasi pandi, ilmselt peeti ilu-
saks, aga nüüd tulevad kõik oma ho-
mojuraga.

MÄRT, 19: Mind tõi suveakadeemias-
se huvi Püha Homoboonuse vastu. 
Itaallased teavad Homoboonust häs-
ti ja oskavad tema õpetust hinnata, 
aga eestlased on üsna tuhmid, suu-
rem osa pole Pühast Homoboonu-
sest kuulnudki. Usun, et Markus ja 
eriti Varro suudavad Homoboonuse 
õpetust mulle lähemale tuua.

MAREK, 19: Mul oli hiljuti väga valus 
lahkuminek oma elu armastusest, 
kellega olin koos tervelt kolm nä-
dalat. Nüüd on väga valus olla, hing 
vajab puhkust kogu sellest valust ja 
kannatusest. Minu jaoks on peami-
ne see, et pole mingit naiste vadi-
nat, mehed saavad omavahel rääki-
da, nagu asjad tegelikult on.

ARTUR, 21: Pean tunnistama, et radi-
kaalfeministid on mind radikalisee-
rinud radikaalseks anti-radikaalfe-
ministiks. Lugesin hiljuti uudist, et 
teatrinäitlejatele ei tohi enam hea 
õnne soovimiseks tagumikule patsu 

teha ja minu kannatus kees üle. 
Loodan, et Varro ja Markus suu-
davad mind rahustada ja suu-
nata energia millegi kasuli-
ku suunas. Näiteks võiks kol-
mekesi proovida enesepiitsu-
tamist.

MARTIN, 16: Mind saatsid 
laagrisse vanemad, 
kui kuulsid, et laager 
on tasuta ja mida-
gi maksma ei pea. 
Imelik, et siin naisi 
pole. Ega see ei ole 
mingi pedevärk?

�HIRMSAD LOOD�

Saatejuhid Martin Helme ja Aivar Mäe õpetavad mehi 
loomuomaselt käituma.

Kiika 
dekolteesse!

MA OLIN KAALULANGETAJA: Mis võib juhtuda, kui jääda 
liiga kauaks päikese kätte.
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