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Aastavahetus

Vestlevad kaks eestlast:
„Uus aasta? Banaalne!”
„Miks?”
„Sest see on ainult kord aastas – sellisena pole tast mingit kasu. Vaat kui riigipüha 

oleks uus päev: iga päev on pidu ja tööle pole vaja minna!”

„Aabram, kutsume naabrid uut aastat vastu võtma!” ärgitab naine meest.
„Milleks?”
„Siis on lõbus.”
„Ma ei saa sinust aru, Saara. Sind lõbustab, kui poolvõõrad inimesed meile tulevad ja 

meie toidu ära söövad.”

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!”

Üks sõber teisele:
„Sa ainult vaata ennast! Sa ei joo, ei suitseta. Tööd sul ei ole, naist ka mitte. Sul pole 

uuel aastal isegi midagi maha jätta!”

Kaks venelast omavahel:
„Kas kuulsid, et uuest aastast läheb viin odavamaks?”
„Kas meil on asjad nii halvasti või?”

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!”

Naine: „Kallis, varsti on uus aasta. Tuleb vanast rämpsust vabaneda.”
Mees: „Mina ära ei lähe!”
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Jaan istub paar nädalat enne aastavahetust restoranis. Saali siseneb kaunis neiu, kes 
hakkab kõigilt külastajatelt küsima, kus nad kavatsevad uut aastat vastu võtta, ja teeb 
neile ettepaneku just selles restoranis pidutseda. Varsti jõuab neiu Jaani laua juurde:

„Tere õhtust! Kus teie uut aastat vastu võtate?”
„Kanaari saartel,” vastab Jaan. „Santa Cruz de Tenerifel.”
Tekib vaikus. Siis pöördub neiu uuesti Jaani poole:
„Võtke mind ka kaasa!”

Sõbrad omavahel:
„Mis plaanid sul aastavahetuseks on?”
„Ronin linna jõulukuuse otsa. Minust saab täht!”

Tuttavad omavahel:
„Kus sa uut aastat vastu võtad?”
„Arvatavasti Facebookis, mõtlesime sinna koguneda.”

„Ma olen nii palju lugenud alkoholi ja suitsetamise kahjulikkusest, et otsustasin uuel 
aastal loobuda ...”

„Millest? Kas joomisest või suitsetamisest?”
„Lugemisest!”

„Kus teie naisega uue aasta vastu võtsite?” küsib üks tuttav teiselt.
„Ei mäleta, me olime ju täis!”

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

Venemaal pöördub ühe tehase ametiühingujuht töölise poole:
„Petrov, me organiseerime vana-aastaõhtul ekskursiooni Näärivana ja Lumehelbekese 

juurde. Maksab 10 000 rubla. Kas panen su kirja?”
„Pange kirja!”
„Aga Petrov, miks sa mulle ainult 5000 rubla andsid?”
„Mu naine sõidab koos lastega aastavahetuseks ämma poole, mulle piisab ainult 

Lume helbekesest!”

Naiste netifoorumis:
„Kas keegi uusaastakombeid teab?”
„Üht tean: septembris sünnitada.”

Üks sõbranna teisele:
„Kodus uusaastapeoks valmistudes panin selga valge kleidi ja jalga valged sukad, sest 

tahtsin välja näha nagu Lumivalgeke. Läksin peegli ette ja nägin: ma pole mitte Lumival-
geke, vaid lumehang!”
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Naine mehele:
„Kallis, ma tahaksin uusaastaööl karmi seksi proovida! Karista mind!”
„Hästi, kullake!” vastab mees. „Mitte mingit seksi. Said oma karistuse.”

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.”

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?!”

Kaks purjus meest on vana-aastaõhtul pimedas metsas.
„Hei, sina!” karjub üks. „Kuuled või?! Head uut aastat!”
„Jaan!” sosistab teine ärevalt. „Tule otsekohe sealt karukoopa juurest ära!”

„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!”

Seltskond peab uusaastapidu. Üks meestest jääb laua taha magama. Sõbrad viivad ta 
magamistuppa ja pistavad naljaviluks viineri püksiauku. Siis paluvad naist vaatama min-
na, kuidas tema mehega lood on. Naine läheb magamistuppa, hetk hiljem kostab karja-
tus ja siis kukkuva keha mürtsatus.

Hiljem kirjeldab naine juhtunut järgmiselt:
„Astun sisse, mu mees lebab, riist püksiaugust väljas, ja kass närib seda! Karjatan, kass 

tormab minema, riist hambus. Selle peale ma minestasin.”

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.”

Uusaastaööl lebab operatsioonilaual pimesoolepõletikuga patsient. Operatsioonibri-
gaad tühjendab šampuseklaasid, kirurg paneb maski ette ja lausub:

„Mis siis ikka kolleegid – head uut aastat! Palun kõiki lauda!”


