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* *
tilluke vaata aga vaata
tilpnes mõtles hüljes
tila küljes

ullike polnud söönud
ulpis polnud näljas
ula väljas

killuke eespoolt viies
kilkas tagant neljas
kilu seljas

pullike alul kaetud
pulkas pärast paljas
pula haljas

* *
ke-ha kan-ge keel
va-le-ta-va kül-ma käes
de-ment-su-se riist
tu-leb soo-jaks a-ja-da
lek-to-ri mah-lad käi-gu

merilai.qxd  04.12.2000  1:42  Page 6



8 9

*
kuul-ge ja näh-ke
i-me-ro-he-list vae-va
kap-sa-us-si-de
võt-ke maa-si-ka-kom-mi
teh-ke üks põs-ke-pa-nek

* *
ke-da ei ta-baks
va-re-se u-nis-tus-te
de-tail-ne klõ-bin
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*
kõr-va-sid hoid-ke
kol-tu-nud lend-o-ra-va
tü-min tii-ba-de

*
hel-de-ke si-na
mus-ta-va lao-tu-se all
pil-ve-de pu-nas
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*
piuks ja krook-su-ke
va-ka-ta-va müs-ti-ka
de-konst-rukt-si-oon

*
ke-nas-ti ker-kib
ku-di-se-va kat-la peal
tek-kel aa-sa-de

merilai.qxd  04.12.2000  1:42  Page 12



14 15

TTUU HHAARR AA --
VV ÄÄ LL JJAADDEE

piniseid, 
sõrvaseid
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minagi tulen arkaadija teelt
kuigi ma sündisin sompas
samoje opasnoje mesto posle afriki
inimsoo hälli second chance
räämas 
auku aetud 
jeest oherdiga välja uuritud
kolmat kõrda üles põetud
jalariiviga keele tuks tapitud
haige diivaga hind
etnofuturismi trepikojas
iisaku asimovile aasida
semijonnile ivannile kooljal  e igatahes
kunda lastele poltergeist

arkansase sigarimeest naljalt ei kohanud
enne sai kurk mulda täis
tomat närtsis piitre laadal märtsis
kalm vaestepäeva lagamikus 
tahtjaid kuipalju et sõmer lõpnes
harva tend veel leitakse
q maa ja x varade vahelt
harkadraga kümnesse tabada
bingo jälle möödas

ärgake ärgake vussnugadega torgake
peedumaa pätimaa pestimaa poome maa
kaardile tura kätt narvavägenit
seadke show sekki mööda 
mekki pekki ja tekki 
kekki ja lekki ei pruuli enam
kolossikehitus või voodihärgamine
illukatiivse valla aktsiaselts
ennast mugandav point

ahte meiud lampidega 
kohtlaised saksakarva 
mida lakute ootamatult tulnukale  
lajatage kirik keset külaliisi köki möki 
vahtige vennad vahindrad 
virutage veidi idamaad
arendades steptantsu ja veeretuisi
mõisa köied tõmbavad trammi
rongide rammimise pühal
pitying anna karenina

dustitame verevendi ütles ema 
kaua see trama kätkub
kommiöödia hella partel
ajage püssikirbud aknast välja
koka koola poolsärk pole kaugel 
kolla kroonlinna lolla ümbermatus samuti
kuulus kuuluus on see kuul sus 
cool suus sihtige litukale kuulsus
argpüksid selga või jalga mõmm
neli värvuskiässari veist
tõnda käevangis kinni 
pittu ekskavaatoritega sammuti

------------------------------------------------------------------------------------------------
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teab kus need harjused nüüd tolavad
villamää muremää inimää nihurimää
karbimää jääb pisut eemale
juhamää daphnis teeb kohmi 
uhamää chloe sööb vist lehti
puha mää
ehk viirutavad isegi idumaale
tuhnivad ikoone amme all 
kasutavad nõnda mõne loostrigi
nuhamää naljalle okselle
turbojuhneevitshi valvuriputuka
tähnid sõid poisi ää

missa naljanaga vasjata hunnitad
taivast tissitad lootsikujahusk
mendelejevite hargnemisel pole otsa ega
äärt
parandamatu tunnete matus
nrg energy remedy tulekul
diangulatsjooniäitorni
jõhviga üles poodunult
kolmkõnet nüritad
kalavintskeid parem ei õngitseks 
solgitarud löövad lutsu üle aisa
semendivabariik ja severjääningi nutavad
toi la la laa aa

----------------------------------

mida sa pärtlilt enamat tahadki
ühte ja samasse riiminõkke 
rohkem patareisid nagunii ei mahu 
arktilisel ärajoodul kringlihäälel
kivisid neerus pead noolima
harva jeesus pastoi 

kto idijoot 
tõtõtõtõ meibe
tont krai sass hoolega
ummisjalu kudinal mõrades 
arkaadi ja koo kaevanduss
puust murumunakad labaks
toomahaupäeva õdakul va kuujalg
orjakivile jätab inetu jälje
pritsides mürri trepjään
huulispaskleb laske raske
ristteel totterman hallitav
diktüoneema kildi alt veerud
turupill paraki äratab
pätt südamele vasetades 
nuuksumas jaa vahva nõunik
masses to ashes dust to lust 
email zum tode matvei 
händ ifju känd tshestna für rust

kammitud trussikud pilves
tõmblukk noo tõmblukk
öögib nägu hätta sääl
valamus saasta tomatikastet
visamaa lehkavalle vardakraele
mis õnnelik keeld kuss ei jole 
sugugi tulenikku
kerised lambad pigemed on
lehtedes ilmmääratut artiklit ei
kepp pingeid ajaloolisi vaegusi
täide saadetud või täitamata vitte
õnnekanasti püüdsid nad tuvisid kuludeks
tavatsesid ümardada nende päid
väega veider tusk 
tvist ei lõpe tunagi ära 

-----------------------------------------
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uksed käivad lahti
lukud käivad kinni

puud käivad ahju
suitsud käivad suhu

lehed käivad postkasti
tüdrukud käivad teistega

rongid ja bussid käivad
inimesed käivad poes

arvuti käib võrgus
koer käib õues

jahimees käib metsas
jänes käib aias

kala käib kudemas
kaktus käib toas

kass käib pulmas
kuu käib taevas

maakera käib ümber päikese
ratas käib käna

riided käivad seljas
kingad käivad jalas
kindad käivad käes
mütsid käivad peas
prillid käivad ninal
nööbid käivad auku
märgid käivad rinda
sõrmus käib sõrme
rihm käib vööle
lips käib kaela
till käib püksi
miski käib kusagile
toit käib suus
jutt käib kõrva
pilk käib ringi 
mõte käib peas
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linad käivad alla
poisid käivad peale
jalad käivad koos
karbid käivad lahti
kellad käivad ette
patsid käivad taha
nupud käivad välja
suhkur käib sisse
neelud käivad järele 
tulud käivad kõrvale
tempel käib alla
mark käib peale
silm käib üle
pea käib ümber

see käib nii
too käib naa

vist käib selle kohta
kas käib seaduse järgi

need käivad mitu aastat
nood käivad halvasti

kes käib kõige ees
mis käib mille ette
kus nad sul käivad

käivad veel küll
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lapsed käivad koolis
vanemad käivad kohut
vanurid käivad seenel
naabrid käivad närvidele
üle muru käivad eeslid
lollid käivad kinos
targad käivad teatris
sõdurid käivad hüppes
õppused käivad pidevalt
süüdlased käivad silmad maas
nukud käivad patareidega
laevad käivad merel
töötajad käivad kohvil
tuul käib üle väljade
vein käib pudelis
mootor käib kapoti all
pistik käib kontakti
vool käib traatides
antenn käib katusel
makk käib liiga kõvasti

mesilane käib läbi roosipõõsaste
uhke ratsamees käib persse

eesti piir käib vastu hiina müüri
saksamaa käib üle kõige

hõissassaa käib meie hüüd 
surnu käib kodus

kõht käib lahti
kuri käib karjas
pang käib pikali

ämber käib ümber
joodik käib alla

jõud käib üle
aeg käib maha

kops käib üle maksa
hinnatõus käib rahakoti peale

süsteem käib vastu taevast
kõik käib kuradile

merilai.qxd  04.12.2000  1:42  Page 26



28 29

naised käivad litsiks
mehed käivad külas 
vargad käivad sees
nuhid käivad järgi
tuttavad käivad läbi 
käbarad käivad hästi
sõnad käivad südamesse
sussid käivad püsti
uni käib peale
tee käib üle maa ja merede
töö käib üle kivi ja kändude
kuskilt käib vastu
laul käib omal viisil
mäng käib kõrgelt
kiik käib üle võlli
pauk käib kaugele
valgus käib silmadele
seltskonnas käib kumu kõrvallauses käib koma
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1
kui tead mõnd sõna imelikku
võid torgata tend limerikku

ei pea olema kaalep
ain laaban või leo saalep

et teha paar turtsu nimelikku

2

tallinna mees tuli anija
kaasas mullikas põrsaski hani ja

kukk kelle supiks keetis
tehase plikades aega veetis

vahet polnud kas sonja või anja

3

pisike poiss aegviidust
luges midagi krossist niidust

ei taibanud mõhku
puges krõlliga põhku

nägi und haigemajasse viidust 

4

pole juhuslik et kaunissaare
võrgutas siuru ja tammsaare

sest kui paljastab jalad 
kintsud kui sillatalad

vältimatu on himustav haare

merilai.qxd  04.12.2000  1:42  Page 32



34 35

5
raudteel asub raasiku

lõikamisel paasiku
midagi seal polevat

looduski näib kole vat
viin tapale sealt puniku ja maasiku

6

poisid kampas kosele
juga kargas kosele
plikad ehmatasid
pullid lehmatasid

üle silla kosele

7

jões nähti hulpimas korki
pika teibaga ulatas sorki

oli pudelilt hüpanud
hoogsalt vetikaid lükanud

kala mõtles et tõmbab ta orki

8

teist nähti hulpimas korki
mõtet ei olnudki sorki
arvelaualt kukkunud

sinusoidina hukkunud
lugemata nii jäigi tal gorki

9

õpetis elo mai pedaru
toppis lastele pähe pudru

röövel ööbikuil vähe
kolbas ruumi ei lähe

parem rauda tõmmata padrun

a

jões kolmandat märgati korki
ennast ei lubanud torki

täie vaardiga seilas
õnneks polnud keilas

vaid rännata soovis new yorki

b

kõhn mees kaljuste kalle
vaadatagi õige halle
kentsakalt siputas

alatasa liputas
et ka keegi ei ütelnud talle

c

palvehämaras ivari köster
leidis et tuline röster

suupilli tõi meele
sinna õiendas keele

undas kaua klarnetist köster
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d

karjatalitaja terje pulma
üle valla tegi nalja julma

haaras põrsal peast
naksti eraldas seast

jumala tõsi pole hull ma

e

tüdrukutirts siiri männiste
poiste arvates jänniste

keerutas saba
intiimsemalt naba

mõnigi kukkus sest känniste

f

tõsimees andres talver
pole mingi betti alver

ega mart vislapuu
hoopiski henrik visnapuu

peaasi et kõrvad on soojas talvel

g

suur vend raul rikken
pihus šokolaadi snikker

näppu hammustas ennast
lahkelt kostitas vennast

enne kui käis kõu ja pikker

h

insener kivimäe rein
ahelsuitsetas maitses vein
ratta peal kaela nikastas

pilved asfaldil verega rikastas
ise nägi et maast kerkis sein

i

jäägermeister merike metsis
vintis rauaga jahti peab metsis 

nagu paugatab mõtus
tinavilesid tunneb kõtus

jälle jalg tatsab lõbusalt ketsis

j

ma tulen ma tulen tee lahti uks
olen mure ja teen su õnnetuks

deklameeriti saalis
nägu naeratas kuke maalis

kuulsaks etlejaks sirje sai luks

k

laulatis kare kauks
maha vokk hõiskas mare auks

nagu kadunud aru ebasel
karul konnal või rebasel

aina trallitas tare tare jauks

merilai.qxd  04.12.2000  1:42  Page 36



38 39

l
munklummutis claude frollo

ammugi doktor hollo
võõraid naisi ei puutu

siiski liibidos miski ei muutu
ikka brigida meeldib või lollo

m

michelsoni toomas
roomas oli joomas
hoomas kringleid
koomas ingleid 

poomas või loomas

n

andrus ruus
vinge tuus

mängus pokker
ikka jokker

viltujalg ja ümarpuus

o

tule mulle armas angel 
anne aovald muidu kangel
karmil käel mu võtab enne

lugemata kroone penne
pissitab ja peab pangel

p

copywriter merilai arne
promoveerida tavatses karne

hindu luulutas
allprodukte tuulutas

ilmaotsani kestab ta tarne

q

jätke poisid elve rahule
parem kloppige ta muna vahule

kalkun selle poetas
oinaga soetas

kooki tehes mõtelge ka jahule

r

hei paren gde tvoi kubok
äristas enda trubok

poissi iroonia vihastas
enda treenides lihastas

kuni aru sai see on lubok

s

mis jama deliila ja simson
keerasid nõnda et pimss on

senini mehel turjal
parukas ent naisel kurjal

kamina peal millel simss on
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š
kui vehib tee peal aive sau

pidurda või piu ja pau
läeb valang kummikusse

ning ummikusse
käib mauhti sinu vaev ja au

z

kui pildistad järvella monikat
ei soovita riistaks konicat 

võib selle käkerdada
pildid mäkerdada

mustvalgest küll ei toonikat

�
kraavi pervel pille seppet

meisterdas ja lepp et
oli kerge lõigata

püüdis sellega ka hõigata
hääl ei kostnud vaatas kepp et 

t

anu koldes küdes mänd
kohvikatlas tõrvakänd

külaliseks tsimbrot
taskus väike sprott

söövad joovad hand by hand

u

tiiu talutütrekene kulla
seemnetele kõplas mulla

kaks pirnjat arbuusi
nõidusid ära puusi

ei oska minna ei tulla

v

kalju kalatiigis ahven
paradiisis jahven

särjekaim lööb lutsu
konksuga saab sutsu

selleks taipu pole ahven

w

tarmu konnatiigis ahven
pea uhaagi on ehk vahvel

läti kulleseid landib
kiviründisse kandib
kopoti raksti kahvel

õ

jägala joalt toomas länts
väntsatas alla känts
jõelähtmele kandus
näkineiule andus

ynne hännaga ränts ja pänts
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ä

justkui põõsast rägapart
kadri või ka väga mart

nõuab tuppalasku
kommi tahab tasku

lärtsab läga vastu vart

ö
agar ago aguraijuja

†
tapriga aga raiu ja
rapi edukalt pätte

vankale maksa kätte
vaim üle kabuli laiuja

ü

plika monika nikonova
vormistus ja bellanova
staarinimigi kahvatas

supernoovasid muku plahvatas
orbiidil naiscasanova

x

urmas sisask
öine kisask
tornivaht
lambitaht 

emastele isask

y

a oli klass
b võrreldes plass
c jubedalt täinud

†
luupainajaid näinud

onkud villased tädid atlass

10

kurat kukkus põrgupõhja
vajus läbi põrgu põhja

otse ajatühikusse
olematu ühikusse

põhjas pärapõrgu põhja

11

fallosena paistab üle kehrast 
toruloru justkui mõni eht mast

harju inimene lehaga
rauakolinaga koidu ehaga

armuvalus uilga nagu pederast
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Kroonpärg
Humanitaarseile ümarvormele
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Promagistraal

Kui inglikooris kaigub parodos, 
sest kiita soovib Sind, me ülikooli,
oo, alma mater, andesta meioos, 
hulk imikuid… ma mõtlen õppetooli!

Käib mõte kahisedes pilliroos,
kuis sähvab põletavaid vaimunooli, 
küll räsinud Sind ilma tuulteroos,
kuid ikka aus pead algebrat ja Boole'i!

Sul laulu loogem, anderikkad, koos
ja rakendagem mõnda amfibooli,
ei tarduda või vaim meil status quos -
ta vajab valgust, õhku, toitvaid sooli!

Ning Kronos, Sina, bene facis, quod…
kord kokku võtad kõik need ad ja od!

I

Kui inglikooris kaigub parodos,
et levib taevalikku kammertooni,
toob mõte tagasi meid ajaloos,
täis murehetki, rõõmu, valujooni…

Eks olnud ülev teadus see maltoos,
mis toitnud teadmishimu, valgusvooni
viind janulisi palju inimsoos -
kultuuris määravana andnud tooni.

Taas kokku saage aegade pannoos,
Te, targad teadlased, kel veresooni
ju ikka täitnud leidmise narkoos 
ehk nektar jumalikku unemooni.

Miks tungimas on vaim nüüd kõnetooli?
Sest kiita soovib Sind, me ülikooli!
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II

Sest kiita soovib Sind, me ülikooli,
nüüd vaba meel - see ikka tema mood!
Siis, pruukinud krambambulit ja booli,
tas kangastuvad ajad, inde quod...

Kord Gustav Adolfile hüüti skåli,
siin hõisates, oh õnnis periood!
Mis juhtis kuninga ja Skytte hooli,
et Eestis edenesid asjalood?

Kuid pole hetki, mil ei lendaks nooli
ja kalmusid ei külvaks marsirood -
jäi üürikeseks tunglus rootsi kooli!
Ent siiski kõlab Sulle võimas ood,

me armas väike kuningas mantoos! 
Oo, alma mater, andesta meioos… 

III

Oo, alma mater, andesta meioos, 
et puutusime vaskse kuju poosi,
ei mälu ole tabanud skleroos -
hing ainult kaotusest on täis neuroosi…

Kuid elu roomas edasi me soos,
läks idanaabrigagi sümbioosi,
teps joht ei olnud parata ses loos,
kui põdesime rasket abioosi…

Ent säde leiti varsti quelque chose,
ja teadusele süstiti glükoosi,
lõi lõkkele taas Struwes ja Parrot's -
scientiale tõotas rikast noosi.

Pea Baer on kuulsat nikerdamas klooni,
hulk imikuid… ma mõtlen õppetooli!
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IV

Hulk imikuid… ma mõtlen õppetooli
said asustama Tartu teadusmaad -
mil Krause rajas sambaile konsooli,
professorite pikenes paraad…

Suur Tsaar ei hinda Lääne Püha Tooli,
kuid päris Itta kah ei kaldu laad…
Ta talupojaseisusest ei hooli?
Kuss! Kriidiseks said ninad ka tšuhnaad!

Me Faehlmanit ja Kreutzwaldit kui sooli
maa ihkas nagu türklane halvaad,
Jaak Petersoni ande gladiooli
kas võrrelda veel kellegagi saad?

Nii mõnestki sai tõesti virtuoos,
käib mõte kahisedes pilliroos…

V

Käib mõte kahisedes pilliroos
või vaatleb tähetornist taevalaadi,
saab tõbiseile määratud diagnoos,
homunkulusi loodud ning ballaadi

ka uuritud… ehk riimisid rondoos…
Las lennata idee! Ja siis, hoplaadi!,
tal meta- ette võetudki morfoos -
kas iial tema sabast kinni saadi?

Oo, Geist, me Jumal - häbelik mimoos! -,
maist armasta ei suurt Sa auparaadi,
üks ometigi tabav vist prognoos: 
jääd igavesti ikka iselaadi!

Täis eetrit taevas, põrgu etanooli -
kuis sähvab põletavaid vaimunooli! 
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VI

Kuis sähvab põletavaid vaimunooli,
et mitmed hüütud heurekad - ahhaad,
kes kõike teada soovib, etalooni
näeb raamatuis… tal unub vein ja praad…

Kui saatus käsib: Kujunda ja vooli!,
siis parem mitte kosta eid või jaad,
vaid haara kohe sarvist härjal: Rooli!, 
ja läbi reisi leidmatagi maad!

Ning õpi tundma magnetit ja pooli,
suurt väge pakub teadmiste kaskaad;
surm raugana Su kiikuvasse tooli
vast saabugu… suur kaotuste tšihhaad… 

Ei möödu elu ainult õnnehoos -
küll räsinud Sind ilma tuulteroos.

VII

Küll räsinud Sind ilma tuulteroos
ja pillutas kui kesk duellisaali,
kord rüüstas, hävitas, kui tahtis - poos, 
kaos täielik… ei olegi fraktaali…   

Siis jälle leebus, justkui kirg Pierrot's,
ning paadisõite tehti Kvistenthali…
Veel polnud aga läbi Tartu doos,
mil liikus ringi Vilde, nähti Saali…

Tõi surmatunge välja liibidos -
meil oli juba Freud, kuid polnud raali -,
taas lõõmama läks aja tuhatoos,
et uulits värviti - kui kirjut maali!*

Sult nõudku aeg nii mõndagi parooli,
kuid ikka aus pead algebrat ja Boole'i!

* Noor-Eesti sünd…! Kuid tolmunud on roos -
märk sellest vaid, et löödud sai transvaali!
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VIII

Kuid ikka aus pead algebrat ja Boole'i -
ses muutumatu vaaderpass ehk lood…
Et tudengid said minna Eesti kooli,
seks ülistagem Jaan & Päts & Cod!

Veel saabus mehi tervikuid ja pooli…
ning kehtis mõnigi veel salakood -
ent juba loodi meie ülikooli,
mil soomusronge hooldasid depood!

Riik waba vaevalt tundis telefooni,
ka nõrgaks jäi ta aja kajalood,
kui tarvitada aga parabooli -
ei oldud enam võõra vojevood!

Uus etteaste järgnes booleros -
Sul laulu loogem, anderikkad, koos…!

IX

Sul laulu loogem, anderikkad, koos,
et kergitada rahvuse kuraasi,
mett määrigem ka mokale või moos, 
šamaanidena jõudkem taas ekstaasi!

Mis kahju tõi küll eliting ehk roos,
Su kehale - tal tehti siis massaazi,
kuid samuti, oo Aavik, Veski, Roos -
me keelgi vajas mõningat montaazi…

Veel rätsep Õhk ja tema “õnneloos”
ei olnud jõudnud lõplikusse faasi,
sest rahvusteadustele nende hoos
võis laulda hosiannat aulas: fa - si…

Lips kaela, kõne tasku, aktusele - halli!
Ja rakendagem mõnda amfibooli!
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X

Ja rakendagem mõnda amfibooli 
et vallandada pidukõnevood,
nii suurendame Sinu oreooli,
mis haavadele palsam on ja jood!

Sul taluda veel polnud sammaspooli,
et solgitakse ära ajalood,
võis uurida semiiti ja kreooli,
sest oma asi - heegeldad või kood! 

Käis vaba tee Pariisi ehk Tirooli,
peaks valvama kes, mida sööd ja jood?
Suits (Gustav) uuris France'i (Anatole'i)
ning luuramas ei paistnud trahvirood…

Euroopagi sest kirjas Sa tabloos -
ei tarduda või maa meil status quos!

XI

Ei tarduda või maa meil status quos…
kuid kallerdama siiski pandi vaasi!
Kui valgus hakkas koitma Koordi soos,
läks elu justkui ori - vene baasi!

Heil!… Hitlerilgi võetud oli voos
ja ropusti sai kogetud santaazi…
Siis õue astus Zdanov ja kolhoos
ning Suurest Asjast tehti, eh!, kollaazi!

Kuis emasid küll sõimati argoos -
kes mõõta jõuaks punanihke faasi!
Eht sigadusi tehti seal - büroos! -,
öös valitsesid KGB ja STASI…

Kes nuhtleks täna Talurit või Pooli -
ta vajab valgust, õhku, toitvaid sooli!
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XII

Ta vajab valgust, õhku, toitvaid sooli -
see, keda nüpeldanud Marxi roop!
Me parem pruugiks joogiks metanooli…
Jah, pigem rectumiks meil olgu Koop!

Kuid teadus edenes, mis sest et sooli
ja maksa tabas tihti jõhker hoop…
Veel paljud esindasid vana kooli,
nii käest ei langenud mistahes -skoop!

Kes taga igatseb - ei tunne pooli-
gi asju ajast, millal laulis Loop,
kamasse uurida või aerosooli
ei olnud lihtne… suisa horoskoop!

Kas kroonikuks mõnd vaja Bernard Shaw'd?
Ning, Kronos, Sina, bene facis, quod…

XIII

Ning, Kronos, Sina, bene facis, quod…
tõe kinnistad ka oma versiooni…
Hümn olgu see! Ei mingit fabliood,
vaid rõõmulauluks korporatsiooni!

Vool lülita! Lööb särtsu elektrood,
mis läbistab me hinge, natsiooni!
Mutt justkui läbi kaevab sealt metrood -
see tõuseb kõrgele, täis pluss-iooni!

Kas meenutad veel olnut - need ja nood…
Ei ühtegi Sa unusta persooni?
Kes mängib maha oma vaimsed vood,
freooniga kui hävitab osooni!

Oi värsiseppa - misse? -, viid või tood? 
Kord kokku võtad kõik need ad ja od!
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XIV

Kord kokku võtad kõik need ad ja od,
et kaugelt kaeda… (Matjust, Luike, Tooli…)
Kas imestunult siis: Ah nii on lood!,
dekaanide näed veidraid palgepooli?

Aeg, kuulata! Ei näe?! Kus prillipood?
Meil vaja rohkem tarkpäid… Erki Nooli…
Noort sugu innustab see vana mood -
lipp musta-valget, vasevitriooli!* 

Me toitev ema justkui suur pagood
kuis sünnitanud -  vaja validooli!
Nahk tselluliitne… ruttu nüüd rulood,
ja mürri, ambrat, lõhnavat mentooli!

Vaat, pisar kurku tõuseb Aaviksoos,   
kui inglikooris kaigub exodos! 

Postmagistraal

Kui inglikooris kaigub exodos, 
sest kiita soovib Sind, me ülikooli,
oo, alma mater, andesta meioos, 
hulk imikuid… ma mõtlen õppetooli!

Käib mõte kahisedes pilliroos,
kuis sähvab põletavaid vaimunooli, 
küll räsinud Sind ilma tuulteroos,
kuid ikka aus pead algebrat ja Boole'i!

Sul laulu loogem, anderikkad, koos
ja rakendagem mõnda amfibooli,
ei tarduda või vaim meil status quos -
ta vajab valgust, õhku, toitvaid sooli!

Ning Kronos, Sina, bene facis, quod…
kord kokku võtad kõik need ad ja od! 

*Sest, ära ootamata mõnd ohhood,
vist osutada tohiks trendi cooli -
see sama on, mis prantslastele chaude,
ent riimina võiks vastandada fooli.
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Kuidas, küsid ehk huviga?
Selleks on mitu viisi, kuid just Sinule pakume erilist!
Arvutititehnika loojana vajad Sa kindlasti meie vaba indekseerimise programmi, mis eksimatult läbib
Turingi testi.
Pakume kataloogide, allkataloogide ja toimikute rikkalikke hierarhiaid -struktuure, mille toel oled alati
valmis mistahes uuteks sündmusteks.
Perekondlik sarnasus, usaldus- ja lootusväärsus -
vähem sattumuslikkust, rohkem mõistust!

Ole realistlik!
Vali strateegia, mis juhib Sind kindlalt uue millenniumi hoovustesse.
Isegi kui nähtused on hetkel veel tundmatud, on nad juba aegsasti ette määratud Sinu poolt kujundatava
süsteemi poolt. 
Nopi ainult küps nimi nagu vili puust!
Rakenda keelelise futuriseerimise võimsat loogilist ideed!

<<

M U L T I R E X

I. Tuleviku ristsed

Kas Sa oled valmis oma äri edukaks tulevikuks?
Oled Sa kindel, et suudad valitseda suurt hulka kujuteldavaid või tegelikke objekte, mille tootjaks
Sa peagi muutud?

Ära jäta ennast, oma hoolealuseid ega firmat juhuse hooleks!
Proovi tuleviku ristseid!

Meie abiga lood Sa nimede avatud võrgu, millega kohtad oma tooteid juba ette!
Sul on suur majanduslik ja tehniline võim, aeg on saavutada ka keeleline - miks mitte poeetiline! - mõjukus!
Nomen est omen, ütlesid vanad roomlased.
Kavanda oma tulevik, ristides selle saavutused juba praegu - kaardista ta täna!
Süstematiseeri aeg, Suur Saabuvus, ta polegi enam tundmatu!
Võida võidujooks veel enne, kui see jõuab alatagi!

MultirexTM

multirex.unlimited.com
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Enne kui kiirustad meiega ühendust võtma, tutvu ka kaasasolevate demovisioonidega.
Kui soovid rohkem teada, tunne end vabalt meie piiramatut kodulehekülge külastades: 

http://www.multirex.com.
Multirex - Paljukuningas - teeb Sinust paljude kuninga!

MULTIREX.unlimited.com

Näiteks mõned just Sulle mõeldud PC-tüüpi toodete mõtestatud sugupuud: klassid, liigid, eksemplarid...
Kuid loomulikult saab ka teisiti, vastavalt soovile ja maitsele!
Korrapäras avaldub ilu ja peitub tagatav edu - otsusta targalt!
Osale ise nimeandmise maagias,
tarvitades lõpmata võimalusi, mida pakub Multirexi keelevõlur!

MultirexTM

multirex.unlimited.com

PC_MultireXalfa PC_MultireXA PC_MultireXANDROMEDA

PC_MultireXbeeta PC_MultireXB PC_MultireXBERENIKE

PC_MultireXgamma PC_MultireXC PC_MultireXCASSIOPEIA

&c &c &c

PC_MultireXALFA PC_MultireXBEETA PC_MultireXGAMMA

PC_MultireXpersonal PC_MultireXoffice PC_MultireXprofessional

PC_MultireXsolo PC_MultireXansamble PC_MultireXorchestra
&c &c &c

PC_MultireXalfa (Pentium II 266/512, 32MB SDRAM, PCI M/B ASUS, SVAGA PCI ATI 3D 4MB, Sound
Card AWE 64, HDD 3.2GB,  3.5 FDD, 24X CD-ROM Samsung, minitower 200W, Windows'00 + Home
Essential) 
PC_MultireXbeeta (Pentium P II 333/512, 32MB SDRAM, PCI M/B ASUS P2L97, SVAGA AGP 4MB, Sound
Card 16-bit, HDD 4.3GB, 3.5 FDD, 36X CD-ROM Samsung, middletower 200W ATX, Windows'00 &c)
PC_MultireXGAMMA (Intel Celeron 533MHz  PPGA 66MHz, 64MB SDRAM 100MHz, 48X CD-ROM, ATX
Micro Corpus, 1,44 FDD, HDD IDE 10GB, Integrated Sound & Video Card, Creative 36W, Microsoft Tekker,
Phoenix EST PS/2, Windows'00, MS Work'00, Festart, 15´´Viewsonic) 
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MULTIREX.unlimited.com

HIERARHIAID

Kunst ja kirjandus

PC_MultireX_DANTE
PC_MultireX_Vergilius
PC_MultireX_HOMEROS

&c

Filosoofia

PC_MultireXSOKRATES

PC_MultireXPLATON

PC_MultireXARISTOTELES

&c 

PC_MultireXDELTA (Intel Pentium III 600EB 256k 133MHz FCPGA, 64MB SDRAM 100MHz, 48X CD-ROM,
ATX Corpus, 1,44 FDD, HDD IDE 10GB, ATI Xpert 2000 PRO MB Video Card, Creative 128 PCI OEM
Sound Card, Creative 36W, Apache 56k int voice, V90, PCI Modem, Microsoft Intellimouse 1.1a PS/2,
Microsoft Natural EST PS/2, Windows'00, MS Worksuite'99, MS Encarta OEM Kit, Festart, 17´´ NEC
FE700)

&c

PC_MultireXTõnn PC_MultireXJõnn PC_MultireXPõnn

Meie IindeXIDEA ja IindeXCARD katalogiseeritud tulevikuvisioonid näevad tuhandeid ja tuhandeid võimalusi
alati ette!
Ära jäta end ootamatuste meelevalda, kasuta oma eeliseid - 
carpe diem!

<<
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Võim

PC_MultireX_CONSUL  PC_MultireX_PRESIDENT
PC_MultireX_SENATOR PC_MultireX_GOUVERNOR
PC_MultireX_CAESAR PC_MultireX_MAGISTRATE

&c &c

PC_MultireX_CENTURIA PC_MultireXGENERAL

PC_MultireX_COHORT PC_MultireXCOLONEL

PC_MultireX_LEGION   PC_MultireXSERGEANT

&c                                                       &c

Ametlik Mitteametlik

PC_MultireX_HOME Kodu-MultireX
PC_MultireX_BUREAU Büroo-MultireX
PC_MultireX_PROFFESSIONAL Profi-MultireX
PC_MultireXINTENSIVE Intensiv-MultireX
PC_MultireXOPTIMAL Opti-MultireX

&c                                                       &c

Teadus

PC_MultireXPYTHAGORAS PC_MultireXEUKLEIDES PC_MultireXARCHIMEDES

PC_MultireXLECTOR PC_MultireXDOCENT PC_MultireXPROFESSOR

&c                          &c                          &c

Triaadid jpm

PC_MultireXMONAS PC_MultireXDYAS PC_MultireXTRIAS

&c                          &c                          &c

MultirexTM

multirex.unlimited.com

m
e
r
i
l
a
i
.
q
x
d
 
 
0
4
.
1
2
.
2
0
0
0
 
 
1
:
4
2
 
 
P
a
g
e
 
7
0



73
72

Omaenese kataloogi loomisel võid aluseks võtta mistahes valmis süsteemi:
Mendelejevi tabeli, tähestiku, numbrite müriaadid, ajaloo, kultuuri...
Üheskoos leiame Sulle sobiva strateegia, sidudes selle Multirexi tüvega. 
Nii garanteerid veel olemata objektidele ja väljendamata nägemustele nimede registreeritud ning avatud
hulga. 
Sinu käsutuses on funktsioon lõpmatu arvu muutujatega!
Nüüd, tegelikult, mitte võimalike maailmade metafüüsikas!
Milleks oodata saabuvat - tee sellest olevik!

<<
II. Tuleviku vastsed

Hea Firmaomanik, Proua/Härra, käesolevaga saadame Sulle meie kompanii teise ülemaailmse visiooni.
Pakume ainulaadset osalust globaalses äriprojektis, mis seob kõige erinevamaid kompaniisid Läänes ja Idas.
Meie loosung on: Name is money! Si, Señor!
Ühine ka Sina MultireX Golden Clubiga!

MultirexTM

multirex.unlimited.com
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MultirexTM

multirex.unlimited.com

Kuidas tundub? Võtab keeletuks? 
Kuid vaikimisi tehaksegi suuri tegusid -
ühine kohe!
Juhime tähelepanu, et alustasime sisse-
tulekuga 0,1% - ühes enneolematu nõud-
lusega on see tänaseks kümnekordistunud!
Meie teenuseid kasutatakse üha enam!

Mida hilisem liituja, seda kallim sissepääs. 
Vali ruttu osalus virtuaalklubis MultireX  -
ja võida omale TULEVIK! 

<<<<

m
e
r
i
l
a
i
.
q
x
d
 
 
0
4
.
1
2
.
2
0
0
0
 
 
1
:
4
2
 
 
P
a
g
e
 
7
4



7776

Liivikod

RRAA AA MMAA TT UU VVIIIIUULLIILL  

IIMMPP RROO VVIISSAATTSSIIOOOONNEE  
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köidab raamatut, raamat köidab lugejat. Kui
raamat kolib internetti, kuhu siis

Nabast tõmbas tolmutordi.

internet peab minema? Kes peab lojuseid, kes
raamatuid. Praktikandid valmistasid õpperaa-
matuid. Lasteraamatutes tehakse raamatulapsi.
Kas Te olete raamatusõber või armuke? Vuih,
ega siis raamatuga ei magata! Autojuht tudis,
raamat turvapadja all. Lõi raamatuga aja sur-
nuks ja heitis raamatukoisse

Nabast otsis tolmutordi.

puhkama. Muudkui kabistavad ja trükivad!
Tahtsid pisut laenata - ole lahke, tuhat dollarit
on raamatu peal! Palgaraamatufond.
Tähtraamat. Sõnaraamat. Lauseraamat.
Juturaamat. Raamatu koguhoidja. Raamatu
kogudevaheline laenutus. Mäng lahtiste raa-
matukaartidega. Rullraamat ja pallpliiats.

Nabast sügas tolmutordi.

Raamatuloll. Määri raamatule “Ramat” peale.
See raamat ei hakka pähe - võtame pisut kange-
mat. Kirjutamata seaduse raamat. Raamat, mis
ei mahu raamidesse. Kaebuste raamat, rõõmude
vihik. Tasku-, krae- ja nööbiraamat. Eestlaste
ajaraamat. Lätlaste ruumiraamat. Leedu rahva
k a n n a t a m a t u s e

Nabast suskas tolmutordi. 

raamat. Soome kirja! Naisterahvaraamat. Anek-
doodiraamat. Majaraamatuautor. Aidaraamatu-
lugejad. Saunaraamatuhuvilised.

Frankensteinway

Ilma klišeeta ei ilmu ühtegi raamatut, ilma raa-
matuta ei kao ühtegi klišeed.
Stamp on raamatule õnn ja õnnetus, kirjale ain-
ult õnn. Raamatuaasta hüüab tulles ega nuta
minnes ka. Kõik on sinimustvalgel kirjas.
Silmad õgivad raamatuid, kõrvad ajavad pilli.
Kõiki raamatuid ei jõuta neelata, rääkimata 

Nabast leidis tolmutordi.

seedimisest. Igasugust jama ilmub raamatute
pähe. Vanasti peeti parimaks kingituseks hoiu-
raamatut. Mööblisalongid pakuvad tšekiraama-
t u r i i u l e i d .
Raamatuid trükitakse aina hoogsamini -  paljud
väljalasked on pigem -heited. 'Raamat' on vene
laen. 'Raamat' sisaldab neli tähte. Köögitöölised
l u g e s i d

Nabast tõstis tolmutordi.

raamatuid kapsasteks. Ei tea, kus on koka-, kus
nõudepesija raamat? Maitsetu, lõhnatu, tundetu
pildiraamat. Mõtted läksid käärima, raamatu-
kaaned lendasid. Raamatus valitses sisukorrala-
gedus. Raamatu selg oli kasutamisest küürus.
Raamatu kaanehind ületab tunduvalt purgihin-
da. Raamatul puudus tiitel, autoril 

Nabast hiivas tolmutordi.

oli neid kaks. Pea-, jalg- ja käsiraamat. Tere
tulemast, kallid külalisraamatud! Ah sa mu lem-
mikraamat! See ei ole sinu, vaid telefoni raamat!
Selle raamatukapi lööme kasti! Ei ole parata -
Teie raamatusarja tuleb opereerida. Trükkal
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Laudaraamatukriitikud. Kuuriraamatupood.
Kuudiraamatulett. Kempsuraamatukogu. Lao-
raamat. Mõisaraamat. Viljaraamat. Tõde
raiutakse raamatusse, jätkuks ainult

Nabast koukis tolmutordi.

kirveid. Raamatute kirjastamine, triibutamine
ja täpitamine. Munapüharaamat. Raamatu-
kogudus. Apostlite pimetegude raamat. Häda-
palveraamat. Alam- ja ülemlauluraamat. Mis oli
Moosese esimene, mis viimne raamat? Koguja
“Valitud teosed”. Esimene kuningate raamat.
Teine kuningannade raamat.

Nabast rullis tolmutordi. 

Kolmas narride raamat. Kohtumõistetute raa-
mat. Naiste-, viina- ja lauluraamat. Vanaema
uue testamendi raamat. Johannese ilmutusraa-
mat algajale fotograafile. Kõik, mis minus on
head, võlgnen ma tänuraamatule. Raamatud on
rumalad - ei mõista lugeda ega kirjutada. Arvu-
tid vähemasti rehkendavad, raamatud ei tee

Nabast pusis tolmutordi.

sedagi. Ainult passivad, selg ees. Raamatute
raamatut ei loe keegi. Raamatuaasta ei ole val-
guseaasta. Ra matus on püha sündmus. Raam-
matus samuti. Hemofiilia ravi on kallis, bibliofii-
lia oma kallim veel. Raamatupalat on patsiente
täis - neid ei jõua üle lugeda. Raamatumaailm on
võtnud tohutud volüümid.

Nabast napsas tolmutordi.

Yamaha
eesti raamatu aasta eesti raamatu maasta eesti
raamatu raasta eesti raamatu saasta eesti raa-
matu laasta eesti raamatu taasta
raam@1525.ee
eesti raamatu asta eesti raamatu nasta eesti
raamatu kasta
eesti raamatu lasta eesti raamatu pasta eesti
jaamatu aasta
raam@1935.ee
eesti laamatu aasta eesti faamatu aasta eesti
saamatu 
aasta kesti raamatu aasta lesti raamatu aasta
mesti raamatu 
raam@2000.ee
aasta pesti raamatu aasta resti raamatu aasta
testi raamatu aasta vesti raamatu aasta zesti
raamatu aasta jesti raamatu aasta
raam@ee.ee.ee
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puhta südamega vaatab teksti
tekst ei vaata teda
tekst kõõritab
teadagi keda
tekstil on oma tahtmised
oma hüperkond
tekst võõristab
opositsioon ja frond

siira südamega silmitseb teksti
tekst on tüdinend
tekst ei ole ainus
eemale tõukav vend
tekstil on oma tülgastus
mitmusi koguni
tekst on haigus
mustaga määrida lumi

miljonid allikad
tiivad ja servad
lehti vahtrapuult
langeb kui spermat
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