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Vabatarkvara lipulaev Brasiilia & PC Conectado
postitas mauri not-getting-laid-in-redmond osak. 13:25 29. märts 2005

President Luiz Inácio Lula da Silva on muutnud Brasiilia
üheks juhtivaks vabatarkvara kasutavaks riigiks. Valitsuse
ministeeriume, ametkondi ja riigifirmasid viiakse sujuvalt üle
tasuta operatsioonisüsteemidele ja tarkvarale. Brasiilia on esimene
riik maailmas, mis nõuab riigilt tarkvara arendamiseks toetust saavatelt
asutustelt, et loodav peab olema kättesaadav avatud lähtekoodi litsentsi
alusel. Nüüd on riigi valitsus astumas järgmist sammu, aprilli lõpul peaks
välja tulema PC Conectado ehk odav arvutiplatvorm, mis kättesaadav
miljonitele vaesematele brasiillastele. Rahvusliku IT-instituudi president
Sérgio Amadeu ütleb: “Me ei hakka maksumaksja raha raiskama sellele, et
Microsoft veelgi oma monopoolset seisundit konsolideerida saaks.” Amadeu
loodab, et PC Conectado saab jooksma vabal opsüsteemil, kuid ka Microsoft
on teinud oma pakkumise – Windowsi lihtsustatud ja odavam versioon,
mida aga kritiseeritakse liigselt piiratud võimaluste pärast. Brasiilia
“tiigrihüppe” raames loodetakse maksusoodustustega saada arvutitootjaid
hindu kärpima, rahvas peaks arvuti kätte saama 24kuuse järelmaksuga,
makstes kuus 50–60 reaali (u 200 krooni). Kolm suuremat ISPd on lubanud
sinna juurde dial-up’i 7,5 reaali eest kuus (u 30 krooni), mille eest saab 15
tundi netis surfata. >>> p.minut.ee/d1

Minutiga laetav aku Toshibalt
postitas alvar sutsti osak. 12:32 29. märts 2005

The Register kirjutab Toshiba teatest, mille kohaselt on firma välja
töötanud liitiumioonaku, mis laetakse 80% täitumuseni kõigest
60 sekundiga. 100% saavutamiseks kulub Toshiba sõnul veel
paar minutit. Samuti kiidetakse teadaandes aku eluiga – 1000
laadimisega kaotab ta oma mahtuvusest vaid 1%.
Uutmoodi akud peaks turule jõudma järgmisel aastal, esialgu auto- ja
muidu tööstuse tarbeks. 600 mAh näidiseksemplari mõõtmed – 6,2 ×
3,5 × 0,4 cm – lubavad küll oletada, et peagi valmistatakse rõõmu ka
mobiilseadmete pruukijaile. >>> p.minut.ee/d2

$ 25 000 Mac OS X viiruse konkurss jäeti ära
postitas mauri ja-viirus-ikka-puudu osak. 29/03/05 0:13

resident kirjutab: “DVForge pakkus $ 25 000 esimese Mac OS
X viiruse eest. Eripreemia ($ 50 000) ootas Symantecis kirjutatud
viiruse eest.” Viirusekonkursi idee tuli hiljutisest Symanteci
avaldusest, nagu ähvardaks Mac OS X hulk turvaauke. Vaatamata
põlgusele meetodite vastu, mida mõned firmad kasutavad, et Maci
kasutajate seas viirusehirmu levitada, otsustati pärast kasutajatelt tulnud
tagasisidet konkurss siiski ära jätta. >>> p.minut.ee/d3

Juštšenko mürgitamist eitanud arsti ähvardati
postitas mauri little-flashback osak. 28/03/05 15:05

Dr. Lothar Wicke, arst, kes töötas Austria Rudolfinerhausi nimelises
kliinikus, räägib, kuidas raviasutus sattus surve alla diagnoosida
Ukraina poliitikul Viktor Juštšenkol mürgitus vaatamata puuduvale
tõendusmaterjalile. Wicket sunniti oma avaldus tagasi võtma
ning peale selle töölt lahkuma. Spekulatsioonid, nagu oleks Juštšenkot
mürgitatud, aitasid tal võita valimiste kolmandas raundis vastaskandidaati
Viktor Janukovitšit. Wicke sõnul: “Ma olin otseselt seotud ning võin öelda,
et Viini kohtumeditsiini instituut ei leidnud tema verest ühtegi mürkainet.”
Kus pole mürki, seal pole mürgitamist, parafraseerib Wicke Agatha Christie
sõnu. Septembrikuus ütles Wicke meediale, et keegi, kes ei ole kliiniku
töötaja, levitab võltsitud diagnoosi, vihjates sellega ilmselt Ukraina päritolu
kirurgile Nikolai Korpanile. Pärast seda sai Wicke juhtkonna liikmelt Michael
Zimpferilt käsu oma sõnad tagasi võtta, lisaks helistati talle ning aktsendiga
inglise keeles kõnelev “sõber Ukrainast” soovitas tal ettevaatlik olla, sest
tema elu on ohus. Dr. Wicke ja tema pere varustati seepeale ööpäevaringse
politseivalvega. >>> p.minut.ee/d4

1820 kehtestas Duc de Richelieu Prantsuse
pressis tsensuuri
1867 leppisid USA riigisekretär ja Vene parun
kokku Alaska müügi osas – 2 senti aaker
1945 vallutasid Nõukogude väed Danzigi
1981 tulistas ja haavas David Hinckley USA presidenti
Ronald Reaganit
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Kõrgõzstan: kumb parlament on parem?
postitas mauri bishkeki-teatri-väikeses-saalis osak. 28/03/05 17:43

Pärast Kõrgõstani riigipööret, mis väidetavalt toimus valimiste
võltsimise tõttu, on “uued” riigipiruka jagajad juba kemplema
hakanud. Julgeolekuboss Felix Kulov üllatas paljusid, teatades,
et tunnistab uut parlamenti. Peaminister Kurmanbek Bakijev,
kes justkui ka kadunud Askar Akajevi asemel presidendikohuseid täidab,
toetab aga parlamendi eelmist koosseisu, mis justkui pärast riigipööret
ennistati. Eile kogunes uus koosseis peamises istungitesaalis, samas
kui eelmine parlament pidas oma paralleelset istungit väiksemas saalis.
Erinevad “uute” vaated on tekitanud konfliktiohu riigi põhjaosa (kust pärineb
Kulov) ja lõunaosa (Bakijevi toetajad) vahel. Uues parlamendis istub
jõulisi äritegelasi, kes olla maksnud kuni 500 000 dollarit koha eest, mis
garanteerib immuniteedi. >>> p.minut.ee/d5

Justkui maa alt kerkivad miljonipeldikud Šotimaal
postitas mauri kes-ütles,-et-mehel-ja-koeral-on-vahe osak. 28/03/05 12:07

Picus kirjutab: “Aberdeeni linna volikogu plaanib samuti
miljonipeldiku(te) rajamist. Kuna aga aeg on vahepeal edasi
läinud, kerkivad uued peldikud maa seest ja ainult meestele. BBC:
„City toilets rise to the occasion.” Aberdeeni linnavolikogu plaanib
linna paigaldada kaks kuue jala pikkust Urilifti tualetti, mis näevad välja
nagu kanalisatsioonikaevu kaaned, kuni hüdraulika need maa seest välja
tõstab. Disainer lubab tulevikus teha ka mõlemale soole sobivaid Uritualette. Esialgne mudel näeb välja nagu kolmeks sektoriks jagatud silinder,
mille igas osas pissuaar, eesmärgiks võitlemine tänavale urineerivate
meesisikutega. >>> p.minut.ee/d6

Usuõpetus Eesti koolides saab uut hoogu
postitas mauri paluks-mustlaste-usku-ka osak. 27/03/05 18:15

A. Lind kirjutab: “SRÜ Juudi Kogukondade Ühendus teatab,
et Eesti haridusministeerium otsustas hiljuti lülitada Eesti
üldhariduskoolide programmi juudi usuõpetuse elemente. Vastava
(judaismi kajastava) kirjanduse nimekiri koostati koostöös Tallinna
rabinaadiga.
Shmuel Kot ütles seepeale, et alates 2005. a septembrist saavad
eesti lapsed kujundada endale uue pildi juutidest ja judaismist. Ülemrabi
sõnade kohaselt on ministeeriumi otsus palju tähenduslikum kui mõnede
poliitikategelaste lubadused, mis puudutavad võitlust ksenofoobia ja
antisemitismi vastu.
“See esindab tõelisi tegusid, kui silmas pidada laste harimist tolerantsuse
ja rahu vaimus,” lõpetas rabi Kot.
Hakkab tunduma, et käesolev lugu on ühe HM võrgukohal avaldatud
teate tagajärg (või pigem prelüüd, sest niisugused otsused ei sünni 10
päevaga):
“15.–16. märtsil viibib minister Toivo Maimets Jeruusalemmas Yad
Vashemi uue muuseumi avamisel. Yad Vashem on memoriaalinstituut, mis
kogub ja uurib materjale Teises maailmasõjas massiliselt tapetud juutide
kohta. Muuseumi avatav ekspositsioon käsitleb ka Saksa okupatsiooni
ajal Eestis Klooga laagris toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid
(teadaolevalt tapeti Kloogal 1800–2000 Euroopast toodud tsiviilisikut,
peamiselt juuti). Haridus- ja teadusministeerium on mitmel aastal pakkunud
koostöös Yad Vashemi ja Iisraeli saatkonnaga ajaloo õpetajatele ja
kõrgkoolide õppejõududele võimalust osaleda Iisraelis lühikursustel, mis
käsitlevad holokausti ja antisemitismi.”” >>> p.minut.ee/d7

TeliaSonera võtab Turkcelli üle?
postitas mauri türklasi-lüpsma osak. 27/03/05 13:56

TeliaSonera maksab 3,1 miljardit dollarit Türgi suurima
mobiilioperaatori kontrollpaki eest. Lüke suurendab TeliaSonera
klientide hulka kaks korda – peaaegu 40 miljonini. Rootsi kompanii
pealik Anders Igel ütles, et Turkcellist saab platvormi, millelt
alustatakse laienemist regioonis. TeliaSonera omab juba 37% firmast, kuid

31. märts 2005
1596 sündis Rene Descartes
1683 moodustasid Poola ja Püha Rooma riik
liidu türklaste vastu
1876 allkirjastasid USA ja Venemaa Alaska
müügilepingu
1889 avati Pariisis Eiffeli torn
2000 purskas Jaapanis Usu vulkaan, 16 000 inimest
evakueeriti
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on olnud raskustes kohaliku partneri Cukurovaga. Karamehmeti perekonna
kontrollitav Cukurova on pärast oma panga kokkukukkumist riigile kõvasti
võlgu ning oli sunnitud 27% osaluse Turkcellis maha müüma (säilitas
13,5%). TeliaSonera soovis laiendada oma osalust nii Turkcellis kui ka
Venemaa suuruselt kolmandas operaatoris Megafon, kuna koduturg on pea
ääreni täis ja hinnasõda kukutab kasumimarginaali. >>> p.minut.ee/d8

Kas põrgu on eksotermiline või endotermiline?
postitas Pampa kesk-kütte osak. 26/03/05 20:31

listist leidsin kirjutab: “Järgnev on tegelikult esitatud küsimus
Washingtoni Ülikoolis keemia vaheeksamil. Ühe tudengi vastus oli
nii “sügav”, et professor jagas seda ka oma kolleegidega interneti
teel.
Lisaküsimus: Kas põrgu on eksotermiline (annab sooja välja) või
endotermiline (neelab soojust)?
Enamik tudengeid põhjendas oma teooriaid Boyle’i seadusega , et kui
gaasi ruumala suureneb, ta jahtub, ning kokku surudes kuumeneb, või
mõnda selle teooria variatsiooni....
Üks tudeng kirjutas järgmist:
Esiteks me peame teadma, kuidas põrgu mass muutub ajaliselt. Selleks
on meil vaja teada hingede põrgusse sattumise sagedust ning nende sealt
lahkumise sagedust. Ma arvan, et me võime suhteliselt kindlalt oletada, et
kui hing on juba korra põrgusse sattunud, ta sealt enam ei lahku.
Seega: ükski hing põrgust ei lahku. Nüüd on vaja teada, kui palju
hingesid põrgu satub, seega vaatame erinevaid religioone, mis eksisteerivad
tänapäeva maailmas. Enamik neist väidab, et kui sa ei ole nende usku,
siis sa lähed pärast surma põrgu. Kuna korraga eksisteerib rohkem kui üks
sellistest religioonidest, siis sellest tulenevalt satuvad põrgu kõik hinged.
Sündide-surmade arvu ja selle kasvu tänapäeval arvestades võime
me oletada, et hingede arv põrgus kasvab plahvatuslikult. Nüüd vaatame
põrgu mahu suurenemise kiirust, kuna Boyle’i seadus ütleb: selleks et
temperatuur ja rõhk põrgus jääks samaks, peab põrgu ruumala suurenema
proportsionaalselt hingede lisandumisega.
See jätab 2 võimalust:
1. Põrgu ruumala suureneb aeglasemalt, kui sinna hingesid lisandub.
Sellisel juhul temperatuur ja rõhk suureneb, kuni on täielik põrgu lahti
(inglise keeles: all Hell breaks loose).
2. Kui põrgu ruumala suureneb kiiremini, kui sinna hingesid lisandub, siis
temperatuur ja rõhk langevad, kuni põrgu jäätub.
Seega, kumb nendest?
Kui me võtame arvesse väite, mille mulle esitas Teresa minu esimesel
ülikooliaastal, et “Enne jäätub põrgu ära, kui ma sinuga magan”, ja võtta
arvesse fakt, et ma magasin temaga eile, siis võimalus number 2 peaks
olema tõene ja seega ma olen suhteliselt kindel, et põrgu on eksotermiline
ning on juba külmunud.
Loomulik järeldus sellest teooriast, kuna põrgu on jäätunud, on see,
et põrgusse enam hingi ei pääse ja teda enam ei eksisteeri, seega on
jäänud alles ainult paradiis, tõestades sellega püha vaimu eksistentsi, mis
omakorda seletab fakti, miks Teresa eile öösel pidevalt karjatas “Püha
jumal”. SEE TUDENG SAI AINUKESENA HINDEKS “A”” >>> p.minut.ee/d9

Bobby Fischer taas vabaduses
postitas mauri turvalist-lendu osak. 24/03/05 14:36

Üheksa kuud kinni istunud ainus ameeriklasest malemaailmameister
Robert Fischer jalutas täna välja Jaapani kinnipidamisasutusest
ja võttis suuna oma uuele kodumaale – Islandile. “Ma ei ole
vaba enne, kui ma saan minema Jaapanist,” ütles Fischer enne
Kopenhaagenisse minevale lennukile asumist. “See ei olnud arreteerimine.
Tegemist oli inimrööviga, mille keetsid Bush ja Koizumi,” lisas mees, viidates
USA presidendile ja Jaapani peaministrile. Fischerit saatsid lennujaama
sõbranna Miyoko Watai ja Islandi suursaadik Thordur Oskarsson. Reipas
tujus, pika valge habeme ette kasvatanud mees käitus väljakutsuvalt,
kutsus valitsevat parteid gängsteriteks jne. Washington nõudis Jaapanilt
Fischeri väljaandmist ning tühistas tagaselja tema passi. >>> p.minut.ee/
d10

1. aprill 2005
1778 kribas New Orleansi ärimees Oliver
Pollock valmis $-märgi
1891 avati Pariisi ja Londoni vaheline
telefoniühendus
1924 mõisteti Adolf Hitler 5 aastaks vangi
1952 avaldati ajakirjas Physical Review suure paugu
teooria
1960 õhkis Prantsusmaa Sahara kõrbes 2 tuumakat
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Ebola-taolise haiguse puhang Angoolas
postitas mauri population-control osak. 26/03/05 15:58

Ebola-sarnase Marburgi viiruse levik on jõudnud pealinna
Luandasse, Uige provintsi tervishoiuametniku Quiala Godi sõnul on
kohapeal “täielik paanika”. Tervishoiuministeeriumi esindaja sõnul
on Uige haiglas olnud 118 viiruseohvrist 113 surnud, 3/4 neist
alla viieaastased lapsed. Surnud on ka üks Itaaliast ja üks Vietnamist pärit
doktor. Pealinnas on surnud kaks inimest ning esineb viis potentsiaalset
Marburgi juhtumit. Euroopa Liit on lubanud aidata Angolat 500 000 euroga.
Seni suurim Marburgi puhang oli 1998–2000 Kongo demokraatlikus
vabariigis, kus suri 123 inimest. AFP uudist vahendab MENAFN. >>>
p.minut.ee/d11

Pisike jubin blokeerib Fox Newsi
postitas mauri fair-and-balanced osak. 26/03/05 14:20

Fox Blockeri tegija Sam Kimery ütleb, et Fox Newsi näol pole üldse
tegemist uudistega. Mees, kes müüb pisikest riistapuud, mille saab
teleka külge keerata ning mis filtreerib kaablist välja Fox Newsi
kanali, on saanud juba terve posu vihaseid e-kirju ning isegi mõned
surmaähvardused. Endine vabariiklane hakkas sõltumatuks 90ndatel, kui
partei lõpetas lihtliikmete kuulamise. Blokeerija peamine idee on näidata
üles kodanikuallumatust ning Kimery võrdleb seda kutsealuse kaardi
põletamisega. Igale 8,95 dollarit maksva vidina netist ostjale pakutakse
kirja, mille saab saata Fox Newsi juhtivatele reklaamiostjatele. >>>
p.minut.ee/d12

Riigipööre Kõrgõzstanis
postitas mauri code-pink osak. 25/03/05 13:40

Rahulike kirgiiside hulgad koputasid mängleva kergusega rivist
välja märulipolitsei ja vallutasid presidendipalee Bishkekis.
President Askar Akajev kadus ning Vene uudiskanalid teatasid,
et ta on lennanud naaberriiki Kasahstani. Ülemkohus tühistas
kiirelt valimistulemused ning parlamendiliikmed nimetasid spiiker
Ishenbai Kadõrbekovi presidendi kohusetäitjaks. Vaatamata opositsiooni
üleskutsetele säilitada kord langes pealinn rüüstamise ja vandalismi
ohvriks. Pealinna lähedal on USA baas, kus paikneb umbes 1000 sõdurit.
Välisministeeriumi esindaja J. Adam Ereli pidas vajalikuks tagasi lükata
Venemaa väited, et mäss organiseeriti jänkide poolt. >>> p.minut.ee/d13

Millipede – triljon bitti ruuttollil
postitas mauri seksuaalsed-minoriteedid osak. 24/03/05 20:34

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Püsorrg kirjutab meile International
Business Machinesi poolt avalikkuse ette tassitud prototüübist, mis
oskab postmargi suurusele alale salvestada 25 DVD (300 000 paksu
raamatu) jagu teavet. Seadme (või siis projekti) nimetus on justkui
laen eesti keelest – Millipede.
Täpsemalt on tegemist esimese avaliku, CeBITi külastajatele
käperdamiseks välja antud nanotehnoloogilise salvestusseadmega.
Nõnda pole vist enam kaugel aeg, kui uljad rullnokad võivad järjekordse
jaanipäevajoomingu käigus Tartu Ülikooli raamatukogu pidulikult maha
põletada, sest kogu teave on iga eestlase mobiiltelefonis (vms vidinas)
nagunii olemas.” Tegemist on siis MEMSi ehk Micro Electro Mechanical
Systemiga, mille andmemahutavus üle terabiti ruuttolli kohta. >>> p.minut.
ee/d14

Uss-robot ületab tõkkeid
postitas alvar madu-uss-ja-konn osak. 24/03/05 16:32

Michigani Ülikoolis loodi tõugukujuline robot, mis suudab liikuda
ka ebaühtlasel pinnasel ja ületada takistusi, mis tema senistele
ratastel või roomikutel liikuvatele sõsaratele üle jõu käisid, kirjutab
PhysOrg. 12kilose ja umbes 130 cm pikkuse 5 lülist koosneva
“ussikese” pinda katavad pea 80% ulatuses roomikud, lülide omavahelised

2. aprill 2005
1725 sündis Giovanni Casanova
1979 lekkis Sverdlovski salajasest laborist
siberi katk, puhkenud epideemias suri
vähemalt 64 inimest
1999 arreteeriti New Jersey programmeerija David
L. Smith, teda süüdistati esimese meiliviiruse
Melissa kirjutamises ja levitamises
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ühendused on elastsed ja lubavad tal ka tõepoolest tõugu moel liikuda.
Senistel katsetustel on OmniTread (nii kõlab roboti nimi) ületanud 66
cm laiuse kraavi ja roninud üles 45 cm kõrgusest astmest. Hea läbivusega
robotitest loodetakse eelkõige abi ohtlikes õnnetuspaikades ja tööstuslikes
oludes. >>> p.minut.ee/d15

arvamus
“Ruanda võõrastemaja” – laibad on, aga verd mitte
postitas mauri happy-genocide-wanda-june osak. 24/03/05 23:13

Mart P kirjutab: “Võtsin „Hotel Rwanda” vaatamise ette peamiselt
kõrge IMDB reitingu tõttu – hetkel 8.5/10. IMDB reiting ei valeta
üldiselt, aga seos on ühepoolne – kõrge hindega film on enamasti
vaadatav, kuid hea film ei pruugi olla pälvinud kõrget hinnet.
Igatahes julgen soovitada. Nagu nimestki võib aru saada, räägib film
Ruanda genotsiidist, mille käigus hutu etniline enamus tappis ligikaudu
miljon tutsit ja hutut. Hiljaaegu „tähistati” nende sündmuste 10.
aastapäeva, arutades veel kord, milline võiks olla läänemaailma vastutus
inimsuse tagamisel, kas ÜRO on pelgalt jututuba jne jne. Kuid „Hotel
Rwandas” ei ole rõhk neil küsimustel.
Üleüldse – Ühendriikide filmile ebatüüpiliselt ei ürita „Hotel Rwanda”
pakkuda valmismälutud ja äraseeditud vastuseid banaalsetele küsimustele.
On lihtsalt süžee, mõtlemisvõimalust on vaatajale küllaltki palju jäetud.
Samuti ei ole ilasele paatosele rõhku pööratud. Pigem jutustatakse lihtsalt
üks lugu sellest, milleks inimloom võimeline on. Ning see lugu tuuakse
vaatajani päris meisterliku lombitaguse põneviku kujul, kust ei puudu
žanrile omased „võtted” ja klišeed.
Põhiline tegevusliin räägib, kuidas Paul Rusesabagina nimeline hutust
hotellimänedžer varjab 11 genotsiidinädala jooksul enda juhitavas hotellis
pealt tuhandet tutsit ja mõõdukat hutut. Selle enam-vähem trjuu stoori
peategelane on reaalne inimene; neegrihärra elab praegu Belgias ja on
asutanud taksofirma. Rusesabagina osales ka ise filmi tegemises.
Lugu sündmustest, mille käigus raiuti võsanugadega surnuks miljon
inimest, on jutustatud vormis, mis lubab kinno ka nõrgema närvikavaga
inimesi. Filmis vihjatakse jõledustele, kuid ei näidata neid väga suures
plaanis. Konkreetset punast verd ei näe vist kordagi. Laibahunnikuid
vaadatakse siiski päris lähedalt. Režissöör ja stsenarist Terry George
põhjendab seda sooviga hoida põhitähelepanu inimsusega seotud
küsimustel, kuid eks oma osa on ka vajaduses hoida filmi võimalik
vaatajaskond „pehmema” MPAA reitingu abil suuremana, sest kassahitiga ei
ole niikuinii tegemist.
Don Cheadle, kes on varem palju mõttetutes filmides mõttetut meest
mänginud, teeb üllatavalt hea osa. Ekraanil käivad ka vanameistrid Nick
Nolte ja Jean Reno, viimane õige põgusalt. Nolte mängib kibestunud
macho’st sinikiivrite pealikku ja sobib sinna ossa perfektselt.” >>> p.minut.
ee/d16

järjejutt
Printsi kaalumatu teo edaspidiseid tagajärgi
1897. Langusti katsesarv. – 1901. St. Gudula. – 28. märts
1902. Skandaal. – 1904. Vennad Medrano tsirkus. – 16.
oktoober 1906. Esimene reis Ameerikasse. – 3. juuli 1910. Miss
Jople. – Miss Jople’i surm. – Daamide sündikaat.

järjejutt

IV

Trust D.E.

Jens Boot’i esimesist eluaastaist pole palju teada peale selle, et ta 1897.
aastal neelas alla langusti katsesarve, millega valmistas teda palavasti
armastavale emakesele palju muresid.
1901. aastal leiame andeka poisi Brüsselis püha Gudula katedraalis.
Ta ulatab preestrile suitsupanni, heleda keerubihäälega laulab “aamen2
ja rõõmustab seebaoti pilke oma pitskuubede valgussäraga. Aga tung
progressile peatab tema edaspidise karjääri vaimulikul alal. 28. märtsil
1902. aastal ta ilmub altarisse lillas piiskopi sutaanis, mille all, tänu selle
laiusele, peale Jensi oli veel tema lapsepõlve-sõber saapapuhastaja Jacquot
ja seitse varblast. Kahe suitsetamisnõu ja panni abil mänguseltsilised
mängisid pidulikku marssi, aimates ette paljude aastate taha jazz-bandi (ka
käraorkester).

KOKTEIL: Hull koer
* 4 cl viina
* 1 cl siirupit (grenadin, kirss etc.)
* 6-10 tilka tabasco’t
Külm viin valada pitsi, viina alla siirup ja peale tilgutada
tabascot. juua loomulikult shotina ja rõõmu tunda teravatest
elamustest!
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Panteoni asemel viidi triumfeeriv Jens Püha Frantsiskuse lastevarjupaika,
kus kuus nunna pisaraid valades ja püha Tereesa palveid korrates hakkasid
eemaldama peast Jensi roosakaid kõrvakesi ja valkjaid juuksekesi. Neile
appi tulnud isa Benedikt asus oma kõvade sõrmedega ta patuse ihu
pehmendamisele.
Isa Benedikt töötas säärase hoolega, et Jensi keha hakkas käima
kokku nelja, kaheksa ja koguni kuueteistkümne korra. See määras tema
edaspidised sammud, ja 1904. aastal ta sai Pariisis vennad Medrano tsirkuse
uhkuseks. Aga see oma ainulaadsus ei võinud rahuldada idealistlikku
noorukest. Seepärast 16. oktoobril 1906. aastal ta katsus ühe Medrano
vendadest, nimelt paksu Gastoni, panna vähemasti kahe korra. See ei
annud mingisuguseid positiivseid resultaate, avaldas ainult kahjulikku mõju
Gastoni maniskale, selle just söödud beefsteaks’ile ja Jensile endale, kes
sõitis kaks päeva hiljemini kokapoisina merele aurikul Gambetta.
Esimest korda nähes Ameerika kaldaid noor Jens, kes siis oli 14-aastane,
rõõmustus kangesti teise maailmajao olemasolust, sest elu Euroopas juba
vähekesi rusus teda, alates langusti katsesarvest ja lõpetades hea Gastoni
maniskaga. Aga et oli veel väga noor, ta ei tulnud mingile kindlale otsusele
ja naasis peagi Euroopa, kus kolme aasta kestes ajas mitmesuguseid
asju: õppis keskkoolis, teenis noorema habemeajajana Bukarestis, korjas
sigariotsi ja neelates põlevaid ajalehti astus üles fakiirina.
3. juulil 1910. aastal miss Jople istus Cannes’i randpromenaadil suure
sirmi all ja vaimustatud pintsliga andis edasi Vahemere vahtu, kerget nagu
sulgiajanud serafiimide udusuled. Ta suurimaks imestuseks vahust ilmus
vahusünniline Andyomene, kes, muide, osutus peagi meessoost olevaks,
täpsamini Jens Boot’iks, kes katsus talumatu kuumuse eest põgeneda
meresügavusisse. Säilinud portreede järgi otsustades Jens Boot oli
haruldaselt ilus. Pole ime, et ta tund aega hiljemini jõi miss Jople’iga tseiloni
teed, olles palgatud missi alaliseks modelliks.
Miss Jople oli 58-aastane. Jumaliku ilu tunnetamine võttis talt võimaluse
rahulikult liigutada pintslit lõuendil. See kunstiline eimidagitegemine aga
ei takistanud Jensi töövõimeid. Peale aastast kooselu missiga ta leidis oma
ülesande olevat täidetud ja, kui oli lõpetanud andeka naiskunstniku elu
mõnede keemiliste preparaatidega, sai pärandusena villa Rivieral, sead
Yorkshire’is ja gineed Inglise Pangas.
Aga Jens polnud tol ajal Yorkshire’is, vaid Nizzas, mis on kõigest 18
kilomeetrit Monte-Carlost. Ollest nutnud miss Jople’i järgi, ta suundus sesse
võõrastevastuvõtlikku paika.
- 18! Hüüdis Jens ja viskas Riviera villa läbipaistvad sümbolid lauale.
- 11, vastas krupjee viisakasti.
- 18! Kordas Jens kangekaelselt ja ajas välja kõik yorkshire’i sead.
- 34, vastas arasti krupjee.
- 18! Ja Jens viskas kõik oma gineed, mis muide olid vahetatud
frankideks.
- Zero,kõlas krupjee kaastundlik sosin.
Jens Boot läks kerjusena kasiinost. Teda aga lohutas teadmine, et on
kinkinud oma isale Monako printsile vaid 250.000 naela, kuna ise on saanud
temalt hindamatu varanduse – elu.
Viivitamata Jens Boot leidis uue ameti. Ta hakkas tantsima tangot ja
bostoni mitmesuguste üle 40 aasta vanade daamidega. Korrapäraselt kella
5-7 ta litsus enda vastu siidi ja muaari mähitud rasvaseid kõhte. Daamid
kaalusid 80-100 kilo igaüks ja jumala needuse tõepärasust tundes Jens
higistas tantsides. Jens tantsis silmapaistvalt hästi ja avalikult üteldes sageli
oleks tahtnud kutsuda tantsule mõne noore naise. Selle aga Jensi jalgade
omanik, 11 auväärsest daamist koostuv sündikaat, oli keelanud kõvasti.
Nõnda läks asi kuni 14. jaanuarini 1914. aastal, kus juhtus midagi
katastroofilist, mis tugevasti kiirendas kogu Euroopa hävingut.
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