Vändra Karu ühekilb 27.10.2018
1. Tänasel kuupäeval, 27. oktoobril 1887. aastal andis praegu Vändra vanal kalmistul puhkav Lilli
Suburg välja esimese numbri esimest Eesti naisteajakirja. Mis nime kandis see väljaanne?

2. See reliikvia on üks vanematest võimu sümbolitest
Euroopas ning pärimuse kohaselt sisaldab ta ühte Jeesuse
„fikseerimiseks“ kasutatud Tõelise Risti naela. Naela
leidjana teatakse Constantinus Suure ema Helenat. On
loendatud 34 selle reliikviaga kroonitud valitsejat, kellest
tuntumad on Karl Suur, Friedrich Barbarossa, Karl V,
Napoleon I ning viimasena (1838) Austria keiser Ferdinand
I. Kroonimispaikadena on teada Pavia, Milano ning
Bologna.
Mis nime kannab see Monza katedraalis hoitav reliikvia?

3. Mis aasta? Just selle aasta 6. juunil peeti esimene ametlik jalgpallimatš Eestis, suri legendaarne
apatšide pealik Geronimo, pühakuks kuulutati Jeanne d´Arc, reisilaev SS Slavonia saatis eetrisse
esimese SOS-i, Nobeli kirjandusauhinna sai Selma Lagerlöf ning meditsiini lisandus keemiaravi.
Aasta esimesel päeval sündisid B. Goldwater ja S. Bandera, paar nädalat hiljem Jean Bugatti ning
aasta jooksul veel Isaiah Berlin, Benny Goodmann, Andrei Gromõko, Uku Masing jpt.

4. Selle kuningadünastia (tõlkes: viljavihk) nime järgi on nimetatud 1606. aastal asutatud linn ühes
meie naaberriigis, kusjuures linn on olnud 1918. aastal pisut üle 3 kuu ka pealinnaks.
Mis nime all seda ammust suguvõsa tunneme?

5. See rõõmsameelne vanahärra sündis päevapealt 14 aastat
pärast Eesti Vabariiki. Tema auhinnakapis on 3 Oscarit
filmimuusika eest, 5 Grammy’t (üks neist džässpianistina),
Kuldgloobus ja kindlasti veel hulgaliselt muid auhindu. Laule
on ta kirjutanud üle 200, nooremas eas ka ise solistina neid
esitanud. Kuulete lõiku tema kirjutatud süidist harfile ja
orkestrile “Le Passe Muraille”. Dirigendipuldis loomulikult
maestro ise, harfil soleerib Catherine Michel.
Kes on pildil?
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6. Ta sündis 101 aastat tagasi Jaroslavlis ning suri 4 aasta eest. 1964. aastal asutas ta nõukogulikes
oludes „oma“ teatri (nagu meie Baskin!), kuid paarikümne aasta pärast kaotas soosingu ning talt
võeti NSVL-i kodakondsus. Alles 5 aastat hiljem sai õiguse tagasi pöörduda. Jätkas tööd Taganka
teatris aastani 2011 ja siirdus siis vanaduspuhkusele. Kes oli see legendaarne teatrimees (vaatamata
kõigele üle 100 lavastuse!), kes pälvis oma eluajal nii Stalini preemia kui ka Maarjamaa Risti III
klassi?
7. Nooruses teenis ta raha sadamas laevakatlaid puhastades, 17-aastaselt astus lavakunstikooli, olles
ühtlasi ka kodumajanduskooli kaugõppes ning öösiti parandas trammiliine. Sõda viis ta algul
Punaarmeesse ning edasi Jaroslavli kunstiansamblitesse. Ühel hetkel oli ta juba Draamateatri
peanäitejuht. Erilist huvi on pakkunud tema suhted naistega! Tema embusse on sattunud Aasa
Väljaots, Ellen Liiger, Vaike Oru, Karin Ruus, Ita Ever, Mai Mering ning keegi ettekandja Moskvast.
Kes oli see elupõletajast teatrimees, kelle allakäigu põhjustena on nimetatud alkoholi, iseloomu,
naisi ning sõpru?
8. Kunagised staarnukud Tipp ja Täpp ilmusid esmakordselt helesinisele ekraanile 28. jaan. 1965.
Nende kuulsaimat hitti lakkamatust kommisöömisest on kaasa ümisenud päris mitu põlvkonda
televaatajaid. Piltidel on nukkudele hääle ja hinge andnud näitlejad, keda oma elukutse eripärast
tingituna tuntaksegi peamiselt ainult hääle järgi.
Kes olid need Tipi ja Täpi “liikumapanevad jõud”? (1 + 1)

9. .................... on neuroloogiline fenomen, mille korral ühe sensoorse või tunnetusliku juhttee
stimuleerimine viib automaatse, mittetahtliku elamuseni teises sensoorses või tunnetuslikus juhttees.
Mõni sellise haruldase võimega inimene võib näiteks tajuda tähti ja numbreid erinevate värvidena,
mõni tajub erinevaid helisid värvidena või maitsetena, mõni näeb kuid ja kuupäevi ruumiliselt enda
ümber, mõni näeb aega nagu kella enda kohal ja ümber jne. Kui pisut fantaseerida, siis võiks ju mõne
sellise “fenomenaalse” inimese käest küsida “Kuidas eilne teatrietendus maitses?” vms.
Kuidas kirjeldatud fenomeni nimetatakse?
10. Kes laulab?
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11. Ammu oli otsitud võimalust valmistada odavat valget kriidivaba koolitahvlit ning selleks sobiva
materjali tootmise kaasaegse tehnoloogia töötasid välja Hannoveri tööstur Wilhelm Krische ning
keemik Adolf Spitteler. Tulemus oli nii hea, et sellest materjalist sai Coco Chaneli lemmik. Eesti
esimese arvestatava ettevõtte selle tootmiseks asutas keemiku haridusega Oskar Kerson Tallinnas
1928.a. Materjal sobib liimide, värvide ja plastmassi tootmiseks, samuti kohtab teda ravimites,
kosmeetikas ning toidulisandites. Mis materjal? (Heal lapsel ikka mitu nime, aga ühest piisab!)

12. Seda olulist infoallikat on proovitud kujutada ringi, püramiidi, spiraali või lille kujulisena ning
oma panuse on selleks andnud Theodor Benfey, Jan Scholten, Robert Harrison, Valery Tsimmerman.
Siiski on tänapäevase levinuima süsteemi loomise juures olnud John Alexander Reina Newlands ning
Julius Lothar Meyer (1864). Kasutatavaim versioon sündis 1869. aastal, viimase olulise paranduse
lisas Glenn Theodore Seaborg 1940. aastal. Millest on jutt?

13. Kristallograafias on parim võimalus kristalle eristada sümmeetriaelementide järgi, nende
kombineerimine jaotab kristalsed kivimid 32 sümmeetriaklassi. Need omakorda jagunevad 7
süngooniaks: mono- ja trikliinne, tri-, tetra- ning heksagonaalne. Nimeta kaks puuduvat! (1 + 1 p)

14. Ka lasteajakirjadest võib alati kasulikku ja huvitavat infot leida. Näiteks üks 1989.a. Täheke
sisaldab artiklit, milles on juttu Väikese väina tammi ehitusel kasutatud materjalidest. Ehitusel
kasutati lisaks tavapärasele liivale, kruusale, betoonile ja Muhu maalinna ning Maasi ordulinnuse
kividele ka fašiine. Mis on fašiinid?

15. Juba 1679. a. kirjutas ta: ”Kümnendsüsteemi asemel
on võimalik kasutada kahendsüsteemi, nii et kui oleme
arvutamisel jõudnud kaheni, alustame uuesti ühikuga
alljärgneval viisil ja see on suurepärane võimalus
esitada kõik arvud ühiku ja mittemillegi abil”. Lisaks
sellele pani ta aluse nii integraal- kui ka
diferentsiaalarvutusele. Kes oli see Leipzigist pärit
multitalent (1646-1716), kes pidi oma teadusliku
tegevuse kaitseks võitlema Newtoni endaga?
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16. Alates käesoleva aasta septembrikuu esimesest nädalast rikastab meie ajakirjandusmaastikku
uhiuus väljaanne. Tegevtoimetajaks ja kirjastajaks on Enno Faster, väljaandjaks Ragistaja OÜ,
peatoimetajaks Inno Tähismaa ning trükib Reusner AS. Tegijate sõnul on tegemist alternatiivse
ühiskonnaelu-, poliitika-, pilke- ja meelelahutusajalehega, mille üheks tunnuslauseks on
“.................... ei pese, vaid teritab ajusid!”.
Mis nime kannab see ajakirjandusväljaanne?
17. Lähenevad valimised on poliitmaastikule toonud mitmed uued tegijad, nende hulgas ka
Elurikkuse Erakonna, mis ootab pikisilmi enda hulka uusi liikmeid, et üldse erakonnana
registreeritud saada. Termin elurikkus (ka bioloogiline mitmekesisus, looduslik mitmekesisus või
elustiku mitmekesisus) on looduseuurijate hulgas igapäevases kasutuses ja loomulikult on sellel ka
rahvusvaheliselt mõistetav vaste, mis võeti kasutusele 1980ndatel USA-s.
Kuidas kõlab see termin rahvusvahelises teaduskeeles?

18. Just küsimuse numbrile vastaval päeval (18. jaanuaril 2010) soovitas sakslane Cornelius Grätz
hakata tähistama rahvusvaheliselt üht tähtpäeva. Ta lähtus kuupäeva visuaalsest sarnasusest
„täisvarustuses päevakangelasega“, samuti kalendrikuu sobivusest ning rõhutas seejuures ka oma
märkimisväärset kollektsiooni (!!! ???). Veel rõhutas ta päevakangelase populaarsust ning täielikku
apoliitilisust. Olgu lisatud, et Venemaa, Ukraina ja Valgevene on tähtpäeva tähistanud juba varemgi,
aga 28. veebruaril.
Kellele või millele pühendatud päev?
19. Ei ole just kõige halvem väljanägemine, kui sinu sünniaasta on 1949!? Ja noorusajast on nii
mõndagi meenutada – näiteks edukat nädalavahetust 1974.a. Kadriorus või veelgi edukamaid päevi
1976 Montreali äärelinnas Hochelage-Maissonneuve’is. Hiljutisest ajast tasub ehk meenutamist
ajakirjalt Glamour 2015.a. saadud Aasta Naise tiitel ning üht-teist intiimset ja isiklikku, mis sellise
tiitlini viis.
Kes on piltidel?

20. Kerge “kiiksuga” ploki lõpetuseks üks imekaunis laul aastatel 1969-1998 tegutsenud nõukogude
aja supergrupilt, mille suurima hiti "Касіў Ясь канюшыну" meloodiat teame kõik tänu ühele
multikasarjale. Kuuldavas laulus ülistavad nad oma kodukandi ääretuid metsi. Mis ansambel?
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21. See varem ka tagirauaks nimetatud instrument on muistse Egiptuse sistrumi edasiarendus.
Orkestrisse lülitus see 1710. aastal Hamburgis ning juba Mozart, Haydn ja Beethoven on
instrumendile komponeerinud partiid, Liszt aga lausa soolo „Klaverikontserdis Es-duur“.
Mis instrument?
22. Pildil olev “poiss kassikesega” meenutab küll pisut noort John
Lennonit, aga tegemist on siiski hoopis varasema ajaga. Pilt on üles
võetud 28. juunil 1925 ja see 19-aastane noormees on äsja hakkama
saanud esimese suursaavutusega oma edasisel tuntust toonud
tegevusalal. Oma mälestusteraamatus “Tunnistus” ütleb ta selle
edasise kohta aga, et tema elus ei olnud üldse eriti õnnelikke hetki.
1988.a. mängis tollases Noorsooteatris David Pownalli etenduses
“Meistriklass” teda Jüri Aarma.

23. Mis pill?

24. 2017.a. jaanuaris esietendus Turu linnateatris juba ette skandaalseks peetud muusikal, mis räägib
ühe tuntud soomlase kirevast elust. Muusikali tunnuslauseks on “Mida ei saa öelda, seda
joonistatakse. Mida ei saa joonistada, seda lauldakse.” Soome100 programmi kuulunud teost on
peetud võrdväärse ja salliva ühiskonna ilminguks. Soome ELK peapiiskop Kari Mäkinen andis oma
õnnistuse ja lisas:”See muusikal on parim näide sellest, et mida tolerantsemad me ise oleme, seda
tolerantsemaks muutub ka ühiskond.” Publiku vanusepiirang puudub, aga soovituslikult on see 16 a.
Kelle elust muusikal jutustab?
25. Käesoleva aasta 16. aprillil kuulutati Columbia ülikoolis välja järjekordsed Pulitzeri auhindade
võitjad. Muusikaauhinna sai esimese mittedžässmuusikuna tänaseks 31-aastane räppar, kelle
laulusõnad tema 2017.a. albumil “Damn” olid auhindu määrava erinõukogu arvates “...väga ausad,
otsekohesed ja mõjuvad. ......... tugevuseks on hea jutustamisoskus, ta räpib oma elukogemustest, see
on ehtne ja inimlik”. Aasta alguses Grammyde jagamiselt lahkus suur sõnakunstnik 5 auhinnaga.
Pakume ka siinviibijatele võimalust nautida kõrgelt auhinnatud värsse.
Kes esineb?
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26. 15 aasta vanuse odavlennufirma Wizz Air suurim turg on endiselt Poola, aga ka bosniakid,
bulgaarlased, tšehhid, serblased, rumeenlased, jpt. naudivad soodsat lennuvõimalust. Tänasel päeval
teevad firma teraslinnud esimesi valgeid triipe juba ka Iisraeli ja AÜE päikselises taevalaotuses.
Tegemist on riigi suurima lennufirmaga, mis kasutab 88 Airbus-tüüpi lennukit (tellitud on veel ligi
200 õhusõidukit) ja mille peakorter on pealinna lennujaama hoones ruumis nr. 221 (suur tuba - oma
2000 ruutu!).
Mis maa firma on Wizz Air?

27. Mis nime kannab taarausu unejumalus, peajumal Taari abiline, kes võimaldab magajal puhata
päevastest raskustest ja muredest, viib väsinud inimese hinge jalutama mööda põnevat ja
vaheldusrikast unemaastikku, annab võimaluse lennata ja laseb teada anda kasulikke nõuandeid
tulevikuks?

28. Et hinnata, kas uus või renoveeritud maja on tõeliselt energiatõhus, tuleb paljude muude
mõõtmiste kõrval läbi viia ka blowerdoor test. Selleks tehakse teatud protseduurid ja arvutatakse
saadud tulemuste põhjal välja näitaja, mille ühikuks on m³/(h·m²) Mida mõõdetakse?

29. Superkandja (supercarrier) on termin, mis tähistab suurimat,
lennukikandjate ...........................................-klassi, mille esindajaid on USA
laevastiku käsutuses kümme. Selle klassi lipukandjaks on
USS .........................................., 1972. aastal vette lastud lennukikandja, mille
pikkuseks on 332,8 meetrit, laius 76,8 meetrit, ja veeväljasurveks 100
020 tonni. Selle tuumaenergia jõul töötava hiigelaluse pardale mahub 90
hävituslennukit või helikopterit, meeskonnaks on laeval 3200 meest,
lennuväelasi lisaks veel 2480. Lünkadesse sobib pildil nähtava kuulsa
USA admirali perekonnanimi.
Mis laevaklass või kes on pildil?

30. Kuulete lõiku produktiivse tandemi Unt / Volmer koostöös 1986.a. valminud animafilmist, mille
sisu aluseks on ühe eesti kirjandusklassiku 1915.a. ilmunud mõistulugu eetikaküsimustest
inimsuhetes. Taustamuusika kirjutas Lepo Sumera.
Mis film?
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31. Kalurite nuhtluseks olevaid hülglasi elab Eesti vetes 3 liiki: hall- ja viigerhüljes ning randal.
Bioloogiat kõrvale jättes ja iidset piibellikku pärimust aluseks võttes võib riukalikult küsida kaks
küsimust: Millisest veekogust on hülged pärit? Millisest rahvusest (või kelle alamad) on hülged?
(1 + 1 p)

32. Kuidas nimetatakse katoliku kiriku haru, mis on ajalooliselt levinud peamiselt Ida-Euroopas
(Poola, Ukraina, Rumeenia, Valgevene jne.) ja kasutab usutoimingutes Bütsantsi riitust, kuid
autoriteedina tunnistab ainult paavsti? Olgu lisatud, et just selle usuvoolu abil proovib Putin praegu
takistada Ukraina õigeusu kiriku eraldumist Moskva Patriarhaadi alluvusest!

33. Kuidas nimetatakse ajaloolist piirkonda
(kõige tumedam ala kaardil) Horvaatia idaosas?
Piirkond hõlmab 5 maakonda (u. 22 % riigi
territooriumist) ning suuremad linnad on Osijek,
Vukovar, Vinkovci ja Požega. Aastal 1699
Habsburgide monarhia ja Osmanite riigi vahel
sõlmitud Karlowitzi rahu tulemusena tekkis
samanimeline kuningriik, mis eksisteeris 1868.
aastani, kui alad liideti Horvaatiaga.

34. Grytviken asutati vaalapüügijaamana 16. novembril 1904 ning 1913. aastal sündis esimene laps
sellises üsnagi erilises geograafilises vööndis. Paremate aegade 1200 elanikku on praeguseks kokku
kuivanud vaid üksikuteks asukateks (mõnedel andmetel vaid 2 püsielanikku). 1980-ndate algul tulid
saare kaunist loodust imetlema Argentina sõjaväelased, aga kuna nad unustasid “peremehelt” luba
küsida, siis aeti nad sealt õige kiiresti minema.
Mis saarel asub see kadumisohus asula?

35. Kes laulab? (1924 - 2018)
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36. Vanade roomlaste arvates ei saanud rahu matmata surnute, enesetapjate, eraeluliselt libastunud
Vesta neitsite ning mõrvatute (kui nende eest polnud kätte makstud!) hinged. Neid arvati muutuvat
ohtlikeks või lihtsalt kahjulikeks elukateks.
Kelleks?

37. Selle joovastava joogi tuntumad kaubamärgid on Boulard, Busnel, Pére Magloire, Christian
Drouin, Coquerel, Lecompte ning Cháteau du Breuil. Kuidas nimetatakse seda Normandiast pärit
vedelat hõrgutist? Taim, mis annab tooraine, kuulub roosõieliste sugukonda, ladinakeelne
perekonnanimi on Malus.

38. 2015. aasta novembris müüdi Sotheby oksjonil 826 000 dollari eest California eraisikust ostjale
austria kunstniku Carl Kahleri 1891- 1893 aastail ameerika miljardäri Kate Birdsall Johnsoni
tellimusel tehtud õlimaal „Minu naise armukesed“ (väikest irooniat sisaldava nimetuse autoriks on
miljardäri abikaasa). Maali suuruseks on 180 cm × 260 cm ja kaal 103 kg. Teadaolevalt on see
maailma suurim maal, kus on kujutatud just “neid”. Keda või mida kujutatakse sellel maalil?

39. Mis eksootiline vili on piltidel? Sobib nii originaal- kui eestikeelne nimetus. Maailma suurim
eksportija on Vietnam.

40. Pildil nähtav loomake Porcellio scaber kuulub
vähkide seltsi ja valdav enamus tema tuhandetest
sugulastest elab vees. Tema päris vees ei ela, aga
niiskus meeldib tallegi ja vanarahvas on teda
kutsunud ka niiskusemardikaks. Eestikeelne nimi
on tal nõnda kena, et seltsimehed Runnel ja Kappel
panid ta juba üle 40 a. tagasi laulu sisse.
Kes on pildil?
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41. See jalgrataste ja tarvikute tootja alustas USA-s Californias
aastal 1974. Tänase päevani juhib firmat selle asutaja Mike
Sinyard. Valik on lai: maantee-, mägi-, treki-, triki- ja muud
rattad igale vanusele, soole, kehakujule, usutunnistusele, lisaks
kiivrid, kindad, prillid, püksid, särgid jne., jne. Maailma
maanteesõidu tippudest kasutavad selle firma sõiduvahendeid
näiteks Peter Sagan, Dan Martin, kogu Quick Stepi meeskond
jpt.
Mis firma? (Logo on näha pildil)

42. Pildil on tõenäoliselt ainuke mees maailmas,
kellel maailma tippmargi püstitamise käigus oli
aega ka oma elukaaslasele abieluettepaneku
tegemiseks.
Kes?

43. Lõppenud suvel sai Eesti meeste käsipallikoondis endale uue, välismaise ja mängijana vägagi
tituleeritud peatreeneri: 2 olümpiahõbedat, 1 MM-kuld ja 3 kahvatumat MM-medalit, 3 Euroopa
meistritiitlit, 4 Rootsi ja 5 Taani meistritiitlit jne. Mis on uue peatreeneri nimi?

44. Kellest on jutt? Sündis 25. okt. 1868 Saaremaal Kaarma kihelkonnas. Koolihariduse kuni
gümnaasiumi lõpetamiseni omandas samuti Saaremaal, kõrghariduse sai Tartu Ülikoolist. Abiellus
1900.a. 1901.a. kaitses doktorikraadi rahvaluule alal Helsingi Ülikooli juures. Aastatel 1903-1918 oli
ajakirjanik ja osanik ajalehes “Postimees”. Aktiivne Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, Eesti Rahva
Muuseumi üks asutajaid, Eesti Olümpiakomitee liige. Esimene Eestist pärit akrediteeritud ajakirjanik
olümpiamängudel (Stockholm 1912). 1918-1920 Eesti Vabariigi diplomaatiline esindaja Helsingis,
1922-1934 Eesti Vabariigi saadik Londonis ja alates 1923 paralleelselt ka Haagis. Seejärel elas
Tallinnas kuni lahkumiseni sõja jalust Rootsi 1944.a. Suri 26. jaan. 1946 Stockholmis.

45. Spordiploki lõpetuseks vähemalt ühte sportlikku sõna sisaldava pealkirjaga laul “Band On The
Run” 1980.a. ilmunud kontsertalbumilt “Rockshow”. Mis ansambel (1971-1981)? Üsna tihti kasutati ka
nimekuju, kus ansambli nime ees on kuulsa juhtfiguuri nimi (a’ la Tanel Padar & The Sun).
Kui bändi nimi ei meenu, aga laulja ära tunnete, saate 1 punkti!
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46. Selle nimeka, enam kui 350 aasta taguse seltskonna eesotsas on Frans Banning Cocq, kellega
koos on Wilhelm van Ruytenberg, Jan Cornelissen, Reynier Engelen, Rombout Kemp, Jacob
Dircksen, Barent Herrmansen, Jan Adrianenskerck, Jan van der Heede, Jan van Kamppoort ning
veel 18 inimest. Mis nime all tunneme seda seltskonda?
47. Perekonna esimesed liikmed saabusid Saksamaalt Ameerikasse juba 1736. aastal. Kolmandat
põlve ameeriklased vennad Henry (1826-95), Clement (1831-1901), John Mohler (1833-1917), Peter
Everest (1836-97) ja Jacob Franklin (1844-87) rajasid ettevõtte, mis tegutses 115 aastat (1852-1967).
Alustati sepikoja ning tõllakuuriga, millest arenenud hiigelettevõtte toodang pakkus küüti
Budweiseri õllest kuni Valge Maja asukateni. Sajandivahetusel asus juba järgmine põlvkond autosid
(ka elektriautosid!) tootma ning enam kui poole sajandi jooksul veeresid tehasest välja mudelid nagu
Big Six, Light Six, Commander, President, Dictator, Director, Champion, Scotsman, Hawk, Lark,
Avanti ja palju muid. Mis firma?
48. Piltidel on Andreas Baader ja Ulrike Meinhof, kes koos Horst Mahleri, Gudrun Ensslini ja veel
mitme mõttekaaslasega panid aluse rühmitusele, mis andis maailmas kõneainet eelkõige “külma
sõja” perioodil. 2008. a. valmis tuntud saksa režissööri Uli Ederi eestvedamisel nende tegevusest
ajalooline mängufilm “Der Baader-Meinhof Komplex”. Kuidas see seltskond end ise nimetas?
Vastamisel piisab kolmest tähemärgist ja abiks võib olla samal ajaperioodil meilgi väga levinud
transpordivahendite tundmine või teadmised ühe meie NATO-liitlase õhujõudude kohta!

49. Idamaade filosoofia ja kultuur on eurooplasi huvitanud juba sajandeid. Teatud valdkondi,
mõisteid ja isikuid on siiski suudetud üsna hästi võõraste eest varjata. Nii ei tea me siin Vanas
Maailmas mitte just eriti palju onna-bugeishadest. Kes või mis oli onna-bugeisha?

50. Tänase mängu viimane muusikapala on valitud nii, et see annaks mõnusa meeleolu koduteele
asumiseks. Kuulus ajakiri “Rolling Stone” on oma kantrilaulude kõigi aegade TOP-100 edetabelis
paigutanud just selle 1956.a. loo esikohale. Kuuldavat versiooni esitab näitleja, kes kehastas laulu
autorit 2005.a. valminud eluloofilmis. Kes laulab?

