Huntidel on varsti „Potasovka“!
1.Kõnnib päeva järel päev, öö mis ees ei ole jääv,
Pimedus on kõle koht, kuid ka mõistusele roht.
Paistab, et ta on ka viit, valgusele minek siit,
Kuid on hundid nagu lambad, nõrk instinkt ja nõrgad hambad!
2.Ärimees sa pole peni, hunt kes must on sinu veli,
Kuid sa eksid kardinaalselt, tuult sa jälgid vaid lokaalselt!
See orkaan mis kogub jõudu, pritsib verd ja külvab põudu,
Kaob dollar, euro, kroon, printer ongi illusioon!
3.Saame kokku, joome kohvi – traktor vajab tihti lohvi,
Kummi vajab mees ja naine, siis see paar võiks olla kaine!
Rehvidest meil tekib põud, saame aru – naftas jõud,
Kuid ka leivas on ju vägi, teab mees ja Harrimägi!
4.Eesti hunt on püütud lõksu, kuid ei kuule te siin plõksu,
Ta on kavalam kui madu, seda hetkel ta ei adu!
Jooksnud kaua tema tippu, hiljem ründab punast lippu,
Ja siis kaob nagu tuul, tal on silmad juba kuul!
5.Hetkel hunt on soos ja nälgib, ilma, kaarti sitalt jälgib,
Halli ellu astub must, näitab suunda, näitab ust,
Muutub vaikseks lambakari, peni peidab end kus hari,
Hakkab liikuma koloss, kelles hunt see teelt tross!
6.Hall kui vaidleb siis ei kisa, argument on ainus lisa,
Vestlusel sel oma takt, tugev kaart on siin ju fakt!
Kaardiks mõistus ja poeem, lolli kaardiks on sireen,
Vestlus muutuda võib kisaks, siis kui avan kaardi lisaks!
7.Minu peres: tutt ja käbid, minu uhkused ja häbid,
Nende eest käib võitlus siin, peidetud on maasse miin!
Hundikari hetkel triivib, ainult must siin miskit riivib,
Karjas peitub jõud ja vägi, seda kotkas ammu nägi!
8.Muudab maa: reljeefi, värvi, pole mõtet minna närvi,
Muutub kurvaks raha peni, elu pole austanud seni,
Muutub suhtumine vikka, seda juhtub, juhtub ikka!
Avaneb meil seitsmes meel, siis saab puhata ka keel!
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Luuletus sellest, kuidas hallid hundid ühte musta hunti murdma hakkavad! Argumentidega ja ilma!
Aga seekord on tulemus rohkem kui üllatav, isegi võib öelda: rabav, närvekõditav, šokeeriv, …

