„ Kandideerin . . . . „

Luuletus sellest, kuidas ma lähen presidendiks kandideerima ! Kui juba, siis ...
1, Kandideerin presidendiks, ja ma ei hakka rahva mendiks.
Püüan ravida ministreid, kes ei austa siin kanistreid.
Püüan olla ma lojaalne, voodis lihtsalt unikaalne.
Oponendile ei karju, vihma eest teen talle varju !
2, Platsi peal neljas mees, hunt või koer on tema sees ?
Siim on poiss, ta vana krutski, vahel jahub nagu Trotski.
Rebsist kavalam on tema, see „квадрат“ on tema „ema“.
Kuid ta mõtleb päris laialt, võid ja moosi sööb ta saialt .
3, Oh, Mariina, „твою мать“, „буду я тебя качать“!
Sul on keha, sul on hing, kõige tähtsam sull on – rind,
Järelikult on ka muud, annaks mina sinna suud.
Mõtlesin ma praegu huuli, neid mis paitavad siin tuuli !
4, Kolmandal on selg nii sirge, tema sees on palju kirge.
Küsin otse – küsib vastu, ettevaatlikult siin astu,
Ees on soo kui labürint, kull või kiri – viska münt,
Vundament on nõrk ta majal, pole jõudu tema kajal .
5, Neljas samuti on mees, jahu kahjuks tema sees.
Terve elu olnd poliitik, rahva kaelal kasvav kriitik,
Pole tal ideid ja kirge, nõrk tal parem, kui on sirge.
Pole mõtet teda laita, parem koju saata aita.
6, Kaks debatti ja kolm pidu, siis ma loen nende ridu.
Loen laineid - mis on ees, ja neid mõtteid mis neil sees.
Proovin olla akkuraatne, ой простите , diplomaatne.
Kui ei tule mul see välja, siis saab eetris palju nalja !
7, С водкой – pole mina sõber, paadil – sõidab tihti põder.
Муравей – on see kes kannab, a мужик - on see kes annab.
Annab nõu ja annab suud, oled naine, saad ka muud.
Perekond on elu alus, ohtlik teema juba jalus !
8, Astun sammu, astun kaks, aga koolis käis ju „Laks“,
Austus oli koolis siis, õpetaja oli miis.
Sa ei saanud kisa-karju, nurgas toetasid harju,
Sain „указкой“ vastu näppe, siis ei olnud meil veel äppe !
9, Hetkel toome kurke sisse, mõte paitab naise tisse.
Oma naine seda teaks, ta ei kiidaks seda heaks.
Olen mõttes veel ma vaba, õhtul kodus uksel taba.
„Kus sa lähed, mis sa teed“,- „Mäkke viivad minu teed“ .

10, Kurki tuleb toota siin, maksud maha – meditsiin.
Siga – liha, lehm on piim, maksud maha – meditsiin.
Jõhvikas on magus hapu, seda rasedale paku,
Enne seda paku muud, mis ta raiskab oma suud !
10a, Kurkla, tomat, redis, sibul, hiljem käsi sinu nibul.
Mõtlen kuidas panna taha, käru mis on kukund maha.
Seal on lapsed, väiksed suured, seal on vanad – meie juured.
Seal ka need kel pole aju, need kes loodust siin ei taju !
11, Ühtsaks tuleb teha punt, seda ütleb teile hunt.
Muidu on meil kuri karjas, oma lapsed on ju näljas.
Selle teema võtan üles, ma ei ole tita süles,
Ma ei ole teil „podarok“, vaid „ любовь средь зрелых арок „!
12, Tean mina kahte keelt, paitan vaikselt naise meelt.
Ma ei peta oma naist, tema ilu ebamaist,
Petan lihtsalt tema meeli, valdan rohkem mina keeli.
Paitan heeringat ja muud, öösel vaatan tihti kuud !
13, Meil probleeme riigis palju, raiskan aega tehes nalju.
Tegelikilt kurb on meel, sõlmes tihti minu keel.
Kes meil koer – sel sõna „anna“, hundil – „kannata ja kanna“.
Vale valem – mõtteviis, liiga kõrge on aktsiis !
14, Mõtteid palju on siin teol, liigub vaikselt teie peol.
Olen olnud pikalt vilus, leidsin naise kes on ilus,
Pistsin paksuks „selle raisa“, tunnen totsi, nimeks Kaisa.
Tema paps on minu sõber, loomakasvatuses põder !
15, Naine tegelt on lõks, pistad korra ja teeb „Klõps“,
Maksab mees ju hiljem arved, naiselt triip ja mõned palved,
Temalt musi, kalli-kalli, „mängib nurka iga palli“.
Meeldib neile vist Dodge Viper, otsib meest, ta on ju snaiper !
16, Meest on petetud ses majas, naine naerab vaikses kajas.
Mehel pea mõtleb tihti, kui näeb rindu ja näeb rühti.
Jookske mehed kähku siit, naise naer – meteoriit.
Mees on narkar, vajab triipu, diiler pakub naerdes piipu !
17, Naiste teema on nii lai, sest nii pehme on neil sai
Ja nii ilus nende naer, vana hobune ja kaer.
Aga ees on rasked ajad, lund ja rahet tihti sajab.
Soo meil ees mis vertikaalne, tuul on samuti globaalne !
18, Mees on vastutav ses majas, vastus peitub uues kajas.
Joob ta mahla, joob ta koort, toodab tehas hapukoort.

Aga mõtleb mees ju suurelt, tema vikat niidab juurelt.
Kallis naine, ära vingu, parem koori mõne silgu !
19, Eestil trumpe päris mitu, ära sina siia sittu !
Põhi trump on mõtteviis, miinus – maks ja ka aktsiis.
Miinus samuti poliitik, tihti tatistab, on kriitik.
Miinus samuti on naised, nende tissid ebamaised !
20, Ettevõtja on meil hunt, Kalvi, Puusaag - see on punt.
Nende jõud ja karv on sile, aga meel, ma arvan, tige.
Kalvi sai siin eile „sauna“, Puusaag homme saab vist „kauna“,
Aga austan ma neid mehi, peksis sait kõik kaardid segi !
21, Tartus on üks ilus maja, tänav on – see tänav Raja.
Sinna saadetakse neid, kes on „riigikogu leid“.
Organ sõitnud vastu seina, ära sina söö siin heina !
Mõni läheb tuulevarju, ta on vait, ta siin ei karju !
22, Mängin kaarte ja ochkood, elu näidanud on dnood.
Elu näidanud ka muud, maale annan vaikselt suud.
See poliitik kes meid juhib, tegelikult vaikselt nuhib,
Pole mõtetes ta vaba, pole samuti ka naba !
23, Naisega ma ajan liini, pole vaja vaseliini.
Ta on päris laadne mutt, seda ütleb naabrikutt.
Kahjuks kodus on probleem, vaikust pole – on sireen,
Naine lõugab, lapsed ka, istu maha ma ei saa .
24, Küsimuste rada pikk, elu mõte on ju ... . (4 või 5 tähte !)
Sööme leiba, sööme liha, siin kontrollima peab viha.
Eesti mees on jäine rahu, mõtteid hetkel ta ei tahu.
Võtma maha peaks kord aja, kuulaks metsa ja ta kaja !
25, Mõte mõlgub, mõtteid veel, paljud eksinud on teel.
Ehitan ma kuskil maja, näitan inimestel raja,
Proovin teha sada salmi, sügav mõte, palun valmi !
Meil on Eestis vaba sõna – veri peas, jälle kõva !
26, Käsi pidur, võti välja, ma ei teinud praegu nalja.
Ma ei lähe üksi mäkke, ootan rahvast, ootan käkke.
Võtsin aja ammu maha, olin ees ja tulin taha.
Ahv ja koer on täna sõber, hunt kes ootab, pole nõder !
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