Kas must on valge?
Luuletus Eesti majandusest! Tervitused Maris Laurile, Indrek Neiveltile, ...
1 Värvipime on daltoonik, ajalugu märgib kroonik
Kellel lihtsalt pits ja poolik julgelt olla võib visioonik.
Aga mina elan maal, hüüab naine mind nahaal
Tähemärgiks on mull kaalud, teede kõrval lumevaalud.
2 Usun mina eesti teesse, see viib kindlalt hetkel peesse,
Sest, see vend, kes on meil mastiks, on siin olnud ainult lastiks.
Pole olnud tema mootor, ei reduktor ega rootor,
Pole olnud käigukast, mis siis ikka, lastiks mast!
3 Vaata välja, kas näed värvi? Ära kohe mine närvi!
See, mis eile oli valge, homme võib ju olla must,
Muudab värvi sinu palge, siis kui elu näitab ust!
Keegi selleks tööks sa noor, minu silmis lausa ... .
4 Ees on aeg mis murrab hetke, leiad endale siis retke.
Siis sa tunnistad, et aju, palju asju sul ei taju,
Siis saad aru ka mu luulest, pead lugu naise huulest.
Annad talle rohkem tööd, siis kui lükkad keset ööd!
5 Sadam Tallinnas on urgas, juhataja seisku nurgas.
Veerand miljardit ju krooni paadi hankel „maha joodi“
Kui meil vargus nõnda suur, puhkan minagi, kui juur.
„Juur ei tambi enam masti, toitu, hapnikut ja lasti!“
6 Kikilipsud, lillad sokkid ja siis nende sõbrad – JOKKid
Riigikogu ja parteid, kas teil üldse on ideid?
Business muudab juba värvi, ärge minge kohe närvi.
Riigivargad on ju tõllas, kogu rahvast ei näe võllas!
7 Taavi lükkab praegu värki, „Hoia kõrgel oma marki“.
Neid siin rahuldama peab, mehed naguini on sead.
Naised võiksid võtta ... , ma ei öelnud teile kuhu,
See on minu kompliment, naine mehele on ment!
8 Hüved kaovad kui lehed, seda ütlevad siin mehed,
Kikilips, sa tõmba uttu, seekord võimalikult ruttu.
Sa ei näe siin tervet palli, eesti rahvast sa ei salli.
Kasutad sa pressi, võimu, mina sinuga ei lõimu!

9 Hundid tõmband on koeri, tõmband vanu, tõmband noori.
Loodust, tasakaalu salli, ja siis seda värvi - halli.
Hall on udu, hall on susi, mõlemalt te saate musi,
Hall on samuti ka taevas, kõik me ühtses, seekord laevas!
10 Ma ei tõmba enam riiki, sest see tee viib otse tiiki.
Toppisite mulle tala, teie sõnad :“Ära hala“.
Mind ei austa posti-mees, „Äripäev“ on minu ees!
Ettevaatust lehe ladvik, ma ei ole mingi karvik!
11 Hundid jõuavad ka „sinna“, kui ei jõua enam minna.
Valab keegi piima maha, ladvikule keerab taha!
Saavad aru „kõrvad-silmad“ - järsku muutunud on ilmad!
„Ja siis „kompass“ ilmub välja, kes teeb „huvitavat“ nalja“!
12 Tõmba pidurit ja pea, koer on teinud raske vea.
Varastanud: lootust, aega, hankel hammustanud saega.
Mühka lükkab siin ideid, kasutades teisi teid!
Kahvlil seisab praegu hunt! Mõtle, mida murrab punt!
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Luulet võib levitada.

Selle luuletuse teine nimi on: „Eesti majanduse prognoos“! Aga valisin „libedama ja
diplomaatilisema“ pealkirja.
Kui meil hundid mõtlema hakkavad siis on kõik OK, kui mitte, siis on koerte võit!
Hundid, kes on tugevam: koer või hunt? Koera kari või must hunt?
Valige pool ja hakake kallutama! „Kallutama: naist, klaasi, puid, mõtteid, ... .“

