Massid liiguvad!
See luuletus on vastus THI uusaasta kõnele!
1 Eestis elab mitu kulti, kellel käes on mitu pulti.
Ajus halli massi vähe, kisan nii, et hääl on kähe!
Aga kuldil täitsa savi, pole määratud tal ravi,
Pole määratud ka elu, - „Ole siin ja ime lelu!“
2 Ütles keegi „Eesti mees“, et Euroopa raskes vees,
Ütles meile „Multi-Kulti“, - ära enam näpi pulti!
Miljon aastas liigub hetkel, see vaid algus sellel retkel!
Kohe lööme piirid kinni, siis kui algab „Sinni-Vinni“!
3 Siis kui läheb „Traktor“ tööle, austad vaikust – suudlus ööle,
Austad samuti ka mära, tema pisarate sära!
Mõtled päeva plaani läbi, et saaks talvel süüa käbi
Ja et toetaks me neid, kes on valge rassi leid!
4 Pole õiglane ja ilus, et see kult kui peldik vilus.
Arvab, et on massid teel, seda jahvatab ta keel.
Oota poja, pea hoogu, varsti hindad maja roogu.
Varsti hindad kääru leiba, andsin naisele just teiba!
5 Massid pole murdnud veel, Eesti just on nende teel.
Kuldid pimedad ja kurdid, nad on nagu koerad-hurdid.
Eesti hetkel lihtsalt pime, pikalt riigis olnud – ime.
Tagajärjeks on meil öö, murduda võib riik kui vöö!
6 Kurki pole, tomat – tühi. Sibul, redisla? Häid pühi!
Eesti mõtte kohaks kliitor, olen neile siin arbiitor,
Olen kohus – arbitraaz, elukesskond neil – miraaz.
Kilemaju on neil vähe, nälg neil istub varsti pähe!
7 Minu luule – sujuv jutt, minu mõttes, vaikne rutt.
Eesti mees on nagu tita, maailm ütleb varsti „Litta“!
Põhjuseid on päris mitu, me ju meenutame vittu,
Meid siin juhib emotsioon, naise tutt se ongi joon!
8 Pole läinud, pole käinud, järelikult pole näinud.
Eesti mees siin sügab kera, keset koitu, keset eha.
Mõte samuti tal seal, vahel keras, vahel peal.
Aga mõttekoda pea, saaks kord mõelda – oleks hea!
9 Massid murrab lahti nälg, see poliitikute jälg.
Nende töö ja loba vili, raha tapab: valget, kili.
Raha ongi vere svamm, naised hetkel – „dam, ne dam“.
Mehed samuti meil hellad, massid murravad neil kellad!

10 Ärkab päeval, arkab ööl, kakskümmend neli tundi tööl.
Teda murrab enda aju, seda hetkel ta ei taju!
Aga vastust tuleb anda, seda koormat tuleb kanda.
Elu ongi „Reveranss“, tegelikkult on ta „Shans“
11 Tuleks teha väike „Пауза“, elu nagu jõgi „Яуза“.
Elu nagu vikerkaar, sinu koht on seal kus saar.
Saareks hüüan hetkel palli, see mis inimest ei salli,
Aga saar võib olla ilus, nagu „loodus“ puude vilus!
12 Kui me peaks nati plaani ja ei imeks me kardaani.
Siis on meie shansid head, heastame omad vead.
Sünnib kurk ja sünnib tomat, rahvas maaga on ju „omat“.
Higi – mehe lõhnaõli, ees on raske aeg ja põli!
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Võib levitada

See luuletus on vastus THI uusaasta kõnele, kus ta väitus, et massid liiguvad! Härra president:
Ärge peale rohkem võtke! Massid hakkavad liikuma „kevadel“! Aga meie juures: hilis sügisest ja
kogu talve! Ja läbi Eesti! Venemaa suunalt Euroopasse! Kui Teie hetkel „seda pilti“ ei näe – siis
olete juhm! Hiljem ärge rääkige, et ei teadnud, ei kuulanud, ei või olla, ...
Lugupidamine

