Orav rattas

1.Mis jaoks küll taat siin keeras taha ja murdis naisi looga maha.
Ta tegelikult ajas palli ja teha lihtsalt kalli-kalli.
Kuid naine otsib „pistoletti“, ta nagu müüja keset letti.
„Ei sinult poja ma ei taha, las too brünett mul keerab taha!“
2.Läks mööda aega: nädal, kaks ja aastakümneid – laks ja laks.
Sel pojal juba oma poja, kes loob nii kõla kui ka koja.
Ta lööb ka laineid keset merd, mis varsti meenutab meil verd!
Kuid nii ta oli! Kas ka jääb? Kas keegi kaugemale näeb?
3.Jah, näeb üks orav, või siis hunt, et kuskil udus lille punt.
Kuid, et neid lilli lapsed näeks, hunt peab muutuma siin väeks!
Ta peab külvama ideid ja kasutama teisi teid.
Ja lõppuks muutub kotkaks peni, kes pole elu näinud seni!
4.Me euroliit on purjus lits, kel tihti kaisus mees ja pits.
Meil Brüsselis on tuhat peni, kes pole elu näinud seni.
Nad imevad siin tegelt lutti, pakkudes nii suud kui tutti.
Nad saavad trükikojast raha, mis keerab hiljem neile taha!
5.Ma tõusen varem kui kell kuus, see pole minu jaoks siin uus .
Ja hilja õhtul kukun maha, kuid pähkel siin, ma keeran …
See potsataja on kui vesi, oi andke andeks, ta kui mesi.
Ta peavalule vaktsiin, kuid elu temaga on piin !
6.Ma olen vang – ta on gestaapo, või nati leebem, ta on Kapo.
Ta on mu kõrval ja mu ees, ma õhtuti ju olen mees.
Mu kapol küsimusi miljon, ta teab vastuseid – neid triljon.
Kuid pole kuulnud argumenti, tal meeldib mängida siin menti!
7.Kell kuus siin üles, kaksteist alla, nii oma elu rada talla.
Me maal on elu, on ja jääb, hunt nati kaugemale näeb.
Ta sees on päike ja ka maa, sa tema vastu siin ei saa.
Pikeerib tomatit ja kurki, ja kosmosest pikeerib purki!
8.Poliitik pole olnud vedur, vaid sõitnud päevad-ööd kupees,
Ta on ju koorem kes on pidur, saab varsti aru, et on pees!
Ei oska näha ta probleemi, ei paku uusi ta ideid,
Vaid mängib tugevat sireeni, kel silmad kinni keset teid!

9.Ma seisan kahvlil, seisan noal, kuid ainult oma naise loal.
Kontrollib tema mu proteesi ja hiljem spermatogeneesi.
Kontrollib samuti ta kotte, kus palju eurosid ja zlotte.
Ei tee ta tasuta mul miskit, nii pumbates mul veeni viskit!
10.Mu pea pimedusse teel, ma tahan seda veel ja veel.
Ma tean, hiljem tuleb arve, siis kakun mina peast karve.
See madu teab, et on uss, ja mis siin maksab naise … (suss)
On viin ja õlu alkohol, kuid oma naine - monopool!
11.Orav magab, orav püsti, orav naisele teeb süsti.
See on inimkonna ravi, noorte naiste õnne abi.
Kuid ta läheb kohe tööle, vastu päevale ja ööle.
Lükkab ellu ta ideid, mängides siin barmaleid!
12.Tomat, kurk ja kapsas likku, siis saab talvel naiselt … (tikku) .
Ja saab näha tuld ja leeki, kui on külas „tseloveki“.
Orav muutub hundiks/kotkaks, elu paljudel pilotkaks.
Elu samuti – „Ne tron` „, sellel sügisel „Ogon` „!
13.Ma panen äri varsti kinni ja loodan jama sest ei sünni.
Ma võtan labida ja vigla, sest minu lihas pole nigla!
Kus oli muru – sünnib vagu, siis peale tööd saan anda agu.
Ja panen püsti kasvumaja, kus kuulen oma hinge kaja!
14.See maailm oravale väike, siin on üks hunt kes tegelt päike.
Ta kütab kuumaks terve maa, ei põgeneda keegi saa.
Saab kõrvetada lammas, peni, poliitik ajudeta seni.
Ja bürokraatlik diktatuur, murdub kohas kus on juur!
15.On orav, hunt ja kotkas sõbrad, nad teavad kus on siin põdrad.
Ja nad ei taha lambaid lüüa, ma ütlen teisiti – neid süüa.
On elus ristmikkuid ja teid, vaid sel kes austab – sel ideid.
Sel aastal keeruline kaart, ei märka maailm Kihnu saart!
16.Pall oli, on ja jääb kristalliks, ja inimmõistus varsti palliks.
Ta siiani on olnud triip, mis põleb udus nagu piip.
Ja siis neil tekkib parem-vasak, ja tekkib üles-alla ka.
Ideid neil kingib: kotkas - harak, Hunt ütleb Ahvile „Pokaa“!
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