„Posti-mees !“
13-14.02.2016
NB! See on esimesi luuletusi – „pastaka sissesõit“ ! Armasuse keeles – „õhumusi rahvale“ !

1.Ammu täis on hullumaja, seda maja on meil vaja.
Taob printer juurde pappi, oled mees – siis tule kappi!
Võid ka tulla kapist välja, teha suitsu, juua kalja.
Kompass vaatab mehel üles, kui tal mimmu istub süles.
2.Käes on pliiats ja tükk pappi, mõte vajab pisut klappi.
Vaatan hetkel ju maailma, mõistusest on keegi ilma.
Rahvas laev, poliitik tüür, aga ees meid ootab müür.
Põhja-gaas või lihtsalt sidur, olen siin ma olen pidur !
3.Loen hommikul ma lehti; mis siin maailmas siis tehti?
Suunab mõistust meil poliitik, püüan olla vaikne kriitik.
Elu on kui eksam mul, tihti kuulen sõna „hull“.
Naine ütleb „pane maha“, mina kuulsin - „pane ....“ !
4.Klaas pooltühi või pooltäis, mõistus külas täna käis.
Oli ka üks kaunis kõne, loodus ütles mulle – sõle.
Kikilips siin peksab villast, varsti „hüppab alla“ sillast.
Peksab puhtaks oma masti, risti ruutu peksab kasti !
5.Austust pole Eestis olla, vabalangus saab siit tulla.
Posti-mees ei austa mind, ta ei austa ka siin sind.
Puruneb meil varsti pall, naisel - lapsel kaelas sall.
Pole austust, oled null, Posti-mees on hale mull !
6.Arvan mina miskit muud, armastus vist annab suud.
Kas on patt, et tean palju - fakte, pilte ja ka nalju !
Majandus on minu ala, meil poliitik lihvib .... .
Tema arvamus on teles, aga hiljem mõnes lehes !
7.Räägib asjast – teab vähe, sulle rahvas istund pähe.
Teeb ta vigu, sest on rumal, kuigi arvab, et on jumal.
Pressib kasvõi läbi seina, rahvas söögu talvel heina !
Press ja tele imeb lutti , ....
8.Mees on ühiskonna tala, ära mõtteid maha vala !
Mis sul öelda, ütle meile, muidu homme on kui eile.
Pole äikest, pole tuult, pole naist, kes paitab huult,
Pole lootust, suurt ei väikest, pole vendlust, pole päikest !
9.Naisel – nina ja ka tissid, paljud naised mehe missid.
Mõni naine on kui kana, kukk ta „murrab“ kohe maha.
Mul on kodus siiski jama, emalõvi murdsin maha.
Sain ma mujal kord ekstaasi, lõhkus taldrikuid ja vaasi !

10. Posti-poiss ja posti-mees, mis meid ootab homme ees?
Pääminister, riigikogu, viivad kaugemale sohu ?
Pole kuulnud ma „aitäh“, pigem „ole vait“ ja „säh“.
Kapo loeb mu postkasti, telefoni keegi lasti !
11. Mikihiir on ka meil majas, rahvas naerab vaikses kajas.
Elus pole näinud kooli, aga praegu keerab rooli.
See kes kaua oli väike, see ei saagi olla päike.
Pole valgust temas, kiirt – las ta mängib Mikihiirt !
12. Pank on astunud meil pähe, imeb nii, et pole vähe.
Eesti mees, sa pole jumal, oled loll ja oled rumal.
Ta ei võta ühtki senti, küsi sellelt, kes teab menti !
Eesti rahvas annab ise, rumal oli tookord „vise“ !
13. Meerits - Mõis las teevad panga, Neivelt moodustab ka salga.
Nende mõistus on ju kindel, kuigi praegu teisel rindel.
Kui nad leidnud oma vea, siis on kuradima hea !
Aga kui neil pole mune, paljud kaotavad une !
14. Varsti naine palub mind, et ma armastaksin sind.
Aga lõksu ma ei lähe, hiljem istub mulle pähe.
See nääb ette, kes nääb taha, ajudes tal pole vaha,
Seal on miskit, miskit muud, annan naisele siin suud !
15. Tom ja Eeva teevad balli, paljud seal mind ei salli.
Vaatan telest seda pulli, hindeks saavad minult nulli.
Õigem oleks panna kriips, see neid kaugemale viiks !
Aga las ta olla null, saab sest aru, kes on pull !
16. Hei reformar või tsentrist, õigeks nimeks – pohuist.
Tele, leht on teie kast, kahjuks tühi on teil mast.
Mõtteid pole, pole plaani, keegi lehvitab kardaani.
Tagasild on meil ju poris, posti-mees ju tüli noris !
17. Lõpetuseks ütlen siin, valmib Eestile vaktsiin.
Lõhki teeme selle mulli, lehm ju saada tahab pulli.
Ja kui organid ei usu, saadan veelkord „ühe“ musu !
Jõudu seniks, pääminister, kahjuks tühi su kanister !
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