Postimehe arvamusliidrite pidu 2017!

Raul Rebane olles valitud Postimehe arvamusliidriks 2016 kirjutab oma artiklis „Eesti on
unistuste kriisis“ seda, et eestil pole suund paigas kuhu liikuda! Lugupeetud Raul, kuula mida
minul sulle öelda on: Eesti Postimehe poolt arvamusliidriks 2016 valiti mees kelle IQ on
positiivse ja negatiivse piiril! Kui sa arvad , et meil on eestis sõnavabadus ja demokraatia, siis
mina arvan, et meil on dikteeriv nomenklatuur, imev ajakirjandus ja probleeme ja reaalset
statistikat eirav valitsus! Kui sa majandusest mõhkugi ei jaga – pane oma klähvits kinni!
Respekt
1.Arvamusliidreid on Eestis palju.
Postimees vahendab mõtteid ja nalju.
On isegi pidu meil Tallinnas peetud,
Sai nati söödud ja juttu gi veetud.
Joodi nii shampust, mahla kui piima.
Mees aga peol joob siiski viina.
Külastas pidu nii tropp kui ka preili,
Mees võtab õlut ja viskab ka leili!
2.Ei tea ma valemit kuidas siin saada,
Tuttavaks naise, mehe ja maaga.
Kuidas neil öelda, et ees pole pidu,
Sündmus on ees, mis õgvendab ridu!
Hetkel on Tallinnas Kersti ja Lauri,
Kadri ka arvas, et on tegelt Tauri.
Majandus kerkib – numbrid täis õhku,
Pole me Kadril isegi põhku !
3.Arvamuliidreid on meil nõnda mitu,
Õige siin oleks saata nad vittu.
Kahjuks ma pole kuulnud neilt sõnu,
Koht kuhu suundume pole ju „Mõnu“.
Senekat ei austata, Haijami ei teata,
Juhtide päev ei möödu siin veata.
Demokraatia asemel meil demogoogia,
Astronoomia asemel meil geoloogia!
4.Vigu ei taheta näha meil ladvikus,
Hundid on väsinud – viinas ja sarvikus.
Lapsed ja naised üksi on jäetud,
Puru on sillad ja rajad on saetud.
Postimees võib ju teha siin balli,
Aidata panna nii jopet kui salli.
Paraku arvamusliidrite ajuke,
Vaiksemaks jääb kui laualt läind pajuke!

5.Mida mul öelda oleks siin rahvale,
Naisele - mehele, lapsele vahvale.
Mida ma ütleks nähes blondiini,
Naeratus temal meenutab miini.
Mida ma ütleks nähes siin mehi,
Tugevaid, vapraid ja sitkeid kehi.
Mida mul öelda sõimele, koolile,
Ja neile kes Tallinnas, ehk eesti roolile!
6.Austuse asemel meil pornograafia,
Tala on nõrk ja nõrk demograafia.
Postimees sülitand on mulle näkku,
Vaikida sundida raske on täkku.
Kirjaga pöördusin ma oma rahvale,
Kohati puisele, kohati vahvale.
Kirjas sel oli kutse debatile,
Debattis on shah sõber ju matile!
7.Postimees peab meid penideks, jobudeks,
Vahel ka kaamliteks, siis jälle hobudeks.
Avaldab saidil pläusti ja paska,
Nii võib ju firma perse gi lasta.
Kaduda võib tal käsi, ehk andja,
Lause see sulle – reklaami andja.
Filter on peal meil vabal sõnal,
On tugev jõud voolus ja mõlal!
8.Majandus hetkel meil Eestis puudu,
Joonistan teile siin ühe ruudu.
Pole ei peenraid, pole ka vagu,
Poliitiku suu annab vaid agu.
Kaubanduspindu meil liialt palju,
Pangandus põllule rajanud kalju.
Statistika moonutab numbreid ja arve,
Varsti me näeme näljaseid parve!
9.Eesti kui eit - muutunud kiimaseks,
Meest oleks vaja muidu jääb viimaseks.
Meedia Eestis pikali kukkunud,
Postimees, Delfiga imevalt tukkunud.
Arvamusliidreid, ministreid ja ärikaid,
On meil siin Eestis kui mädanend sarikaid.
Kontoris rahvast meil veerand miljonit,
Saate sest aru kui kustuvad triljonid!
10.Eeter meil seotud paistab on Peetriga,
Peeter siin suhtleb vabalt ka eetriga.
Suhtleb see Peeter viina ja õllega,
Samuti eide ja tema põllega.

Rakuke maal, hakkaks siin toibuma,
Kui maksukoormusest suudaks vaid hoiduda.
Ja siis kui aitaksid töösturid, ärikad,
Siis saaks meil korda mõistus ja sarikad!
11.Postimees – Delfiga, valitsus - liidriga,
Kirevad nagu kuked koos siidriga.
Mõtted neil lonkavad, mõtted neil madalad,
Sest nad ei austa elu ja Sadalat.
Exel neid juhtinud rappa ja sohu,
Aeg teeb nad kaineks ja kingib ka nohu.
Arvamusliidriteks muutuvad kavalad,
Lahked ja tugevad, arukad, avalad!
Respekt
Mühka-Must üksik hunt kes austab
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Korrektor – puudub
Lause Raul Rebasele: kui IQ lähed mõõtma ja tulemusi on plussis – mõõda uuesti! Nende
mõõteriistaga on midagi viltu.

