„ Rikaste top 2012“
Luuletus eesti rikastest, kes ei jälgi piisavalt „kaarti“! Hoidsin käes ajakirja „Rikaste top 2012“.
Lugesin ja otsustasin teha luuletuse mõnest selle ajakirja liikmest. Õiglaselt loomulikult!
1.Luuletus ja luuletaja, see on hinge, aju kaja
Mees kes luuletab on pall, kalli naise armas sall.
Tema ridades on mõte, nende vahel juba võte.
Nii ka selles, mis on siin, peidetud on raske miin!
2.Ossinovskist tuleb juttu, varsti peitu poeb ruttu.
Ta on ehitanud maja, kuid tal mõistust oleks vaja.
Tal on poja, kes on peni, pole elu näinud seni.
Järelikult on ta plindris, või titaanium silindris!
3.Kruudat armastavad missid, ja ka lehma suured tissid.
Pärnaga nad tegid JOKKi, varsti nuusutavad SOKKi.
Andeks paluvad need mehed, muidu on kui haava lehed.
Kelle tuul viib ära siit, sildiks pakkil „parasiit“!
4.Hans H. Luik on nagu lind, kuid ta tegelt perses pind.
President neilt palus kohvi – tema mehed andsid lohvi.
Kotkas murrab luige kaela, ära rohkem enam naera.
Karu luigega on paar, siis kui kaob siin dollaar!
5.Meerits, Hanschmidt ja ka Mõis, olid pikalt, pikalt võis.
Juudilt võtsid nemad suhu, müüdud Tallinn, müüdud Muhu.
Varsti ütleb koorik saia, et teeb pank siin rahval aia.
Raha ostis mehed ära, eesti pankur oli mära!
6. Seli Neinarit ka tean, vägikaigast vaikselt vean.
Ärastusest kasu sai, rahvas heebliga sai pai.
Estiko privatiseeris, hiljem teleris poseeris.
Kuid tal halli massi vähe, imeb nii, et hääl on kähe!
7.Puusaag meil on nagu Rex, tegelikult Makroflex.
Ta on andnud eestil hoogu, murdnud naisi nagu loogu.
Kuid ta hetkel pisut vaga, ära Jaan siin enam maga!
Meil on ees orkaan ja soo, räägin hiljem selle loo!
8. Moppel Anti, Heiti Hääl, nad on naftaga siin mäel.
Lahti riigikassa suu – käibemaks, aktsiis, mis muu.
Optimeerinud nad makse, kuid ei saanud õigeid lakse.
Nende sfäär on üsna tume, kirikus on näol jume!

9.On meil Luik ja on ka Vähi, pikalt voodis ära ähi.
Tal on Silmet, tal on sadam, mõistuses on ta ju Adam .
Püüab olla hetkel „strelka“, tegelikult on ta „tselka“.
Kolmas mängib siin teerulli, tema ses on mitu mulli!
10. Sõõrumaa on eesti Ken, naine saama peab „ben“.
Linnavalitsuses käsi, kuid ka mujal – seal ei väsi!
Turvafirmat juhtind tema, seda teab mõni ema.
Kuid kui eestil oli raske, kuses tema vastu kaske!
11.Berman – laevad ja ka raud, kuid „konechnaja“ on haud.
Kuidagi ta tundub sile, tihti kõrvades on vile.
Pask on kergem ju kui vesi, varsti elu pole mesi.
Loodan leiab Berman peegli, ja siis Elab nati veelgi!
12.Ehituseks eestis viis, JOKK on nendele deviis.
Annus Merko juht ja jumal, mütsi all tal kasvab humal!
Selles firmas on juristid: toppijad ja pohuistid!
Annus on reformi peni, imend lelu on ju seni!
13. Pandil eesti lahe paat, Järvelillel on ka vaat.
Hanschmidt neile rulli sebis, eesti rahval aju ebis.
Raske anda hinnang neile, kelle aju „eile-meile“.
Armastavad penid füüri, Kapten keerab merel tüüri!
14.Grossil poeg on rallis kiire, hüpata võib üle hiire.
Toidu kauplusi tal mitu, mõttes silitan siin …
Kas ta austab eesti meest? Kas ta tuleb välja veest?
Kas ta võtab kaupa müüa, et meil oleks talvel süüa!
15. Kivisik Playtechis „Enter“, ta on seal ka „Delete“.
Kuid ta pole platsil tsenter, aru saab - on juba „Late“.
Ta on hetkel puuk ja peni, ta on hetkel meil „zum-zum“.
Pole aru saanud seni? Varsti istub ja on tumm!
16. Mati Polli on must udu, ta on päeval, öösel mees.
Tema murdma hakkab sudu, mis on varsti meie ees!
Meenutab ta kergelt päikest, või siis öösel musta äikest.
Siin ei ründa ma, vaid kuulan, ütlen teisiti – ma luuran!
17. Inimesel EKG, Piilmanil on VKG,
Inimesi palju – trupp, Viru Keemial on grupp.
Loodan temale, sest tema, aitab maad - kes meie ema,
Maa on samuti ka isa, paitab lehmal tihti nisa!

18. Vaatan hetkel mina Karu, kas tal üldse on gi aru?
Börs meil kaob, raha ka, kulla mees sest aru saa!
Eestis palju põllumehi, kellel jookseb juba „veri“.
Kas sa aidata neid saad? Kas sa austad üldse maad?
19.Teder samuti magnaat, tegelikult metsenaat.
Koha valik on tal vale, varsti on see mees meil hale!
Kolmas võtab palju käest, paljal persel sõidab mäest.
Loodan, et on ostnud kilet, muidu saab ta kuulda vilet!
20. Kirjanen on vist esteet, graanulist saab meil poeet.
Ta on tootnud kütet meile, et meil oleks soe neile,
Kes on väikselt juba suured, kes on meie armsad juured.
Ta vist kaugemale näeb! Külla tulevad meil „väed“!
21.Vichmann panga lasi üle, maksumaksja lasi ka.
Kruudas on see mees ju üle, Pärnast tõenäoliselt kaa.
Kuid see mees on raha ori, eesti hobune on Tori.
Ta ei ole meil eeskujuks, loodan, et tal elu sujuks!
22. Lõhmus väärib paari mõtet, temas näen ma mitut võtet.
Tema papp on LHVs, nälg on paraku meil ees!
Kui kombainil tühi paak, inimelu kerge saak.
Kui ei ole talvel kilet, sinult vabandus – viis vilet!
23. Kirjutada võiks ma palju, kuid ei viitsi teha nalju.
Ees on ookean mis must, rahvustele näitab ust!
Meil on üleval printsessid, sada üks on stjuardessid!
Kaob raha, privileegid , nad ei ole mu kolleegid!
24. Aeg on ees mis hindab punti, ja ka ühte Musta Hunti!
Küsimus on vaatevinkel, argumendiks olgu sirkel.
Hunt ei ole karu, kägu – tal on hoopis teine nägu.
Ta on nagu öine tuul, mõtted öösiti tal kuul!
25. Olen naist ma pannud tihti: autos, bussis ja metroos.
Olen otsinud nüüd sihti: kus on kollane kolhoos?!
Olen maailmas ma käinud: lennuk auto ja ka paat.
Roomas ma Senekat „näinud“, tuttav mõni ta tsitaat!
26. Meil poliitikas on penid, kuni hundid pole velid.
Kuni hunt ei austa väikest, tissi otsas naise päikest.
Hundid vaatavad meil maha, pall neil keerab varsti taha!
Nad on ise selles süüdi, olid vait kui neid ju müüdi!

27.Korra tegid hundid vea, valisid siin vale rea.
Aga varsti saavad aru, igas isiksuses maru!
Iga üks võib olla väike, võib ka suur, no nagu päike.
Või siis päikese süsteem, kui on selge „teoreem“!
28. Hetkel hunt ei näe ei taju, sitta täis on tema aju.
Ta ei jälgi palli tuult, naiste pisarateis huult.
Nad ei seisa peegli ees, aken pooles saadik vees.
Kaotame kallist aega, hiljem metsas käsisaega!
29.Luuletus see kingiks neile, kelle panin kirja eile.
Liiga killustund on punt, mõistab see kes on meil hunt!
Vastutus meil tuleb võtta, penidega minna sõtta.
Neid on palju konnatiigis, tulemus ei peitu viigis!
30.Olen ise härra kumm, olen pikalt olnud tumm.
Postimees ei austa mind, olen talle perses pind!
Olen öelnud teile palju, minu hääl ei olnud valju.
Edaspidigi ei kisa, sest ma olen laste isa!
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Luuletuse loomis mõte sündis kui Inforegistri töötaja astus minu asutusest läbi ja kuulis, et mind
Postimees ei austa ja ei võta minu artikleid avalikustada! Siis ta pakkus meeleldi enda ja ka
Inforegistri abi ! Andsin neile materjali mille viisin Postimehesse aprillis 2015 ja jaanuaris 2016! See
on „Kiri hundilt hundile“ (pöördumine Jaan Puusaagi ja Janek Kalvi poole, palvega saada nõu). See
luuletus ongi nagu kingitus Inforegistrile kuigi Inforegistrist siin sõnakestki pole! „Se la vie!“
Kuivõrd korrektorit ei olnud, siis vigu peaks olema „ees ja taga“! Ärge pahandage.
Respekt

