Samm sammus
1 Komistab ka sirgel kaine, abikaasaks mul on naine.
Aga tee mul pole sirge, jätkub jõudu, jätkub kirge.
Lumi teel ja lumi kõrval, hunti näen, kes seisab nõlval.
Seisab susi ja on kuss, kuid ta pole olnud suss!
2 Mis tal mõttes, mis on meelel, ja kas sõbrad juba teedel?
Või ta ootab hetke, tuult ja siis küsib nõu ka kuult.
Kas ta rünnak toimub üles, hoides „palli“ lihtsalt süles.
Või ta viskab vaikselt vimka, vene müts tal - „невидимка“!
3 Hunt on mees ja hunt on naine, nende jõud on ebamaine.
Inimesel püss ja kahur, tihti purjus on ja pahur.
Varsti nendel uus „развилка“, õigem oleks öelda „вилка“
Hunt on inimese vastu, ettevaatlikult siin astu!
4 Udu tõuseb, lumesadu - see on miljonite kadu!
Naftal oli vere hind, hundil rasvane on rind.
Inimene mõtle korra, elu on ju jorra-jorra.
Hundil sõber „kotka tiib“. Kuhu seekord kahvel viib?
5 Pole ulgumist ja kisa ja ei näpita siin nisa.
Kotkas-hunt on siin ju paar, pole müüdav see „tovaar“.
Sammuks võib ju olla lend, venelane on meil vend.
Raske tuleb aasta see, tee meid viib kus pime pee!
6 Hundi vastas hetkel mees, kes ei taju mis on ees.
Tas on tahe, tas on viha ja siis looduse poolt iha.
Samm on sammus täna hetkel, pikk me tee sell raskel retkel.
Aga kui on kompass, kaart, näeme oma Muhu saart!
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Luuletus sündis sellest, kui üks inimene ütles Mühkale, et keegi Suur kuju oli kunagi lausunud
sellise lause: „Kahte sammu ei saa korraga teha!“ Mina, Mühka ei hakkanud tugevalt vastuvaidlema
aga ütlen, et on võimalik küll! Sajajälgne, sipelgas, ...
Perekond, näiteks, teeb elus kaks sammu korraga tagasi, kui teeb vale otsuse ja veel
läbiarutamata! Esimene vale samm on, et ei vaieldud olukord selgeks ja teine vale samm, et astuti
see läbimõtlemata samm! See on ju kaks sammu korraga, mis sest et vales suunas! :)))
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