„See polnud pidu !„
1. See, mis toimub täna õhtul, paitab ammu minu kõhtu.
Sellist jama vähe näinud, pole samuti seal käinud.
Räägin presidendi ballist naistele kui „kalli-kallist“.
Mehed pigistagu käsi: „President, sa ära väsi!“
2. Eesti-Läti esipaar on kui ilus vikerkaar,
Hendrikul on ilus tips, endal kaelas kikilips,
Püksid, kingad ja „pidzak“, või on selle nimeks frakk?
Ja lätlanna nagu miss või siis kevade nartsiss?
3. Olen elus näinud lolli, tarka pole näinud veel,
Peeglile teen hetkel kolli, peegel hoiab mind ju teel.
Tegelikult on ju elu nagu tera peal lend.
Ära sina ime lelu, mees ju mehele on vend!
4. Meil paraad, kus president sõdurile on kui ment.
Tegelikult, härra Ilves, tundub, et sa oled pilves!
Tundub samuti ka muud, et sa kuskil annad suud.
Pole pilku sul - visiooni, vähe ühiseid meil jooni!
6. Kanad, koerad ja ka lambad laudas klõbistavad hambaid.
Süües-juues kasvab isu, ära teemat üles kisu.
Varsti ilmub sinna hunt, siis ta sõbrad – terve punt.
Ja kui laudas tekkib vaikus, mõtleb Tallinn, mõtleb Paikus!
7. Ball läks lahti, Rüütel käinud. Kas ta elu üldse näinud?
Kolmas oli meie poju, parem sõida kohe koju.
Hiljem eriala spetsid, meil ministrid on ju „retsid“.
Ja siis nägin oma sõpru, parem metsas näeksin põtru!
8. See, mis näen, see pole keks, see on parem veel kui seks.
See ei ole siin paraad, see on riietes klounaad.
Olen teie vastu aus, käin ma vetsus – teen üks paus.
Meie kontor jooksis läbi, vaadates mul hakkas häbi!
9. Andke andeks, eesti rahvas, et meil üleval on sammas,
Mis ei tea oma raskust ja ei maksa oma taskust.
Pole kaardil vist limiiti, tihti kasutab ka sviiti,
Pole tal ideid ja aju, aga seda ta ei taju!
10. Andke andeks, eesti rahvas, et mu jõud on olnud kahvas.
Pole liigutanud end, oli lihtsalt madal lend.
Las ma heastan siis vea ja me näeme – mine tea,
Kuidas kasutan ma võtteid, mis siin katavad mu mõtteid!

11. Kapo juht seal surus käsi, teda kiitmast ma ei väsi.
On meil jää, mil nimeks „rüsi“, kui ei usu, rahvalt küsi.
Aga on ka jää, mis „rusu“, kui ma saadan veel kord „musu“,
Või siis saadan terve laine, usu mind, ma olen kaine!
12. Luuletamine on vaas, elu naisega – ekstaas.
Aga see klounaad on miskit, mis siin vajab liiter viskit.
Ilma selleta on raske, kusen hiljem vastu kaske,
Võin ju kusta otse potti, see suursaadik mind ei koti!
13. Evelin, sa kallis blond, korraks oleks sulle Bond,
Ole, palun , korraks ... , lisan mina sulle sära.
Olen mõttes sind ju pannud, nurka, kui sa tihti vannud.
Kodus mul brünett - ehk vilu, tee sa päikeseni silu!
14. Rämsa rebast nägin seal. Kas on kutsikad kõik peal?
Ees on raske öine lend, seda ütlen sullˇ kui vend.
Anne Veski tegi sammu, tema lauludes on rammu,
Tema kleidis nägin ilu, mõnes neidises – vaid vilu!
15. Mõttekojast on paar klouni, kasutan postkastiks zoni,
Las siis „kasutades võtteid“, loevad ka minu mõtteid.
Milder kurb – ta oli üksi, ta ei kusnud seal ka püksi.
Tuleb varsti minu taha, kui ta maks siin murrab maha!
16. Peale pausi nägin hunte, nad ei moodustanud punte.
Olid kurvad nende meeled, kuivad samuti ka keeled.
Kriis, mis ees, see sõidab sisse, siis sa hindad naise tisse.
Lugu peame siis leivast, ja ka austame siis teivast!
17. Lõpuks läks ju päris käest, naersin mina kõigest väest.
Seal ei olnud vaid paelussi, ja veel mõnda Põlva ... .
Olen pahane ja kurb, pole maja meil, vaid urg.
Pilt mis teles oli ilus, mõjus nagu peldik vilus!
18. Pole mõelnud, pole käinud, järelikult pole näinud.
Aga nägu külal poris! Kes teil kantseleis seal noris?
Pidu saab ükskord teil läbi, seda ütleb teile käbi!
Ja siis saabub teil pohmell, see, kui juunis külm „метель“.
19. Kogu Eesti sünnipäev, nagu naisele üks päev.
Oli verd või siis ei olnud, nagu poleks päeva olnud.
Järsku mõtleks härra Ilves, elu pole ainult pilves.
Selfit teevad egoistid, põllul müttavad „tankistid“!

20. Polnud huvitav see päev, loodan, et ta pole jääv.
Polnud kleiti, polnud naist – polnud pilku ebamaist.
Polnud sisu, polnud võtteid, ma ei leidnud peos mõtteid!
„Pidu pidada võiks siis, kui meil punt on kui üks miis!„
See luuletus on kirjutatud 24.02.2016 teleka ees istudes ja kurvalt punast veini juues!
Joodud sai kaks bokaali 3 tunni jooksul. Pilt, mida telekas näitas – oli inetu!
„See oli lihtrahvale otse näkku sülitamine !„ - see on minu, Mühka arvamus !
President Ilves ütles uusaasta kõnes, et me peaksime märkama igatüht ! Loodan, et keegi
„sokutab“ selle luuletuse ka Tallinna jõmmidele lugemiseks !
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