Teemant versus Graniit
Luuletus kiirusest ja särast, ning hallist monoliitsest massist !
1 Elas kord üks kaunis riik, naisel mehega vaid viik.
Polnud kisa, polnud kära, inimene polnud mära.
Perekonnast peeti lugu, tihti lükati seal sugu.
Päeval tehti palju tööd, meestel polnud rasvavööd!
2 „Radar“ jälgib palju riike, näeb ta kõrgelt konnatiike.
Palus kotkalt korra abi: „Astu konnatiigist läbi.
Vii üks teemant, pane maha, kül ta saab seal rahva taha.
Pole tema olnud last, las siis korra olla mast!“
3 Kotkas palvest sai siis aru, lendas läbi tuule maru.
Kuid see teemant viidi sinna, kuhu jalgsi raske minna.
Visati ta kõrgelt porri, kotkas vabandas siis: „Sorry“.
Kuid ta tegi nii kui vaja, hiljem tänas teda „Maja“!
4 Teemant liigutas end poris. „Kes siin aastaid tüli noris?“
Peseb kaela, peseb keha, teab umbes mida teha!
Vastu rahnud, suur graniit, terved mäed, ehk monoliit.
Aga Teemandil on kiirus, tal on tihedus ja siirus!
5 Tolle riigi teleaeg, nagu mingi lasteaed,
Lehed täis graniidi puru, seda rahva silma suru!
See graniit on nõnda rumal, aga arvab, et on jumal!
Teemant kogub hiilgust, jõudu, näind on kaarti, näind ka põudu!
6 Teemant otsib, otsib päikest, otsib kiirt, ükskõik kui väikest,
Tuhat puhast külge-kanti, ta ei riiva enam santi.
Särab tema, särab taevas, murrab laineid kerges vaevas,
Tõuseb veest ta juba õhku, ta ei lähe enam põhku!
7 Iga hääl mis annab rahvas, see on jõud mis tema kahvas.
Rahvas küsib. Küsib palju. Vastuseks tal jätkub nalju!
Püüab näha nati ette, et ei kukuks rahvas vette.
Murrab üles, murrab alla, et ideed saaks lasta valla!
8 Kuid graniidil pole aju, seda teemant veel ei taju,
Ta ei tea siin ka seda, et graniidil pehme keha.
Pole mägi tugev väljast, ja ta tervis kaugel naljast.
Küll ta varsti ise näeb, et ta löögid pole väed!
9 Teemant leidis keravälgu, palus teha mäkke sälgu,
Leidis samuti paar „kivi“, kes ka valanud on higi,
Ja siis leiti naise huul, see on looduse poolt „tuul“.
Äratab see naine „maja“, sünnib armastus ja „kaja“!

10 Teemant põrkab nagu pall, mägi kõrval seisab hall,
Hetkel veel ei lähe ligi, pühib laubalt märga higi.
Aga mõte lõikab sihti, hundile see näitab vihti.
Keravälk siin ootab märku, et saaks teha tuhat sälku!
11 „Pole punt veel täitsa koos, järelikult pole hoos.
Vaja appi võtta Messi, las teeb rünnakul paar pressi,
Vaja kutsuda Ronaldo, tema positiivne saldo.
Annab ta paar lindu võlgu, saab siis katsuda neil õlgu!“
12 Vaikselt liigub teemant linna, pole palju jäänud minna,
Ta kontrollib hetkel mäge, tema jõudu, tema väge.
Kas on õige temas võte? Või on tugevam tas mõte?
Teemant tõmbus hetkel „uttu“, „mähkmed vahetas ja tuttu!“
13 Silitab ta hetkel mäge, tunnetab ta oma väge.
Aga rünnakuks on vara, sellepärast mängib sara.
Mitte seda, et ta on, nagu XXL gandon,
Ta on nagu vikerkaar, kus blondiin ja Muhu saar!
14 Vaatab kaarti – tervet palli, näeb ta neid, kes siin ei salli.
Mõtted lendavad kui tuuled, tema mõttes rajud suured.
Kus on kompass? Jälle kaart. Kuidas leida varjuks saart ?
Muidu peksab paadi puru, uputab siis iga uru!
15 Teemant töötab päevad-ööd, töötab siis, kui sina sööd,
Ka graniit on saanud aru, paneb tööle viimse varu.
Mängu tuleb resonanss, ehk siis mõtete avanss.
Ja veel mängu tuleb kiirus, selge Mõte – tema Viirus!
16 Suur ja raske on see mägi, tema jõud ja tema vägi.
Pole lihtsalt tal IQ-ud, ta ei austa päikest, kuud.
Teemant samuti on kurb, metsa näinud, mis on murd.
Ta ei ründa „Murtud mäge“, tas on liiga palju väge!
17 Oli „kaotusse“ sõit, elu paistab – viigi võit!
Ärkab mõistus - sünnib tõde, las siis naerab: vend ja õde!
Tihti teemant olnud loll, talle tehtud protokoll,
Aga ta kui vaba lind, terve maa on tema pind!
18 Kosmos samuti on tema, Andromeeda tema ema,
Linnutee on tema isa, ära tõsta kohe kisa!
Teemant hetkel ikka poris, ootab neid, kes tüli noris!
Varsti mängib teile päikest, vahel suurt ja vahel väikest!
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Luuletus sellest kuidas põrkab kokku „ aju ja lihas“ ! Kumb on tugevam? Kumb võidab võitluse?
Millest koosneb võitlus? Kuna ta algab (algas)? Kuhu see võitlus viib? Kuhu leeri tuleb rahvas: kas
„aju“ leeri või „lihase“ leeri? Kas on inimestes enesekriitikat? Kas on eluvaimu? ...

