
Kotkas juba räägib aga teie ikka 
munete! Otsustage ära, kas olete 
hundid või kanad?! Kui olete kanad, 
siis saab teist ... supp! Kui aga olete 
hundid - siis olete eksinud. 
"Kätt hoitakse pulsil aga teie olete kätt 
pikalt nibul hoidnud" - see on viga.

1. Vahepeal on vaja ennast ka pesta - te haisete juba.
2. Pelmeen - seal on kirjas must valgelt ja piimaga ...
3. "Keegi küsis õpetajalt: "Kas peab paika ütlus, et kurjuse 
eest peab lahkusega maksma?" Õpetaja vastas: "Aga 
millega siis lahkuse eest maksta? Kurjuse eest tuleb 
õiglaselt tasuda, aga lahkuse eest lahkusega" " - 
Konfutsius.
Hallid, selles mõttes on jäme viga. Me ei tohiks nii
rumalad olla ...
"Teritage argumenti - varsti saate peksa ...            

Must hunt

3 nõuannet teile:

Luuletus sellest kuidas hallid hundid ühte musta hunti 
murdma hakkavad! Aga peksa saajaid on rohkem kui üks ...

Luuletuse jätk: www.atnobe.ee/pelmeen/

„Hallo hallid! Must siin.

 Huntidel on varsti 
„Potasovka”  
1. Kõnnib päeva järel päev, öö mis ees ei ole jääv,
Pimedus on külm ja julm, mõistusel on püsti kulm.
Paistab: „Pimedus on viit”. Valgusele minek siit.
Kuid on hundid nagu lambad, nõrk instinkt ja nõrgad
hambad!

2. Ärimees sa pole peni, hunt kes must on sinu veli,
Kuid sa eksid kardinaalselt, tuult sa jälgid vaid lokaalselt!
See orkaan mis kogub jõudu, pritsib verd ja külvab põudu,
Kaob dollar, euro, kroon – printer ongi illusioon.

3. Saame kokku, joome kohvi - traktor vajab tihti lohvi,
Kummi vajab mees ja naine, eriti kui paar see kaine.
Rehvidest meil tekkib põud, saame aru – naftas jõud,
Kuid ka leivas on ju vägi, teab mees ja Harrimägi.

4. Eesti hunt on püütud lõksu, kuid ei kuule te siin plõksu,
Ta on kavalam kui madu, seda hetkel ta ei adu.
Jooksnud kaua tema tippu, rünnanud on punast lippu,
Haihtund tihti nagu tuul, hoides silmad öisel kuul.

3.–4.09.2016

„Alguses peegel siis taevas”
„Alguses kõrvad siis suu”

„Alguses kaart siis ajaleht”

www.atnobe.ee “Neti hinnaga rehvid tasuta alla" - 
loe lähemalt kodulehelt - rubriigist "Kampaania 2022"
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