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Kes selgeks õppind petuskeemid 
või pärinud on suli geenid,
sel häärberid ja uhked majad,
aktsiapakid, kaldarajad.

Tulu riiulfirmast ja tankistist,
ära pelga nõuda pistist!
Kui pangast kaobki rahva raha, 
on´s rikas pankur olla paha?

Relvaostud, erastused, 
rahva vara ärastused...
Nii sai rikkus majja toodud, 
kõrgem rahvakiht meil loodud.

Sest peta! Nii sa varsti pukis, 
seal mõnule kui siga rukkis! 
Võimumees olla on uhke ja hää, 
uusrikas ole ja suliks ka jää!

Eesti kleptokraatlik vabariik 
ehk uusrikas olla on uhke ja hää!

Vara tööle, hilja voodi, 
nõnda jõukus majja toodi. 
Kunagi kui eesti sugu 
aususest veel pidas lugu.

Nüüd on hoopis muutund ajad, 
vaid survehoobe, võimu vajad, 
sest riigiamet rikkust toob,
ja rahva vara omaks loob.

Kui suurim konn sa väikses tiigis, 
või võimutipus Eesti riigis,
siis mõjutada palju jõuad. 
Pööbel pidagu vaid lõuad.

Riiklik kord meil kleptokraatia, 
võimur raha välja saatja.
Mersu tasu rahva kukrust,
ei saa pahaks panna luksust!
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Edgar Burešin Savisaar, kõige kohanemisvõimelisem ja 
edukam Eesti käkkikeeraja

Sotsialistlikust psühholoogiast kodanliku ideoloogiani. Ei saa olla pare
mat eeskuju kui Edgar Burešin Savisaar käkkikeerajatele, kes tahavad 
õppida kohanema, et olla võimul ja koguda rikkust igas olukorras! Savisaar 
on üks nendest “endistest”, kes alustas oma karjääri ja jõudis kõrgele juba 
nõukogude okupatsiooni ajal. Oli siis ju vaja karjääriredelil tõusmiseks 
tajuda mitte ainult seda, kust tuul parajasti puhub, vaid ka seda, kuhupoole 
see keerama hakkab, et kõikide “generalnaja linja” keerdkäikude järgi küllalt 
kiiresti joonduda, parteiladviku soosingus olla ja karjääri teha. Lihtrahvas 
küll kutsub selliseid andekaid inimesi halvustavalt tuulelippudeks, aga eks 
lihtrahvas selliste naiivsete ja rumalate arvamuste tõttu lihtrahvas ongi.

Savisaare elu käigus on temas välja kujunenud suurepärane sotsialistlik 
psühholoogia, kuigi see ehk enam päris veenvalt ei tõenda “nõukoguliku 
elu laadi üleolekut,” nagu ta kinnitas ajakirjas Eesti Kommunist aastal 
1985.

“Sotsialistliku psühholoogia kujunemist soodustab elu ise, mis tõendab 
sotsialistliku korra ja meie nõukoguliku elulaadi üleolekut,” kirjutas ta siis. 
“Võitlus kodanliku ideoloogia vastu aitab luua tingimusi,” jätkas ta, “et 
töötajad omandaksid mitte ainult marksistlikuleninliku ideoloogia, vaid 
ka sotsialistliku psühholoogia.”

Ta kohanemisvõimet tõestab see, et ta võitleb nüüd uuel rindel, mitte küll 
surma, aga kindlasti nõukogulikku elulaadi põlgavalt, seekord oma endise 
vaenlase “kodanliku ideoloogia” ja sellega kaasneva isikliku rikastumise 
poolt. Ta on arvatavasti lahti öelnud oma varasemast “marksistlikustleni
nis tli kust” ideoloogiast, nagu uusrikkale osavate JOKKtehingute vir
tuoosile kapitalistlikus ühiskonnas kohane.

Mõned pahatahtlikud inimesed ennustavad, et küllap ta ükskord tõsiselt 
vahele jääb ja oma elu oma sünnikohas, Harku vanglas, lõpetab. Sellistes 
ini mestes ei ole sotsialistlik psühholoogia ilmselt küllalt hästi arenenud, 
et aru saada, milliseks meie õigussüsteem on Savisaare ja teiste tublide 
käkki keerajate juhendamisel kujunenud. Tänapäeval saame vanglasse pan
na hoopis käkkikeerajate kriitikud ja muud suupruukijad.

Koos Gorbatšoviga IME-pärasesse turumajandusse. Kui nõukogude 
im peerium hakkas lagunema, taipas Savisaar kohe, et peab joonduma uute, 
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Gorbatšovi turumajanduse tuulte järgi ja pakkus oma võitluskaaslastega 
selle esirinnas olemiseks välja Isemajandava Eesti idee, IME, et see aitaks 
tal Nõukogude Eestis tippu jõuda. Gorbatšov aga ei taibanud, et natuke va
ba dust võib inimestele pähe hakata ja muutuda võimumeestele häda ohtli
kuks. Temale see saatuslikuks saigi. Hakkasid puhuma jälle uued tuuled.

Eestis läksid laulva revolutsiooni käigus asjad ilmselt nende käest ära, 
kes tahtsid, nagu Savisaar, arendada majanduslikku isetegevust Nõukogude 
Liitu kuuluvas Eestis. Samal ajal tahtsid Savisaare endised vanameelsed 
vene rahvuskaaslastest võitluskaaslased Toompea hõivata, et oma võim 
taas tada. Seda muidugi ei tohtinud lubada, sest kui nood oleks võimule 
tul nud, siis poleks ka Gorbatšovi reformimeelsetel kommunistidel, kaasa
arva tud Savisaarel, pikka iga olnud.

Koos eestlastega vanameelsete vastu. Savisaar suutis Toompea üle
võtmist eestlaste suurepärase abiga vältida ja selle käigus saada populaarseks 
ning samal ajal ka tuntuks eestlasena. See andis talle suurepärase võimaluse 
olla pärast okupatsiooni Keskerakonna suur juht, kes valimistel saab 
hääli peamiselt Lasnamäelt, IdaVirumaalt ja mujalt, kus asub palju ta 
rahvuskaaslasi. Ka on ta sõlminud koostöölepingu Venemaa võimumeeste 
ja Putini parteiga – eks veri ole paksem kui vesi. Samal ajal suudab ta 
veenda ka lihtsameelseid eestlasi, et ta esindab nende huve. Savisaare lipp 
lehvib uhkelt mitmes suunas korraga ja see näitabki, et ta on Eesti kõige 
kohanemisvõimelisem käkkikeeraja.

Koos rahvuskaaslastega võimsaks ja jõukaks. Oma rahvuskaaslasi 
ja endiseid aatekaaslasi on Savisaar Talinna linnapea ja esikäkkikeerajana 
tublisti aidanud ja eks käsi peseb kätt. Nood on saanud oma kontrolli 
alla mitmed Eestis tegutsevad ärisektorid. Sellised toredad piiri tagant 
juhendatud firmad nagu AS Transgroup Invest, AS Lavesta, AS Pakterminal, 
AS Spacecom, AS E.O.S. ja AS UVZ&AVR tegutsevad Eestis nii edukalt, 
et nende ühine aastakäive on rohkem kui miljard eurot. Nende juhtidel ja 
Tallinna tublil esikäkkikeerajal on head suhted, mis aitab neil oma toetajaid 
linnavolikogusse ja Riigikokku soetada, et ka linna ja riigivõimu üha enam 
õiges suunas ja toetajatele kasulikult rakendada.

Kaitsepolitsei ennustas juba 2008. aastal oma aastaraamatus, et Vene 
“luureorganisatsiooni SRV eesmärgiks on heade positsioonide loomine 
riigikogusse, et siis juba parlamendi kaudu märksa efektiivsemalt Eesti 
poliitilisi ja majanduslikke protsesse mõjutada.” Eks nad peaks teadma, 
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sest sinna võeti ju juba esimese Laari valitsuse ajal tööle kümmekond KGB 
agenti, kes arvatavasti aitavad lisaks oma SRV sõprade informeerimisele 
Eesti saladustest ka KaPo juhte teavitada.

Kõik tublid käkkikeerajad teevad muidugi koostööd, et oma tegevusele 
soodne keskkond luua, aga esmatähtis on ikka iseenda heaolu ja rikastumise 
eest hoolitseda. Savisaart see kindlasti ei ohusta, kui ta rahvuskaaslased 
Eesti üle võtavad. Vastupidi, Putini aatekaaslase ja kaasvõitlejana saab ta 
edu ainult kasvada.

Mõjukas mõjuagent. Kindlasti teenis Savisaar kannuseid ja toetust 
ka Eesti Raudtee tagasiostu propageerimisega. See aitas Vene transpordi
gigandil Severstaltransil ja temaga seotud äridel saada suurimaks ja 
mõjukaimaks transiidigrupiks Eestis. “Vene äril peab olema õigus osaleda 
Eesti majanduse arengus!” kuulutas Vene transpordiminister Igor Levitin. 
Savisaare toetus sellele väärib kindlasti ka vastutasu. Kaitsepolitsei levitab 
nüüd koguni kuuldusi, et Savisaar olevat Venemaa mõjuagent ja oht Eesti 
julgeolekule. Ta olevat oma teenuste eest küsinud 25 miljonit krooni, aga 
küllap ta teenused Putinile seda ka väärt on.

Savisaar on sooritanud nii palju osavaid, edukale käkkikeerajale sobi
vaid tehinguid, et nende kõikide kirjeldamiseks oleks vaja mitu mahukat 
raa matut. Aga õpetuseks käkkikeerajaks pürgivatele algajatele toome ära 
mõ ned markantsemad näited.

JOKK mis JOKK! Lisaks linna ametikorterite erakorteriks vahetamise 
skeemile, mida kõik meie tublid käkkikeerajad, eesotsas Ilvese ja Laariga 
on kasutanud, on Savisaar teinud ka ainulaadsemaid tehinguid – nagu 
näiteks KeilaJoa suvila ostmine hinna eest, millel ei ole mingit seost tõelise 
turuhinnaga, ja Keskerakonna siseministrina leiba teeniva politseiameti 
juhi Kalle Laaneti hankekonkursita sõlmitud Kalevi hoonete rentimine 
ülihea tasu eest politseile. Selliste toredate tehingute tagajärjel on laekunud 
piima ja kommiärimehelt Kruudalt parteikassasse mitmeid miljoneid, 
lisaks muudele isiklikele hüvedele ja KKohukese kampaaniale.

Siis veel Harjumäe krundi ost ja kasvõi oma Nõmme maja kolme miljoni 
krooni eest müümine ustavale kaastöölisele, jäädes ikka maja elanikuks ja 
maja siis jälle pangalaenuga soodsalt tagasi ostmine. Oma sõbra Merko 
Grupi suuromaniku Toomas Annusega sai samuti mitmeid huvitavaid 
ja osavaid tehinguid sooritatud, millega too sai Viru väljaku krundiga 
endale umbes saja miljoni kroonise puhastulu. Väikseks tänutäheks oli 
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kolmemiljoniline laen osaliselt Annusele kuuluvast Rannailu firmast, mille 
tagasimaksmisest taktitundeliselt ei räägita.

Hea näide on ka Keskerakonna 10 miljoni võlakirjade tehing LHV 
panga kaudu, mis jätab heldete võlausaldajate nimed avaldamata. Võib 
arvata, et ka Sakala keskuse lammutamisest keegi ohtralt teenis ja ega siis 
ka linnaisasid ei unustatud.

See ongi Savisaare eriline and, et ta oskab värvata ustavaid kaastöölisi, 
partnereid ja sõpru, kellel on käkkikeeraja iseloomuomadused ja oskused 
JOKKtehingute osavaks sooritamiseks ning puhtalt välja tulemiseks ka 
siis, kui asjad ei ole kaugeltki JOKK.

Juba siis, kui ta oli majandusminister, kustutas ta riigi 30 miljoni kroonise 
nõude laevandusfirma Tallink vastu ja hakkas energiliselt propageerima 
Tallinki meeste Enn Pandi ja Ain Hanschmidti äriplaane. Võib ju arvata, 
et sellised maksumaksjate kulul tehtud heateod kannavad aastate jooksul 
häid dividende heateo sooritajale ja ta parteile.

Ustavad, osavad kaastöölised. Hea näide tublide, ustavate kaastöö
liste värbamisest on endine Koonderakonna tähtkäkkikeeraja Elmar Sepp, 
kunagise Koonderakonna kesklinna linnaosa vanem. Kui too oma osavusele 
vaatamata kesklinna kinnisvaratehingutega vahele jäi, astus ta ametisse 
Eesti Energiasse. Ka sealt ta vallandati, kaelas süüdistus korruptsioonis. 
Siis astus ta Keskerakonda. Savisaar sai kohe aru, et mehel on annet ja 
õiged iseloomuomadused.

Ta värbas Sepa oma paremaks käeks, hoolitses selle eest, et politsei 
lõpe taks nende osavate linnakorterite tehingute uurimise, mille pealt Sepp 
teenis 3,5 miljonit krooni ja pani mehe siis linnavolikogu istungeid juha
tama. Kuna sinna on sokutatud ka selliseid ustavaid kaastöölisi ja toetajaid, 
kes eesti keelt ei valda, annab Sepp suure pastapliiatsiga märku, kuidas 
voli kogu liikmed peavad hääletama. Rohelise tõstmine tähendab poolt, 
punane vastu. Selliste tublide kaastööliste värbamine tagabki Savi saare 
edu.

Kaastöölisi kimbutatakse. Rivaliteet Eesti käkkikeerajate vahel on kah
juks läinud viimasel ajal nii teravaks, et võimuerakondadele truud proku
rörid ja kohtunikud on hakanud teistest parteidest kolleege päris kurjalt 
kimbutama. Merle Parts, seesama kohtunik, kes leidis, et Eesti Pangast 10 
miljonit dollarit ärastanud Siim Kallas milleski süüdi polnud, on saatnud 
trellide taha mitmeid Savisaare ustavaid kaastööliseid ja äripart ne reid. 
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Elmar Sepp, Savisaare käsundusohvitser ja parem käsi linnavolikogus, kes 
varem alati puhtalt ja jõukalt välja tuli, mõisteti kaheks ja pooleks aastaks 
vangi, millest ta peab küll ainult viis kuud reaalselt trellide taga istuma. 

Vangi pandi ka mitmed teised Savisaare kaastöölised. Savisaart süüdis
tatakse samuti Eestis täiesti tavapäraste tehingute sooritamises, aga virisejad, 
keda lihtrahva hulgas ikka leidub, oskavad muidugi iga toreda tehingu 
kohta midagi negatiivset leida. Nad kaebavad isegi sääraste “peccadillode” 
üle nagu Savisaare salajane vestluste lindistamine, keskturu erastamine 
tublidele allilmategelastele, et need saaksid jälle hakata korralikult teenima 
ja isegi oma armsa, nüüd juba ammu jooksu läinud naise määramine 
Tallinna sadama nõukogu liikmeks.

Meisterlik Eesti Käkkikeeramise suurmees. Savisaar on kogu elu de
monst reerinud, et ta on erakordne käkkikeeraja, kellele on kõik teed lahti. 
Ta piiritaguste ja Eestis asuvate rahvuskaaslaste üha enam kasvava majan
dus liku ja poliitilise võimu kasvu tõttu, mis on vesi Savisaare veskile, 
julgeme ennustada, et ta leiab tunnustust käkkikeeramise suurmehena ka 
kunagi tulevikus, kui Eesti Vabariigist on saanud Eesti SRÜ Vabariik. Siis 
ta eesti soost kolleegidelkäkkikeerajatel enam Eestis tulevikku ei ole, aga 
ei tasu ka nende pärast eriti muretseda. Need, kes on edukalt oma asju 
ajanud, leiavad endale sobiva eluaseme mõnel meeldivama kliimaga maal. 
Küllap lihtrahvas jälle vene keele selgeks õpib, kui neil muud üle ei jää.

Kõik tublid käkkikeerajad saavad aru, et Savisaar väärib tõeliselt tun
nus tust oma paljude osavate ja tulutoovate tehingute eest. Aga ta läheb aja
lukku oma poliitilise meisterlikkusega, mis nähtub oskusest veenda isegi 
eestlasi, et ta on eestlane, kes kaitseb nende huvisid, samal ajal kui ta oma 
eestipärasele nimele vaatamata saavutab Eestis asuvate rahvuskaaslaste 
kindla toetuse. Kõige enam aga selle eest, et ta on leidnud endale liitlasi ja 
toetajaid teiselpool idapiiri, kes kindlustavad ta heaolu ja edu ka siis, kui 
Eesti Vabariik, kus valitsevad eestlased, on kadunud unustuse hõlma.

Savisaare saavutused ja tulevikuperspektiivid ei jäta mingit kahtlust, et 
ta on kõige kohanemisvõimelisem ja edukam käkkikeeraja Eestis.


