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***

On inimese saatus imeline
Ta nõuab sinult kogu sinu jõu
Et helendada siis kui öö on pime
Et naeratada siis kui sul on õud

1980



4

/.../ Üsna suure osaga Su luulest on mul kontakt ja on
üksikuid laule, mis on mulle väga lähedased oma toonilt
ja kuidagi tuttavad tundelt. Ehtsad on nad kõik, siin
pole võimalik kahelda.
N eed tekstid, millega Sa mind rõõmustasid, on mulle
väga mõistetavad ja annavad edasi tunnetust, mis on
vähestele omane ja seetõttu harvaesinev./.../

Juhan Viiding

(Katkend erakirjast)
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Poliitpila ehk kolleegidele
pühendatud värsid

Kala

Igas erakonnas elab mitu kala
Mitu kraaklejat
Ja oma hertsoginna
Üsna naljakas on vaadeldagi sala
Kuidas aatleja
Lööb paljaks võõra rinna

Aga samas toimib ikka vali kord
See kes tulistab
Saab ise peatselt pihta
Oled kuningas või narr või lord
Pead pääsemiseks
Painutama pihta

Võõras rind on sealjuures kilbiks
Mida suurem seda parem
Tuleb tõdeda
„parim enne” muutub üldistavaks sildiks
Mille tõttu sõnaühik „varem”
Paneb põdema.

Aga sellest küll ei räägi ükski kala
Kalad ongi enamasti vait
Aga igaüks neist mõnus maiuspala
Mõni meediahammustus
Ja kõik „all right”
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Ööistungi unenägu

Nii haibib majandus, et päevadest on vähe
eelarvega sa ööbid suures saalis
Ja vastu hommikut kui vaibaga lööb pähe
tuhmtume tukk ses arvubakhanaalis

näed unes Pikaroga tehtud õudusfilmi
bandiidid metsavahel mundriga ja ilma
hulk jälgijaid ja nälgind hundisilmi
üks ohverdatud naine, vaene Vilma

käib libahundiks kõik need valged ööd
tants tähtedega lõpeb mehe kasuks
kes vastu koitu sõnasuppi sööb
ja kaalutleb, kes ohverdada tasuks

Et kindlustada juhi  igat sammu
nuhk põuest välja kisub lindid, vanad pildid
ja võõra südame, sest oma kuivas ammu,
on alles ainult värvilised sildid

üks malelaud ja suured poksikindad
ja vanad prillid, naise pärlikee
peab otsustama mida - keda hindad
ja kellel akna alla roheline tee
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Roheline tee

Rohelise tee lõhn
igas fraktsioonis
viib akna alla

sooäär joob vabameelselt kokakoolat
kohe näha - pole konservatiiv
mägi on rahul on rahumägi
ja liigub liberaalselt muhamedi poole
pikale tänavale
viivitatud niigi

roosad naised kahel pool teed
saluteerivad
edgarile

rohelised sõidavad jalgratastel ümber lossi
vana tark nestor juba ootab
kotisuu avali
sisse sisse sõbrakesed
aeg küps
aeg küps

rohelise tee lõhn
igas fraktsioonis
akna all
soosaar
käsipõsakil
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Korrukohuke*

Komisjoni esinaine Margi Ein
ja nõunik Erika Luks

Komisjonist vabaks jäänud aega kasutades
Ennast loometööle asutades
Et ma pole mingi sorts või ihne pagan
Vennaarmastuses teiega end jagan

Järgneb laul
Mul on see au

Kohuke on erutanud meeli
Avanud ja kinni jätnud keeli
Ilmselt on ta koostises üks aine
Mille mõjul pole enam kaine
Muidu ausa olekuga naine

Vast ka kaks
Vaat kus laks

Kohuke on erutanud meeli
Nagu kärbseseen või efedriinilaine
Nagu Põltsamaine luksusmargi vein
Lust on alguses ja hiljem luks ja lihtne lein
Kas sest kannatab me rikkumatu maine
Läbi komisjoni kasvab tihe ein

Ükski kohuke ei ole enam kaine

* Riigikogu erikomisjon Korruptsioonivastase seaduse
kohaldamiseks arutas korduvalt võimalikku valimis-
seaduse rikkumist seoses nn K-kohukese reklaamiga.
Komisjoni esinaine Margi Ein on endine Põltsamaa linna-
pea.
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Sünnipäev

Meelis Atonen

Palju õnne, Meelis hea,
Ära kirja pikaks pea.
Kuigi oled liberaal
Elame ju samal maal,

mis on meile võrdselt armas
küllap teeb ka võrdselt valu
lugu pole pahas karmas
hoopis kommareid ei talu

pikalt pilastatud pind
vajab puhast mõtet, tööd
sellepärast vastu ööd
soovin õnnitleda sind

eraldad meid sirge joana
keskist, sotsidest ja soost
kuigi vahel lõikad noana
alalhoidlikumad koost

on sul selgelt oma vaade,
oma ülikond ja au,
oma veendumused, aade,
oma töö ja oma laul.

Pilti rikub vaid üks KeRa
Mis su pea kohal pöörib
Vahutab ja puusi höörib
Kuni paljastabki tera
Mida pikalt kõhutanud
Meie vaenu õhutanud

KeRal* salakaval laad
Rebib välja võõrad lipud
Ründab taevast, salvab maad
Rüvetades pühad tipud
Kas sa temast võitu saad?

Aga pingutama pead
Selleks sulle selget pead!

* KeRa on Keskerakonna ja Rahvaliidu sõlmitud koostöö-
leping, mida Reformierakonnal autori  arvates ei sobi
tolereerida.
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***

Ela Tomson

Hea Ela, reostust tõrjudes
Sul hääl ehk veidi värises
Ent ometi – ma kindlalt tean –
On Reiljan teinud ränga vea

Sa noomi teda selle eest
Võid kasutada Postimeest
Või Pärnu Raadiot, telepurki
Mõnd mädand tomatit ja kurki

Kui tõrjud meediast vaimusaasta
Või õlist puhtaks puhud vett
Su sarm Sind saatku igal aastal
Ma soovin Sulle tete a tete

Head tervist, edu, uusi võite
Ðmigunilikult suuri sõite
Et kehtestuks poliitkultuur
Fraktsioonis mis on veel nii suur

Meid kõiki veenab su glamuur
Mis ütleb tõde läbi õite
Et parem sõjast on l´amour
Mis teie – daamid – ilma tõite


