Eesti Macho
Luuletus Andrus Ansipist. Inimesest kes mind ei austa! Aga see, et Artur Taivere
Nikolaevichi ei austata on jäme viga. Väga jäme.
1.Eestis rüganud on mees,
Kes on pikalt olnud pees.
Ta on seal praegu, hetkel,
Iga mees on oma retkel!
Jõudnud ta Euroopas tippu,
Sülitanud vastu lippu.
Ta ei austa maid ja litse,
Sellepärast mängib kitse.
2.Kümme aastat juhtis riiki,
Persse! Mitte konnatiiki.
„Sööge kas või seemneid, puru,
Võite näksida ka muru.
Mütsiks olgu foolium teile,
Sest te mõtted „eile-meile“.“
Demagoog ja mõistus tema,
Mängib meile: isa, ema.
3.Exelist ta imas rammu,
Vaja, tõstis kümme sammu.
Lisas siin aktsiise mitu,
Ta ei austa eesti vittu.
Tagatoas otsus kindel,
Penid hauguvad tal rindel.
Otsus tehtud, otsus vale.
„Rahvas tundku minu pale!“
4.Eestis valida saab viisi,
Liha sööd või sööd sa riisi.
Netis andsid hääle talle,
Riigikokku läks ka Malle.
Kunnas kogus rahva taha,
Kuid süsteem ta murdis maha.
Riigikogus blond ja pime,
Sünnib otsus läbi ime!
5.JOKK poliitikas ja äris,
Blond tal tihti miskit näris.
Autorollo, Merko Annus,
Varsti rügavad koos Rannus.
Saab siis peni Ansip aru,
Et ta pole hunt ei karu.
Saab ka aru tehtud veast,
Kui saab aru igast reast.

6.Käibemaks meil sõitis lakke,
Vingus Tallinn, Tartu, Rakke.
Sündis seadus see ruttu,
„Kui ei meeldi – tõmba uttu!“
Polnud temas argumenti,
Mängis rahvale ta menti.
Rumal mees ja rumal kisa,
Seda teab ka mu isa.
7.Seli nuumati kui siga,
Kahjuks oli see ka viga.
Pekk on küljel, lõualotil,
Aru mehel kui maskotil.
Õiglus hiilib vaikselt ligi,
Neinar varsti eesti pigi.
Kuid sel Neinaril on kile,
Ilma selleta me vile!
8.Andrus Ansip, Tony Blair,
Eesti õhk – Estonian Air.
Rahva raha lükka sisse,
„Tony, vaata eesti misse!
Tahad näitan saart sul Muhu,
Eesti blond seal võtab suhu!“
Blond see ajas Tony närvi,
Muutnud on Euroopa värvi.
9.Kaigas kaikaga – las minna,
Matsil matsile läheb vinna.
Triibuga las elab triip,
Nende jaoks on võõras piip.
Mind siin erutab vaid vagu,
Loodust austan, annan agu.
Pole vahet – alla, üles,
Võib mul istuda ka süles!
10.Sõnavabaduse matja,
Õige info rahvalt katja.
Väänas numbreid olles raju,
Varsti kõveraid näeb maju.
Vajund sein ja kõver uks,
See on siiski „Super Lux“.
SOSi pille kahjuks pole,
Kõht on ees, vot see on kole!
11.Andu ähvardab ja vassib,
Hiljem nurgas vaikselt passib.
Eedu paadis vene karu,
„Saaks neist sõnadest vaid aru!“

Hiljem kisab: „Eedu pätt,
Tal on püksis taskurätt.
Tal on mõtteis argument,
Järelikult ta agent!“
12.Koolis õpsil suu on vait,
Kisab tunnis Sass ja Mait.
Ja kui vaja lähvad kohtu,
Seal jurist neil pakub rohtu.
Dire kohtus jäi meil süüdi,
Õiglus nii seal maha müüdi.
Proku, kohtunik on mäda,
Ansip arvab: „Pole häda.“
13.Muutus riik ta ajal vangiks,
Vai ja toru muutus „shlangiks“.
Pole saanud ta veel aru,
Et ei ime hunt ja karu!
Meedia ta müüs siin maha,
Neil kes keeravad siin taha.
„Rape“ neid leiab keral üles,
Varsti on nad reibil süles!
14.Vaatand madalalt vaid palli,
Rahvast, rahvusi ei salli.
Ta ei austa: põlde, vagu,
Löök võib tulla vastu magu!
Nafta mujal, saffer tühi,
Suhtleb rahvaga: „Häid pühi.“
Pole kahjuks suur ta aju,
Seda ise ta ei taju!
15.“Lähme mehed, seal Euroopa!“
-„Andrus, see on tegelt Zopa!
See on isegi Zalupa,
Нет живых, лишь вонь от трупа!“
Püsib püsti raha trükil,
Eesti, vene mehe kükil.
Ametnik on laisk ja rumal,
Kuigi arvab, et on jumal!
16.Tihti võistlustel ta käis,
Kapp, garaaz – skelette täis.
Kuid ei ründa koerad peni,
Nii on pikalt olnud seni.
Rõhunud ta pikalt hunte,
Nurka surunud ka punte.
Kuid on kahjuks siin üks aga,
Mühka pole olnud naga!

17.Hunte surub peni kari,
Mühkal punaseks läks hari.
Mustal hundil kotkas sõber,
Sõber karu ja ka põder.
Sellepärast penid suured,
Jõud on seal kus on juured.
Seal kus loogika ja aju,
Seda Ansip veel ei taju!
18.Pangad tampinud meid sohu,
Lapsed näljased, neil nohu.
Panga ori iga teine,
Et nad saaksid juua veine.
Vargust teostab siin pank,
Andu mõistus – sile plank.
Ansip eetris - vaikiv müra,
Sest ta imeb panga … !
19.Lühidalt ma võtaks kokku,
Ansip Eestis oli noku!
Nutumüüri äärne sära,
Valgustab ka seda mära.
Käis ja imes tarkusteri,
Hapukoor – on vända eri.
Mees end ammendanud ammu,
Selles Machos pole rammu!
Kui eesti rahval on veel ideid ja infot selle klouni kohta, olen nõus oma ajusagarat pingutama
ja veel mõne riimiva silbi kokku panema. Seega see luuletus pole lukus.
NB! Selist tuleb eraldi lugu! Hiljem. Korjan infot selle klouni kohta!
Mühka –Must üksik hunt kes austab
22.03.2017
Korrektor – puudub
Mühka luule: www.atnobe.ee/luule ja youtubis: „Mühka luule“
Kokkuvõttes Ansipist 1 silbiga:
Tahtes saada siin titaaniks,
Muutis riigi balagaaniks.
Püüdis olla: valgus, sära,
Tulemuseks - lonkav mära.
Demokraatia lõi lukku,
Rumalam on veel kui Juku.
Sõna tähendust ei tea,
Tööle tuleb panna pea!
Respekt

