Euroopa langeb

1.Euroopa kõnnib seda teed, mis murrab lahti suured veed,
Ei näe ta tuult, ei näe ta maru, ei austa samuti ka karu,
Ei märka kaameli ja pandat ning lõvi kes on kesk Ruandat,
Ei pea lugu: hundist, kotkast ja sellest mütsist – „Jah, pilotkast!“
2.On pikalt pankur tagund palli ja hoidnud kõri kohal salli,
Mis osutus siin tegelt nööriks ja kahjuks mitte laeva vööriks!
Ei tea praegu raha peni, et see on svamm kus meie veri,
On pankur meelitanud sohu, me näeme verist varsti nohu!
3.Kaardimajaks hüüan ma Euroopat, pole näinud nälga ja ka „zopat“,
Pole olnud õiglane ju seni, järelikult on vaid raha peni!
Kaob varsti müügilt leib ja nafta, „ Uvazaju Pushkina i Gafta!“,
Kaob ka poliitikute meri, siis kui toiduks tinal - meie veri!
4.Euroliit on lambakari, laev see sõidab vastu kari,
Venemaa on magav karu, mõistust vähe, jõus on maru.
Veel on keral valge maja, mütsi all seal hea kaja,
Ning on sipelgad ja panda, nendel tuleb mõistust anda!
5.Unustasin ma Koraani, suvel seal ei kohta saani,
Naftat on ja gaasi ka, ilma veeta me ei saa!
Nendel samuti on raske, toetun siin vastu kaske,
Murdub varsti terve pall, mis peaks olema“ Kristall“!
6.Vikat juba seisab nurgas, tolle koha nimeks urgas,
Terav tera, tugev saba, tollel uksel pole taba!
Varsti pankur näeb mis tegi, peksab talv kõik kaardid segi,
Vastu hambaid saab poliitik, pankur, president ja kriitik!
7.Ületootmine protsessis, kiirustame me progressis,
Meil on näljased ju keral, nende elud noateral,
Sest me mastis puhub tuul, naistel kikkis rind ja huul.
Kokkuvõttes maailm – „Zopa“, kokku kukub see Euroopa!
8.Vigla labidaga koos, varsti igas aias hoos,
Nälg on ees mis nagu raju, pole Eestis kasvumaja,
Kilemaju on meil null, Eesti majandus on mull,
Nälg meil sirgeks tõmbab keeled, avab tchakrad ja ka meeled!
9.Laste nuttust täitub maa, paljud aru veel ei saa,
Pisarates Bale ja Messi, pall teeb pallile nii pressi!
Merkel, Laar ja Sarkozy saavad tunda siin „Muzi“,
Hiljem saavad „Potselui“, naistele on kingiks „HUI“!

10.Lõpetuseks lisan veeru, kus ma teen kaks võimsat peeru,
Hunt siin murdma hakkab koeri, tal on savi: vanu, noori.
Lambas sünnib – kana, kotkas, „Muzi“ läbime „pod-vodkas“!
Seniks rahulikku meelt, teritage: mõistust, keelt!
Mühka – Must üksik hunt kes austab
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Luuletus sellest kuidas Euroopa kokku kukub! See saab olema kiire ja võimas kukkumine! „ Vikat
nägemisse!“ Ennem kaovad maksud (inimesed lõpetavad maksude maksmise), siis kaob „ kaardi ja
ülekandega“ ja natukene hiljem muutub mõtetuks ka sularaha! Meeletu kiirusega inflatsioon! Kuni
100% päevas! Aga müüa midagi ei tohi – sest raha keral on kümneid kordi rohkem kui vajalikke asju!
See kõik on „karistamatu“ printimise loomulik „karistus“ rahvale! Kogu rahvale planeedil Maa! See
kellel on asi (ese- kile rull, karbonaat, kihtplastik, nafta, traktor, kirves, …) on kordades rikkam kui see
kellel on raha! … Nälg, ajudeta olek, kurbus, pisarad, veri, külm, … - see kõik on Eesti rahval otse ees!
Rõivas ja Ilves teile sellest ei ütle! Sest nad imevad printeri pulgakommi! Ja põsed on punnis! …
Respekt ja olge terved.
Mühka luule: www.atnobe.ee/luule

