Uus musi
See luuletus on osa kirjast meie ametivõimudele! Juuli kiri. Seal on mitu punkti millest me hetkel
riigina mööda vaatame. Samuti on seal punkt kus ma otsin jätkuvalt kohtumist (et saada nõu) kahe
Tallinna ärimehega: Jaan Puusaag ja Janek Kalviga! Postimees mind ju ei austa ja minu artiklit
(artikleid) ei avalda.
1.Hapukoor on ilmund suhu, tatiga on ta nüüd koos.
Kust nad tulevad ja kuhu? Miljonid on varsti hoos!
2.Ansip JOKKi maaletooja, ta on eestile ju trooja.
Ma ei taha olla ropp, kuid see mees on lihtsalt tropp!
3.Viga parandab siin vikat, abiks vigla talle ka.
Varsti kitkub iga plika, poiss ei kisa siin Hurraa!
4.On meil juhid viinud sohu, Kapos, Politseis lakeid.
Külmas, näljas saame nohu, arutades teisi teid!
5.Ilves jobu ja paskaak, ta on tegelikult saak.
Mõõdan vaikselt ta IQ - ud, nullid seal – ei miskit muud!
6.Rõivas hetkel meil tankist, öösel ta „артелерист“.
Pistnud paksuks ühe raisa, varsti lööb ka(too) üle aisa!
7.Hetkel juhib meid poliitik, ajudeta süfiliitik.
Ta on ise võtnud suhu, müünud maha meie „Muhu“!
8.Eesti - nagu merel paat, või siis raamatust tsitaat.
Kuid ei austata: Senekat, vanat Roomat ja ka Kreekat!
9.Sõab Eestis mehi palju, sinna uttu kus on kalju.
Vaher mängib täna kunni, näljas imeb ainult munni!
10.Lahendanud ta probleemi, et ei oleks siin sireeni.
Linnukeseks teeb ta tööd, ainult päevad mitte ööd!
11.Mühka vaatab praegu „kaarti“, loeb Soloni tsitaati.
Parandab ta ühe vea, siis tal endal tunne hea!
12.Kui ei muuda praegu kursi, meie paat saab tunda „Ptursi“ (противотанковая ракета)
Sõidame me vastu riffi, olles öösel keset miffi!
13.Toimikus on palju lehti, politseis meil tööd ka tehti.
Kuid see mõte on neil hale, paadi suund on raskelt vale!
14.Panen pastaka siin maha, hiljem keeran jälle taha.
Pall meil vajud hetkel auku, selles aastas on kaks pauku!
15. Ütles talvel meil Ilona, must on hobune „кто с Дона“ .
Hoiatas, et tuleb hunt, tegelikult tuleb punt!
17.Meil presidendiks trügib peni, kes pole elu näinud seni,
Ei jälgi ookeanis tuult, kuid hommikul ta värvib huult!
18.Ma näen seal samuti gandossi, ta veel ei ole hoidnud trossi,
Las loeb seda ta „куплет -i“, ta elus teinud ju „минет-i“!
19.Ma olen hunt ja näen probleemi, ei ole mängind veel sireeni,
Meil penid eestis on gangreen, ma tean kus on arter, veen!
20.Skalpelli pole seekord vaja, nad ise tühjendavad maja,
Nad öösel näevad siis ka kuud, ja see, et pole neil IQ-ud!
21.See aasta valib rahvas menti, oi vabandage, presidenti,
Kuid siis ta pole enam ment, ja jänkide eksperement!

22. Sel luuletusel on üks tuum, tal sügav mõte – ta on kuum,
Sest see on hundi sõja algus, ta viib teid sinna, kus on valgus!
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