Anu on meil elu 24!
1.Meie ühiskonnas miskit mööda, ametlikult kedagi ei lööda,
Jalutan ma tihti õhtul väljas, palju on meil lapsi, kes on näljas.
Tallinn mängib hetkel egoisti, või siis ülbet Lasnamäe taksisti,
Nina pihta heebel annab paugu, hiljem kassase ta puurib augu!
2.See blondiin on ajudeta tibi, mina aga ühiskonna sibi,
Looduses on parem olla sitt, kui blondiin ja ajudeta …
„Pudel Shampust“ – elu kakskümmend neli, seda tean mina ja üks veli,
Seda teab see, kes on siin naine, olen laua taga, olen kaine!
3.Täna ründan teda, teen protesti, selles ainult valgus, pole „Мести“
Tema on ideede generaator, mina oma naisele vibraator.
Naisi austan: hommik, lõuna, õhtu ja kui vaja, lükkan seemne kõhtu,
Olen mina õppind, tean kuhu, sellepärast ma ei … … !
4.Kallis Anu, oled sa „Принцесса“, oleks targem – oleks „Стюардесса“,
Siis sa teaks kuidas maitseb higi, sinult oleks paugu saanud Ligi.
Rohkem oleks sinu taga rindu, kellel kitsas käes ja vähe pindu,
Kellel kodus kahjuks vähe süüa, tühi hing ja pole miskit müüa!
5.Hetkel oled tipus, oled lainel, pastakas mul mängib sinu mainel,
Varsti kukud alla – kallis tibi, kümme aastat maitsed soolast higi!
Mehed siis ei vaata tualetti, siis kui ütled „Palun“ saad … ,
Samuti saad aru kallis kana, elu jaoks ei ole sa veel vana!
6.Austab õige mees siin oma triipu, teenindab printsessi, pakub piipu,
Kuid on õigeid mehi Eestis vähe, see ei ole mees kes istub pähe!
Hunt siin hakkab murdma: koeri, lambaid, teritab ta juba – mõistust, hambaid.
Kuid see luule on ju meil blondiinist, shampusest, glamuurist, nikotiinist!
7.Aega on, kuid tõmban vaikselt kokku, naisele ma mängin õhtul sokku,
Lastele ta mängib emalõvi, sinule ja minule on tõbi!
Keerlevad meil naised ümber palli, mehe silmarõõmu nad ei salli.
Naised siin maailmas egoistid, mehed, järelikult, pohuistid!
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Luuletus sündis kui läksin protestima Elvasse, Verevi järve äärde. Protesti nimeks oli:
„Protest 300 000 eesti naise ja Anu Saagimi vastu!“ Põhjused miks ma nende vastu olen – loe Elvas,
Verevi järve ääres oleval tahvlil!

