Lõhkuda ei suuda !

1.Lõhkuda ei suuda seda riiki, mõistus mängis munadega viiki,
Järelikult mõistus hetkel nõrk ja ideedest pole kootud võrk.
Lõhkuda ei jõua litsimaja, Tallinnas on penil oma maja,
Keegi päevad-ööd meil keset lossi, mängib ajudeta seal gandossi!
2.Lõhkuda ei suuda enam riiki, sool mis ees ei näe ma ühtki viiki,
Pole küttepuid ja pole maju, ees on ilm mis hullem veel kui raju!
Lõhkuda ei jõua peni kuuti, neil on soe, laual tihti smuuti,
Suus neil vorst ja imevad kardaani, talvel nad ei lükka lumes saani!
3.Kapos, Politseis meil paljud litsid, imevad banaani, täis on pitsid,
Mängib Sinisalu meil lakeid, Vaheriga neil on null ideid!
Lõhkuda ei suuda enam riiki, rahval mõistus millegagi triiki,
Lammas saab siin piitsa ja ka valu, hunt siin hakkab murdma vanu kalu!
4.Lõhkuda ei suuda seda riiki, pastakaga teritan siin piiki,
Pääministriks tatikas ja peni, haukund oma rahvale vaid seni.
Kodus sellel penil kuninganna, kasutab too tihti sõna „Anna“,
Paistab, et ta hiljuti ka sai, võtab kaalus juurde kõht ja sai!
5.Lõhkudes ma väsitan siin riiki, kes ei austa seda konnatiiki,
Valitsus on tõstnud tihti makse, majandusest tuleb palju lakse!
Lõhkumine pole enam suunaks, sünnivad ideed mis lähvad kuumaks,
Lammas ja ka peni on ju paat, „Käibemaks on kadumas“ – tsitaat!
6.Lõhkuda ei suuda seda riiki, inime ei austa oma liiki,
Postimees on öelnud mulle „Ime!“ – pole ma ei kurt ja pole pime!
Lõhkuda ei ole enam mõtet, kasutama hakkan meistri võtet,
Selle võtte autoriks Haijam: "Волк потянет вверх людей из ям!" (originaal)
(teine originaali variant)
„Волк с орлом летают между ям!“
Inimeses elab ju oraator, laineid aga murrab gladiaator! (eestlastele, kes originaali ei mõista)
Olge terved ja kained!
Mühka – Must üksik hunt kes austab
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NB! Kui teatud riigiasutused ei austa mind ja Omar Haijami, siis pole mõtet siin tööl pingutada!
Postimees on aga kaks korda mulle pulgakommi pakkunud! Pole suhu võtnud ja ei võtta ka edaspidi!
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