Ma vaikselt loobun …
1.Ma vaikselt loobun, loobun rahast, sest tundest mustast, tundest pahast,
Et kasvaks asemele õis, sest eestlane on kala võis,
Et ehitaks me uue maja, kus kuulda on ka hinge kaja,
Et sünniks Eestist rahvusriik ja et ta poleks konnatiik!
2.Ka sina loobu sõber rahast, ta läbiimbunud on pahast,
Seal sees on elud ja ka veri, neid pole vähe, neid on meri!
On majandus me riigi tala, kui otsid austust – ära hala,
Kui aga oled eit või naine, siis pisarad on sinu maine!
3.Ma vaikselt loobub, loobun tööst, sest pean lugu – päevast, ööst,
Ma austan politseid ja linna, kuid soovitan neil p…i minna.
Sest sügisel on Eestis udu ja Hiina linnades on sudu,
Me vastas pärdikute mass, kuid hundikari see on klass!
4.Ma loobun tööst ja loobun rahast, sest süda pole minul vahast,
Ta nagu taevas – vahel hall ja vahel läigib kui kristall.
Kuid pole tähtis see mis põues vaid hoopis see mis toimub õues,
Mu süda näeb – ees raske tali, ma olen kurb, see pole nali!
5.Lõksus võib meil olla keha, mõistus ütleb mida teha,
Olla reeturiks või muuks, või siis värse laulvaks suuks!
Lõks see tuleb puru lüüa, kui me tahme talvel süüa.
Suund meil tuleb panna paika, muidu külmub naiste: „зайка“!
6a.Vaderiks võib olla vaene-rikkas, looduses on ilu ja ka plikas,
Maksma hakkab nafta eest meil lammas, saab ju aru, et ta on siin sammas,
Kaardi tõmbab tühjaks ta meil ruttu, hiljem läheb peitu, läheb tuttu,
Higistab ta saunas häbi välja, ma ei teinud praegu üldse nalja!
6b. Исчезнет тo, что связано здесь с модой, прекрасный день нам станет непогодой,
Исчезнет грязь пропитаная кровью, а также слёзы, на щеках под бровью.
Так дарит кнут, Земля кому родила, ведь на Земле: тупой, слепой, зубрило,
Не видит: мысли, разума природа, вот потому и бьёт она сейчас "Урода"!
7.On eluradu täis see maa, me ilma leiva, veeta saa,
Kuid naftas samuti on jõud, me mõistame, kui käes on põud!
Siin muutub kurgiks liiter gaasi, nii saab meil aju kord ekstaasi,
Meil ajus puudu oli klemm, kuid selle eest meil oli bemm!
8.On liiga pikalt olnud rahu, nüüd oma mõtteid vaikselt tahu,
Sest varsti kuuled jälle pauku, nii kogu kera lendab auku!
Nii lähvad pangad ja Nikkei, see pikalt vaadates - Okei,
Nii loobuvad siin rahvad mullist ja alustavad täitsa nullist!
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Luuletus sellest, kui mõttetu on sellele talvele minna vastu suurt rahavaru omades! Loobu rahast
enne kui pole hilja! Raha on maailmas ületrükitud orienteeruvalt 20-25 korda! Kui „Suur raha“
hakkab kaupa otsima ehk „Välja murdma“, siis on kõik „Eesti käbid“ – mängust väljas!
Loobuge rahast „Toidu kasvatamise suunal“! See on hetkel ainuõige investeering! Nafta, kile,
seemned, kihtplastik UV kaitsega kasvuhooneks, voolikud, pumbad, jne jne.
„Targad otsused on meie tulevik!“ – tee tark valik ka sina austatud lugeja!
NB! Eesti käbide all ma pean silmas kohalikke rikkureid!

