Protest Eesti lambakasvatuse vastu

1.Lammastel on utt ja mära, nad on ühiskonna sära,
Penidel kah oma punt, seda teab iga hunt.
Lammas põllul teeb meil „Mää“, penil perse all on hää,
Jahimees ja peni sõbrad, seda teavad ka põdrad!
2.Lammas sünnitab kolm utte, elu sisse tuleb rutte,
Peni pakub suitsukatet, et saaks hiljem juua lattet.
Võtab tallelt villa, naha, näeb ta uttes ainult raha,
Peni jäägrile on truu, vorsti täis on tema suu!
3.Kuid sa kutsu ära haugu, Hunt võib panna sulle paugu,
Ja siis vorst sul kaob suust, unistama hakkad muust!
Kaotab ka karv su läike, peni pole enam päike,
Päikeseks saab siin üks hunt, seda ütleb lamba punt!
4.See on luuletus meil faunast ja ideedest - mis on kaunast,
See on hallile signaal, sellel teel on suund – anaal!
Las siis mõtleb hunt ja lammas, kes on looduses meil sammas?
Uted, kutsikad on väiksed, nendel ees on suured äiksed!
5.Hallid juba nõnda vaiksed, nende liikumised paiksed,
Peitub nendes tugev maru, kuid ei saa veel kõigest aru!
Varsti kohtavad nad kotkast, räägib loo ta neil – pilotkast,
Igas hundis süttib valgus, see on teise elu algus!
6.Lammas konnaga ja sääsed, kus sa Hundu ikka pääsed,
Neid on kogus, neil on mass, hundi näol vaid grimass.
Kuid on loomadel üks miinus, mata nõrk ja nõrk ka siinus,
Näevad hundid pikalt ette, sest nad vaatavad ju vette!
7.Võitja sõjas jääb ka ilma, ta ei austa kotka silma,
Kaotajal seekord võit, kuigi pikalt alla sõit.
Nõrkus loomades on puudus, kuid ideid on nendel ruudus,
Sellepärast hunt ja lammas, koera, kotkaga on sammas!
8.Lambad olid, on ja jäävad, naistel iga kuu on päevad,
Päevad kuna mees saab tappa, või siis lausa sule sappa,
Ja neid päevi kus „морковь“, kingib naisele „любовь“,
Ja need päevad kui Seneka, hingele on kui „аптека“!
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