JOKKid
Luuletus Eestis levinud „Vähist“!
1 Armastan ma seda Eesti riiki, seda armsat konnatiiki,
Kui neil sünnipäev siis pidu, hommikul vist olen idu.
Ajalehed pilte täis, kes ja kellega seal käis?
Mõnel mehel õlad laiad, mõnel naisel kenad saiad!
2 Kuhu viivad luule read? Kuhu pastakat siin sead?
Kas ansambel „Mahavokist“ , või siis „toidust“ „Eesti JOKKist“.
Politseis ja Kapos mehed, puhtad, valged nagu lehed.
Arad nagu eesti missid, või veel hullem – nende tissid!
3 Pääministriks oli mees, kelles öö ja päike sees,
Tema sees ka oli tuul, oli tihti käinud kuul!
Rahvas saatis tema sinna, et tal oleks kuhu minna,
Ja et oleks mida teha, ning tal tugev oleks keha!
4 Õpetas ta politseid, Kapo mängis tal lakeid,
Seadused tehtud said, et saaks JOKKid murda maid,
Riigihange ja „konvert“ , olen lihtsalt introvert.
Kapo pakkus suitsukattet, õhtul joodi koos ju lattet!
5 Riigihanked ja nood JOKKid – rahvale kui märjad sookid,
Aga väljas jäine miinus, mõttes coosinus ja siinus,
Paisus Kontor päevad – ööd, siis kui rahvas tegi tööd.
Siis nad uskusid veel miskit, nüüd on lihtsalt liiter viskit !
6 Tihti käisid sa Euroopas, siia sinna lennand sa,
Käisid saamuti sa koopas, nuttu müüri juures ka.
Oli öö ja oli pime, mulle ütlesid sa ime,
Kuid tookord sa olid kalju, teemant siin ei otsi varju!
7 Eesti riik on JOKKi maa, kinni panna siin ei saa,
Riigi tissi otsas puuk, riigikassas puhas vuuk.
Kasum vasakule läks, kahjum rahvale – üks laks!
Kokkuvõttes imeb see, kes on valind vale tee!
8 Sa ei austand eesti naist, sa ei austa teda nüüd.
Seda ütleb mulle vaist, kogu rahvast hetkel müüd.
Orjadeks sa tegid rahva, vaata nüüd kas pilt on vahva.
Suured firmad lasid sisse, et me imeks nende „tisse“!
9 Rooma ajalugu tead? Nendel huvitavad vead!
Ründeks kasutati nurka. Kaitseks moodustati „urka“!
Jah, ringkaitses oli jõud, siis kui meestest oli põud.
Nii nad murdsid ajalugu, võta raamat – pea lugu!

10 JOKKi õpetaja sina, mina eesti rahva lina.
Andsid hiljuti sa nõu, dialoog meil annab jõu!
Kuid me riigis diktatuur, proku imeb see mis suur!
JOKKi juhib – ahnus, raha, Mühka siiin ei keera taha!
11 JOKKil tugev – sisu, võte, Mühkal hoopis teine mõte,
JOKKi juhib ahnus, raha – Mühka austab, pole paha.
Kahjuks JOKK näeb ette sammu, selles sammus pole rammu!
Austus olgu Eesti viit, mahe toit ja kastes niit!
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