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Zdeněk Joukl

B VII a 2021

Pesimistická

Délta útočí

Nashledanou v horších časech,
ty lepší jsme přece měli,
i když občas lidem zdá se,
že makáme tak jak včely

Kudy míří Délta k lidem?
To by měl ministr znát,
jinak o své zdraví přijdem,
když on bude v klidu spát
Premiér
Já chci za premiéra Čecha,
který má Čechy ze srdce rád,
ale ne toho, kdo je nechá
s covidem zbytečně umírat
Muž nad 75 let
To se ti to dneska žije,
když už žiješ vlastně navíc,
nevadí ti pandemie,
utečeš ji jako zajíc
Zvláště, když je ti k mání
přednostní očkování
Léto v pandemii
Zodpovědné lidi,
ty poznáte velmi lehce,
nebezpečí vidí,
do ciziny se jim nechce
K antirouškařům
“Kašlete” na Opatření,
3 R jsou vám pro srandu,
k horšímu se zas vše změní,
budete mít “řachandu”

Nic a všechno
Já nemusím nic,
však mohu skoro všechno,
zpívat z plných plic,
do kopce chodit lehko
Končí noc
Pomalu končí noc,
ty jdeš teprve spát,
nevyspíš se již moc,
měl jsi ji hodně rád
Zpívej si
Zpívej si, zpívej,
když máš na to hlas,
ženu svou líbej,
když máš na to čas
Výpis z banky
Raděj se ani nedívá
na výpis ze své banky,
napíše raděj epigram,
než číst nulové stránky
Budoucnost
Na “svatého Dyndy”
dostanem se z bryndy,
když teď jako jindy
posloucháme pindy
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Přátelé

Jak málo

Jakpak poznat přítele,
a co jsou jenom známí?
Otázky ty zmíněné
odpověď naší mámí

Jak málo někdy stačí,
aby byl muž spokojen,
když nemá ženu dračí
a nemusí do kolen

Nejde se řídit citem
ani úvahou druhých,
to jistě dobře ví ten,
kdo zažil život chudých

Víra

Ten, kdo nás nemá za vola,
tak ten nám občas zavolá !

Lidé neví, ale věří,
je to totiž mnohem snazší,
než bádání v knihovnách,
jenže o to často běží,
že nesmysly je pak straší,
že se shlíží v ikonách

Kdo hledá …
Pravda
Najdi si pro sebe
aspoň kousek “nebe”,
kde ti bude stále fajn,
kde ti lidi pokoj daj

Když chcete slyšet pravdu,
tak promluvte s panem Jouklem,
hned ke lži dveře zavřu,
rozhlédnem se pravdy oknem

Vládnoucí lobby
Pomluvy III
Fotbalové lobby
nebo lobby hodspodská,
ať se kdo chce zlobí,
na ty nikdo nemá,
i když vládu “poboská”

Místní koloběh pomluv
ten nás již dávno nebaví,
zbytečná slova domluv
a papírové bezpráví

Zpívej

Starý blázen

Zpívej si, zpívej,
když máš na to čas,
zpívej si zpívej,
když máš na zpěv hlas

Trénuje na otužilce,
špatně to však dopadá,
zkolabuje vám ve chvilce,
kolem brousí obava

Zpívej si celý den
a budeš spokojen

Klekání do “klekání”
Před vámi bych mladá paní
klečel klidně celý den,
jen kdybych měl aspoň zdání,
ža pak budu vyslyšen
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Názor mé ženy

Jan Hus III

Tak nějak to cejtím,
i když neznám všechna fakta,
to bude však jen tím,
že na fakta hledím z patra

Jen si zjistit zkus,
kdo to byl Jan Hus

Lathé
Někdo to jen těžko chápe,
máme nové slovo lathé.
Nechci prznit češtinu,
a tak lathé nepiju
Lovec
Na mucholapku chytá moly,
na mercedes ženský,
už začíná být z toho chorý,
i když je to hezký
Skály
Stály tam, stály
u moře skály,
s vlnami si hrály
a budou si hrát dál,
dá-li osud dá-li

Člověk, který bránil pravdu
až do konce žití,
reforem postavil stavbu,
s lidem uměl žíti
K čemu ?
K čemu jsou ti ňadra,
když nechceš mít děti?
Bodejž by ti spadla měla by ses rděti
Fanoušci
Utíká to, utíká,
nás se to však netýká.
My stárneme pomalu,
my fandíme fotbalu
Norma
Je jedno jak vypadáte,
všechno je jen forma.
Důležité, co děláte to je pro mne norma !

Víra
Stará kniha
Když víra lidem pomáhá,
tak pročpak jí jim bráti?
Bez víry chybí odvaha
a kdekdo vás pak zmlátí

Zachovejme mysl v klidu,
neplašme se zbytečně,
přečtěme si starou knihu,
poradí nám výtečně
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Přání k narozeninám

B VII b 2021
Pryč s vládou
Co je tohle za režim,
co nechá zbytečně umírat lidi,
i já k němu náležím,
tak ať se tahle vláda rychle klidí !
Už se těší
Už se na vás těší
mutace viru Delta,
ventilace svěží
a potom už jen celta

Naše milá Vlastičko,
posílám Ti přání,
posílám Ti přáníčko,
ať máš všechno k mání
Ať Tě “kluci” nezlobí
a nebolí Tě nic,
ať máš život férový,
měj se dobře - těpic
Na slunci
Pár paprsků stačí,
aby nám už zhnědla pleť,
a když déšť ji smáčí,
krásná je pak na pohled

Hlavně pro ty, co se brání
rozumnému očkování !
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Hloupé děvče

Kupředu

Lhala jsem, lhala,
že jsem se vdala,
jsem jen hloupé děvče,
nikdo mne už nechce

Musíš být k sobě tvrdej,
pak budeš úspěšný,
sám sobě ruku podej
na úspěch skutečný

Však od rána až do rána,
jak já bych byla oddaná !

Osmdesátka

Změna

Dožil se osmdesátky,
tak, co by měl chtít více?
Málo, co by prý vzal zpátky,
to cení si nejvíce

Sice mne to chutná,
ale mám to často,
změna je tak nutná však ty přece znáš to

Vzpomínka
Zapomnětlivý

Vzpomínám si moje milá,
vzpomínám si na tebe.
láskou mou jen ty jsi byla,
srdce měl jsem zasněné
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Zapomněl jsem tvoje jméno,
ne však oči zářící,
spacák tvůj hned vedle mého -

k tomu ruce hladící

z písní sázet zahradu -

Kdepak jsou?

tváře rozesmáté

Kde jsou ženy inspirační,
kdepak je jim konec?
Po nich každý básník lační odedávna dodnes

Proměna

Snílek
Ať slunce svítí
nebo padají kroupy,
vždy bude sníti
a vypadat jak hloupý
Do ohně
Výborně, výborně, výborně,
starosti zahoďme do ohně
“Smutná” svatba
Smutný den jsem měl zas včera,
byla svatba v rodině,
provdala se naše dcera,
opil jsem se povinně
Paměti
Začal jsem psát paměti,
to bude zase “slávy”,
snad dojdu až k závěti,
za něco aby stály
Dřív než
Dřív, než budu nemohoucí,
dřív, než budu ležákem,
dřív, než sežerou mne brouci,
chtěl bych býti zpěvákem
Zvedat lidem náladu,
sobě ovšem také,

Byl jsem prý nejhezčí dítě z ulice,
a to byla přes kilák dlouhá,
teď nad tím mohu jen klidně culit se,
vrásčitá tvář mi zbyla pouhá
Cíle
Ještě tak přemoci
přehnanou skromnost,
útoky emocí
a dlužný obnos
Fotografova žena
Ono se vše jistě srovná,
když nebudeš to hrotit,
když budeš zas na mne hodná
a necháš se mnou fotit
Vstávání
Vstávám, vstávám, vstávám
radovat se ze života,
slušným lidem mávám,
ve stopách jdu Don Quijota
Od čeho?
Dámy a k tomu páni,
ona se tlouštce brání,
ta nemá boky od Pánbíčka má je od přejídání !
Fotografie
Dívám se ti do očí,
i když jenom na fotce,
hladím tvoje obočí,
5/60 brzy přijdou Vánoce

Sama matka s dítětem
Problémy, ty neřešila,
nechala to všechno být,
na nic už se netěšila,
chtěla jenom chvíli klid
Bejvávalo
To byl ještě český humor,
a ne samá sprostota,
teď je samý úhor,
směje se jen holota
Pořád si dávat pozor,
stále jíst nějaké prášky,
občas vdechovat ozón,
a poslouchat hloupých hlášky
Víra, láska, naděje
Víra, láska, naděje,
tak to je ta trojice,
co odvěje závěje,
co dokáže spojit se

Je a nebo není
Ať je Pán Bůh nebo není,
o to vůbec nejde,
hlavní je, že když se zjeví,
každá starost přejde
Pomůže ti, povzbudí tě,
že jsi zase v pohodě,
miluje ho každé dítě,
ne však lidé v Sodomě
Předpověď počasí
ta deště ohlásí
Když jsem si vzal deštník,
tak se mi všichni zdaleka smáli,
pláštěnku jsem nestih,
to by se za břicho popadali
Teď, když venku ale leje,
moknou, a volají zle je
Taková to byla velká láska

Rozloučení s M.L.
Milan Lasica neumřel,
ve filmech žije dál,
v kultuře téměř všeuměl a herce ideál

Škoda té velké lásky,
kterou jsi ke mně měla,
když hladil jsem ti vlásky,
nežli jsi oněměla
“Skokani”
Kdo neskáče není Čech,
a tak hned
všeho nech,
neb budeš mít z pekla pech
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Dřevěná mísa
B VII c 2021

Rozbitých talířů na padesát,
i když se děda snaží,
dřevěná mísa před ním bude stát,
vlivem třaslavých paží

Delta
Končí nám legrace,
začíná Delta,
kdo říká “nebát se”,
skončí jak Pelta

Není každý den paráda
Všechno se povést nemůže,
občas se něco zkazí,
na pouti skončíš bez růže
a petrolejka čadí

Po pandemii
Zase se ženou
za tím, co se hnali dřív,
zase stejnou měrou
pohrdají změnou

Kdo?
Kdo kráčí
v bodláčí
má kůži hroší.
Kdo přeje
kurděje
má slzy v očích
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Skromnost
Ať je tolik nebo tolik,
hlavně, že jsi naživu,
ať jsi tragéd nebo komik,
buď rád, že máš obživu

Písně pro mladé
Tyhlety písně,
které dnes hrají mladým,
přináší tísně
a tvoří hanby špalír

Řeči jsou řeči
Všichni na světě chtějí mír
a přitom se stále válčí,
jaký jen najít elixír,
abych byl na světě radši?

Drezína
Slova se šinou po trati,
je jich plná drezína,
ta se po svatbě obrátí,
jede vítat Pepína

Ráno
Nedá se nic dělat,
budeš muset vstát,
vydělat na chleba,
pak si s dětmi hrát

Už
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Už je stará holka mladá,
už ji mužský nebaví,
ohýbá jen těžko záda,
nelákaj ji neznámí

Na hloubku

Resty

Co máš dělat holoubku,
když chceš nachytat ryby?
Musíš vyplout na hloubku,
na mělčině tě vidí !

Ať všechny resty,
ať mi jdou z cesty,
připíjím vínka sklenku
na schopnou asistentku !

Dovolená

19.7.2021 – Den “svobody”

Leží se ti dobře,
nechce se ti vstávat,
venku šplouchá moře,
budou oběd dávat

V Anglii tančí na hrobech,
a radují se z toho,
přibude další náhrobek,
marné je znalců slovo

Co ve stáří

Dobrá rada drahá

Co nás čeká ve stáří
a na co se připravit?
Jen pár vrásek ve tváři
a snažit se být dál fit

Umět si poradit,
když nikdo není po ruce.
Dokázat “pohladit”,
a říci nahlas “Omluv se”

Šumění

Pianista

Vítr šumí,
říčka šumí,
stromy, o těch nemluvě.
Bolest duše
oni ztlumí,
zbytek nechám na v hudbě

Hrál na ženu jak na piáno
a jí se to moc líbilo,
pak vzbudila se u něj ráno,
on udělal jí mimino
Tři kila

Podpadky
Když je žena zadaná,
tak pročpak nosí podpadky?
Když má doma chalána,
tak proč mít úděl volavky?
Pohledy
Dívat se dopředu
a nebo zpátky?
Poradit nesvedu,
čti mezi řádky.

Chybička se vloudila,
jak se to jen mohlo stát?
Shodila jsem tři kila,
přesto mne dál nemá rád.
Smutné stáří
Ani pes po tobě neštěkne,
nikdo ti ani nezavolá,
je to sice od nich nepěkné,
dnes se však mnohý takhle chová
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Spaní – psaní

Doma je doma

Když nemohu spát,
tak to tak zase moc nevadí,
mohu přece psát
a čas se časem zas seřadí

Nebyl jsem v Egyptě,
nebyl jsem v Tunisku,
zašel jsem, abych tě
k sobě zas přitiskl

Nikdo

Nebyl jsem na Krétě,
ba ani v Mamáji,
zašel jsem k Markétě,
tam víno dávají

Nikdo tě nezavolá,
nikdo tě nemá rád,
říkáš si občas znova do větru akorát
Starý filozof
Jak má přemýšlet do budoucna,
když již budoucnost nemá?
Hloubá tedy raděj u jsoucna,
tomu věnuje elán
Více méně
Nemusíš vše dělat denně,
i občas to postačí,
více, to je někdy méně,
chudý je pak bohatší
Stařešina
Neumí dávat dary,
neumí je přijímat,
na obojí je starý,
umí již jen rozjímat
Talíř
Prasklý talíř
nemá cenu
ani halíř !

Ztráty
Z přírody se ztrácí
mnoho krásných tvorů,
motýli i ptáci
a ještěrky k tomu
Ničí je chemie
kombajny i auta,
viník to přežijje kde hledat tu Fausta?
Hlupáci
Hlupáci, ať mi na záda
vlezou třeba každý den,
bez nich se sláva dostává,
s nimi jdeme do kolen
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B VIII a 2021
Nahoře bez
Kdo roušku nemá,
potká ho neštěstí,
neb krutá změna,
co dobré nevěstí !
Podceňování soupeře
Rozestupy, rozestupy,
Delta, ta se usmívá,
to když budou hlupci tupí,
to pak ráda uvítá
Zdraví vás mutace Delta,
už si na vás brousí zuby,
v nemocnici čeká celta,
potom pohřeb – často chudý

Rozvolnění k 1.září 2021
Počty nakažených rostou,
přibývá nebožtíků,
pošlu vám to klidně poštou:
„Budete žít pak v hříchu“.
Předvolební rozvolnění,
když situace je vážná?
Tohle vskutku dobré není,
má nás vláda jen za blázna?
Zavirovaná ulice
Ulice plná lidí,
kdy zase jednou bude?
Dokud vir kolem slídí,
zůstává jen pro chudé
Pátá

Podceňovat soupeře,
to se nevyplácí,
pustit z rukou otěže
úspěch v boji ztrácí

Pátá vlna začíná,
jaká asi bude?
Budeme moct do kina
nebo roušky všude?

OH 2021

K mládeži

Díval jsem se na ženy,
jak do sebe pěstmi mlátí,
nebyl jsem tím nadšený „štěstím“ pláčí jejich máti

„Kašlete“ na seniory,
roušky máte pod nosem,
to jsou ale divné fóry,
což tak facka bonusem ?

Jak začít od píky
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Patnáct lidí ze sta
nenosí „respíky“.
To je dobrá cesta
jak začít od píky !

Kabaret
Ať chcete nebo nechcete
budete se smát,
dáme si fórů repete
a pak budem hrát
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Strojaři

Vzory

Strojaři jsou strojaři,
sledují i souvislosti,
jim se vyhrát podaří,
vyřeší vše po libosti

Havlíček můj vzor
a Cimrman taky,
hlupákům na vzdor
řeším saky - paky

Láska II

Šance

Láska je květina,
která má ráda péči,
láska je nevinná,
a smutnou duši léčí

Osud ti dal šanci,
k tomu slušné zdraví,
nohy ti dal k tanci,
úsměv úspěch slaví

Zodpovědnost druhých
Poděkování
Spoléhat na zodpovědnost druhých,
to se může jenom velký blázen.
Co když jde o lidi s duchem chudým,
o ty, kterým neříká nic kázeň ?

Sluší se poděkovat Pánu Bohu
nebo třeba i svému osudu,
za to, že tvořit stále ještě mohu
a rodičům nedělám ostudu

Správná žena
Škoda, že….
Správná žena, ta se nehádá,
popláče si, a se vším se smíří,
když ublíží, tak jen nerada,
úsměvem, tím ovšem ráda hýří

Ty jsi z jiné planety,
spolu žít, to by nešlo,
škoda, žes to právě ty,
že máme jiné heslo

Až
Cesta ze školy
Až potom jednou v létě,
nebudu moci vstát,
skončím na tomto světě
a přestanu se bát

Ze školy trousí se
chlapeček malý,
domů jít bojí se,
děti ho zpraly

Usínání
V lese
Děvčátka, jděte už na kutě,
víčka se vám již klíží,
spinkat jdou i bílé labutě,
andílci na vás shlíží

Našel jsem si místo v lese,
kam nikdo nikdy nechodí,
občas se tam káně snese,
tam ticho všemu vévodí
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Před spaním

Poležení

Vzpomínky, vzpomínky
a k nim tajná přání,
v očích dva ohýnky,
touha k milování

Leží se mi dobře,
leží se mi fajn,
pohyb, ten ať pomře,
máš – li chuť, tak vstaň

Sólista

Pochvala

On nikam nespěchá,
čas je mu fuk,
nikdo ho nečeká,
je sólo kluk

Chvalme, chvalme, když je za co,
šíříme kolem radost,
házíme tím vstřícné laso,
kdopak nám řekne: „A dost!“

Důslednost

Čekání u doktora

Dokázal jsi,
že něco dokážeš,
úkol dáš si
a za ním stále jdeš

Nemá cenu přemýšlet
o tom jak to dopadne.
Cukr nebo pelyněk
nebo léky proradné ?

Čas

U řeky

Ať je dvanáct nebo jedna,
na tom vůbec nesejde,
o to přece se nejedná hlavně rychle dělejte !

Dalo by se tady koupat,
nebo lovit rybičky,
daly by se břehy zkoumat,
neb si přinést židličky

Pochvala

Boudička

Pochvala ti nic neudělá,
druhého však potěší,
chválit by jsi častěji měla i když nemáš ponětí

Tady stojí boudička,
co obrůstá lesem,
v ní byla dřív holčička jsem tu dobře? Kde jsem?

OH tenis čtyřhra žen

Do archivů

Ke konci jsme přidaly,
medaily jsme vyhrály

Ono to chce do archivů,
a tam hledat úspěchy,
je tam jistě spousta divů,
dodají nám útěchy

Ne, s odřenou patou,
šlo o placku zlatou
Pozdravujte naše chlapce,
vítězství už máme v kapse!
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B VIII b 2021

Protilátky

Vláda v pandemii (VIII 2021)

Nikdo neví, co je hodně,
nikdo neví, co je málo.
Je to jako chodit potmě,
děcko by se pokakalo !

Již je půlnoc, již je jedna,
vláda stále ale jedná
Situace není dobrá,
vláda chce být ale hodná
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Spánek

Staví lanovku Řeka Zorby,
brzy tu budou totiž volby
Na zdraví lidi se neohlíží,
v preferencích, v těch se dále shlíží
Volit vládu jistě nebudu,
dělá nám všem jenom ostudu
Politickou opozici, tu nevolím taky,
bez nouzového stavu zemřou pak lidí
mraky
A tak tedy vládě klnu,
máme na krku Pátou vlnu
Pátá vlna již se chystá,
je to vlna politická.
„Nebudeme dráždit lidi,
ono se to pak uvidí“

Hezky se mu leželo,
pěkně se mu též spalo,
chybu tu to nemělo,
najednou kouká – ráno
Před večerem
Nechvalme dne před večerem,
chvalme ho raděj až ráno,
když se rychle neseberem
tak pak máme „vystaráno“
„Hustý“
Krásnými ústy
zní slova všeliká,
například „hustý“,
což slušňák neříká
Hezky

Epidemie domácí
Prchám od své milé,
když přijde odněkud zvenku,
do té sladké chvíle,
než projde ve sprše plentu

Hezky je na světě všude,
než k vám vtrhnou hordy rudé,
hezky je tam, kde příroda je pán,
než zase zaútočí Taliban
Až jednou

Zdvižené ruce
Když jdou viry ze Západu,
no tak, ať se národ brání!
Copak je to za záhadu,
že má Vojtěch klidné spaní?

Až jednou usnu,
ne jako vždy, ale navždycky,
až zavřu “kušnu“,
pak budu mrtev i prakticky
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Ve vinárně ve dvou

Všeho moc škodí

Litr vína
a k tomu ještě dvě deci,
to je jiná,
náladu to zlepší přeci

Když je toho hodně,
když je všeho moc,
vhodit část do ohně
a pak říci dost

Upovídaná manželka

Oběšenec

Mele pantem od rána,
pantem mele večer,
s nervy si mi pohrává,
málem bych i brečel

Copak je to za chlapa,
který se věší v parku,
to je chlapa atrapa,
zvlášť, když je to pro Fanku

Pomluvy II

Mona

Časem to zřejmě bude nutné,
i teď však to bude výhodné,
když pomluvám se slovo utne
a na lži se člověk vybodne

Dívám se vám do oken
již pěkně dlouhou chvíli.
Budu někdy pochopen,
když čas můj se již chýlí ?

Lepší člověk

Příroda se chlubí

Nepomlouvat, nezávidět,
jak moc je to lehké?
Za činem člověka vidět hezky se to řekne

Příroda, ta se chlubí,
ale jenom znalcům,
těm, co se dívat umí,
nejčastěji starcům nikdy ztroskotancům

Perspektiva
Chaloupka I
Já už perspektivu nemám,
myšlenky mé však ano,
komu je jen dále předám?
Předám je na svém netu,
když kliknutí nespletu.

Posekaná tráva,
dveře, ty jsou na petlici,
střecha, žádná sláva avšak posezení vždycky

Při tanci

Chaloupka III

Tiskl mně koleno do rozkroku
a říkal milostné básně,
když dořekl mi poslední sloku
bylo mi tak nějak - -

Vidět je na vláčky
i na lesní loučky,
na silnic zatáčky,
pod nohami broučky
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Kolínko

Neříkej

Olinko, Olinko
ukaž mi kolínko,
když ukážeš obě
udělám ti robě

Neříkej mi miláčku,
když máš v hlavě jinou,
k tomu doma „stihačku“
„povinností“ plnou

Starší muž

V posteli

Žena chce stále víc
a tobě již síly chybí,
ona by ráda na Měsíc
a ty jen polévku rybí

Nemáš hlad, ba ani žízeň,
není horko ani zima,
nehrozí ti žádná tíseň v posteli je prostě prima

Vyznání V

Přání ženy č. 261

Příjemné pocity,
ty mám, když jsi blízko,
modla má, to jsi ty,
ty jsi moje štísko

Přiveďte mi člověka,
který nebude nudný,
co mne smutnit nenechá
a umí skládat uhlí

Na první pohled

Láska za lásku

Láska na první pohled,
ta však není jenom tak,
chce to od starších dohled,
k oltáři se nedostat

Neměl bys být milován,
když nebudeš milovat,
zůstaneš pak na vše sám,
a můžeš jen rýmovat

Vlast

Vzpomínání

Pochopí to časem každý,
že vlast je věru vážná věc,
není možné býti vlažný,
tady nejde o dlabanec

Den celý, celičký
vzpomínám na tebe.
Na květech včeličky,
za okny přátelé.

Smysl pro humor

Na návštěvu k milé

Co je platný smysl,
který máme pro humor,
když ten humor zkysl
a vypadá jak horror

Kam jinam
než k tobě.
Zazpívám
medově.
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Ukradne ti srdce taky,
nedostaneš už ho zpátky

Očkování
Nic přec není stoprocentní,
ani covid očkování,
je však ale evidentní,
že umožní hodování

U televize
Ruce dát zas do klína,
otevřít oči,
televize začíná
a život končí

Varování
Nedívej se dlouho na ni,
je až příliš krásná,
odmítne tě, to tě zranílíp, když se jen zazdá

Polibek
Někdy stačí maličkost
a máme z toho radost,
polibek jen na líčko
a příjemného máš dost

Nová cesta
Patnáct lidí ze sta ti kašlou na roušky,
Že by nová to cesta,
jak pohřbít drahoušky?

Čas
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Mám knížky, co nikdy nepřečtu,
nebude už na to čas,
ten nemám už ani na slečnu tak proč čas nevezme ďas?

Hledání

Ráno – raníčko

Který pak je Janeček,
který potom Janík?
Dala bych si taneček
a pak hned na slamník

Otevřít oči
nebo zůstat zasněný?
Noc, ta již končí,
a sen, ten je vzdálený

Přání otcem myšlenky

Úklid

Myšlenka je jedna věc,
skutečnost pak věc druhá,
občas ale nakonec
všechno jinak se udá

Tohle dáme semhle,
tohle dáme sem,
tohle zase vedle
někam odnesem

Pozor, pozor

Slova

Dej si hochu,
dej si majzla,
tahle holka
leccos čmajzla

Slovíčka, slova,
platí i neplatí,
dobře se chovat,
to slova nevadí
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Pozdě

Výlet II

Přišel pozdě na rande,
lavička byl prázdná,
řekl si jen „amante“,
kdy o ní se zázdá?

Za mlhy a za deště,
vzít batoh a sví děvče,
za ruce držet se,
výlet ten nám poved se

Rada

Staré věci

Ježíš, Maria, Josefe,
kdo poradí mi nejlépe ?

Dokud nám věci dobře slouží,
tak se přeci nemění,
i když reklama kolem krouží
zůstaneme „dřevění“

Podle věku hledej střechu
Když je vám padesát,
jděte si zaplesat.
Když je vám jen dvacet,
domů se nevracet.
Zůstat u své dámy dlouho, dlouho sami

Do slevy

Setkání po letech

Ráj

Teď již to nepůjde,
jsme příliš staří,
snad v příštím životě
setkat se zdaří

Nic mne dnes nebolí
a to je fajn,
nemusím do školy no prostě ráj

Starosti

Setkání

Pořád na něco myslet,
na starosti a nemoc,
kalendář hlídat svisle,
odpočívat jen přes noc

Setkání s lidmi
bolí i hladí,
jak staré filmy,
jak lásky z mládí

Promarněná šance

Dříve

Už na mne mává,
k tomu na mne volá,
že prý se vdává,
a mne má za „vola“

Měl jsem dříve měl,
denně několik nápadů,
pracovitost včel
a k tomu dobrou náladu

Do postele
Jdu si lehnout nejlíp ve dvou
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O co není zájem,
tak to dáme do slevy,
ušetříme nájem
a nebudou problémy

Neděle

Odchod

Dneska máme zas neděli,
není už nutné nikam spěchat,
hádat bychom se neměli,
druhé žít měli bychom nechat

Život není jenom chlast
a kouření cigár,
„kámoši“ se nenech zmást
a běž raděj jinam

Nula od nuly pojde

V Jizerkách

Ať děláte co chcete,
stejně vás pomlouvat budou,
je to všude ve světě,
chtějí vás udělat nulou

V Jizerkách je krásně,
i když třeba leje,
potom, když je jasně,
tak se srdce směje

Neideální žena

On line

Vím, že nejsi ideální,
buď v klidu, já také ne,
máš ambice literární,
k tomu oči malebné

Volaj mi volaj,
zda prý jsem on line
Jděte s tím do hnoje,
já nevím co to je

Zásnuby
Já pro zpráv většinu
užívám češtinu

Řekněte své slečně,
řekněte konečně,
že vaří výtečně,
že si ji chcete vzít

Senior
Víc už nic nemusím,
nic víc už nečekám,
nikoho neruším,
a nikam nespěchám

Guru
Měl by to být člověk chytrej,
měl by být i bez viny,
o tom potom často zpívej,
po všech městech pevniny

Básnička
Ta poslední básnička,
ta byla jen pro tebe,
psal bych další psaníčka,
když to k lásce povede

Jak je to možné?
Politikaření
stále ještě vládne této zemi,
na ústupu není,
i když odsuzováno je všemi

Nesmělý
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Líbá ji na čelo,
a potom na tváře,
víc by se zachtělo,
až úsměv ukáže
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Vir

Nejvyšší soud v pandemii

Vir, ten nemá uši,
nemá ani duši,
nevyslyší naše přání,
nemá o něm ani zdání

Demokracie by přes Nejvyšší soud
pohřbila klidně sama sebe,
naštěstí každý z nás není ještě bloud nechce se mu ještě do nebe
Pryč s vládou
Odpůrci
Vy, odpůrci očkování,
na co si jen hrajete?
Diplomy vy máte k mání,
nebo rozum kuřete?
Naše vláda, ta se fláká
Situace se zhoršuje,
vláda nedělá nic,
prý se do toho obuje,
až mrtvých bude víc
Pátá
Začíná Pátá vlna,
vláda je v pohodě,
nebude přece blbá volit chce po tobě !
Bez roušek
Dívám se docela divně
na lidi, co jsou bez roušek,
proč jen jsou takové svině,
ptá se jich drze Zdenoušek

Nakaženost roste
a vláda nic nedělá,
je to věru prosté:
dál by vládnout neměla
Počty nakažených rostou
Vláda nic nedělá,
vláda nás nechrání,
vláda je dřevěná,
strach z voleb přehání
400.000 seniorů bez OTN
„Kašleme“ na seniory,
nenosíme žádné roušky,
tohle nejsou jenom fóry,
na doktora chceme zkoušky
Pomáhej a chraň !
Proč platíme policii,
když nás vůbec nechrání?
S bezrouškaři čerti šijí,
kolem nás se prohání
Volební vlna

Kdyby šlo o jejich zdraví,
tak, ať je vezme klidně ďas,
jenže oni druhé zraní
a koronavir přijde zas

Pátá vlna je volební,
stejně jako ta druhá,
dobře se hochu rozhlédni,
kdo zdravím lidí mrhá
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Špatná předvolební vláda

Předbíhající žena

Počty nakažených rostou,
vláda nedělá nic,
uvedu myšlenku prostou:
„S takovou vládou pryč!“

Máte štěstí, že mluvím slušně,
jinak bych vám vynadal,
vyprášil bych vám trochu sukně,
no, a tak dál, a tak dál

Vláda má nižší normy blíží se totiž volby !

Vstávání

Jenom blb se nepoučí
a dělá stejné chyby,
poslanci však za něj ručí,
neplatí potom kdyby !
Vláda nemá snahu je to vláda vrahů!
Senior v autobuse
Starý člověk v autobuse,
to je již dneska náhoda,
skousnout totiž bude muset,
že není milec národa
Mládež bez úst ochrany
ohrožuje lidi staré,
není žádné obrany,
řidič se jich nezastane

Zpochybňovač
Zpochybňovat odborníky,
to může jen hlupák,
ten však dneska, bohudíky,
při projevu upad

Nedá se nic dělat
budeš už muset vstát,
štěstí svoje hledat
a pak se tomu smát
Fotograf se raduje
Chtěl jsem fotit ruce stařen,
nebyl na to čas,
a teď koukám jako blázen vrásek mám jak ďas !
Zásnuby
Podívej se moje milá,
podívej se ze dveří,
vždy jsi na mne hodná byla,
i když někdo nevěří
Čekám na tě na zápraží
s prsteny a pugetem,
půjdem spolu pak k faráři,
tam zásnuby upletem
Noční psaní
Veršíky píše potmě,
nikdo ho při tom neruší,
i když je dlouho do dne,
píše dál, i když nemusí

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Vy to víte

Na houby

Přece víte, že jste mi sympatická,
dobře víte, že se mi moc líbíte,
jistě víte, že jste mi hodně blízká
a také to, že v mém srdci bydlíte

Na kraji lesa
tam srdce plesá,
tam rostou hřiby, kozáci.

PIRSTAN
Účelové uskupení
Pirátů a Starostů tohle pro mne vůbec není,
to zůstává mi na chvostu
Risk je zisk ?

Tam chodím denně,
tam zatraceně
sbírat houby se vyplácí
Každý jsme nějaký
Někdo jen stále krade,
někdo je třeba ošklivý,
tenhle pod sebe hrabe,
jiného múza políbí.

Proč riskovat zdraví,
jakou to má cenu?
Hazardér ať slaví,
já rád mu to přeju

Má si snad vzít ošklivce
neb pusto mít ve spížce?

Boj až do konce

Co to je závist?
Já na štěstí ji zatím neznám.
Ona je na nic,
se vstřícností se seznam

Prohra není žádná hanba,
když bojuješ do konce,
když se rveš tak jako panda vítězi pak ukloň se
Skoro nic
Nepotřebuji skoro nic,
pár talířů a párek lžic,
rukavice, když mne zebe
a pak stále jenom tebe
Svatební slib
Já, v příštím životě,
až mi bude dvacet,
na svatbu pozvu tě,
my budeme brát se

Závist

Přání č. 142
Chtěl bych mít krásný byt,
ale ne, na co? Nechtěl.
Chtěl bych však v klidu žít
a starosti bych neměl
Samota
Telefon nezvoní,
maily mně nechodí,
vypadá to, že jsem sám.
Vzpomínek démoni
samotě vévodí.
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Mládež v pandemii
Teprve pandemie nám ukáže,
jak je mládež bezohledná,
dokáže dostat viry do skrumáže,
tím proti zdraví starších jedná
Nechceme anarchii
Nařizovat se dnes musí,
a zákony tvořit také,
jinak jedno druhý zdusí
a druhý prvního zmate
25.000 zbytečně mrtvých
Populističtí vrahové
nechali zemřít tisíce lidí,
dámy a také pánové:
už aby vládli konečně jiní!

Epidemie
Čím je větší problém,
tím má být větší disciplina,
k ničemu je „bohém“,
nebo i příběh Rin Tin Tina
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Tajfun
K tomu není co dodat,
není mnoho co říct,
pole je nutno zorat
a začít zase sít
U starého hřiště
Tady si děti hrály,
když byly ještě hravé,
tady se děti smály,
když byly ještě zdravé

Odpírači očkování

Spolu

Země je prý placatá,
a koronavir není,
modelka je macatá
a odpůrců si cení

Drželi se spolu za ruce
a tím to bylo jasný,
společné budou mít Vánoce
a k nim pak knížku básní

Kamarád

Na hřbitově

Umřel mi kamarád na covid,
od té doby jsem docela jiný,
dokáži se sakra rozzlobit,
když mne někdo chce poslat do hlíny

Zde již závist nepřebývá,
smrt vyrovnává rozdíl,
pán, nepán tu odpočívá,
jenom ty jsi se zpozdil

Óda na roušky

Přelud lásky

Čtyřikrát nám roušky pomohly,
a po páté budou zbytečné?
Není v nich sice moc pohodlí,
k ochraně jsou ale výtečné !
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Čekat na tě nebudu,
nemělo by to smysl,
jsi podobná přeludu,
co zajal moji mysl

Minioperace

Denně

Vyřízli mu bradavičku,
všechno bylo v pohodě,
jen píchání „kleksaníčku“
musel řešit sborově

Napíši pár básniček
a pak teprv vstanu,
když jich bude balíček špatné dám na stranu

Jednou u lékaře praktického,
jednou potom zase v nemocnici,
nakonec využil umu svého,
povedlo se, neměl pomocnici
Xenofobie
Vesele
Vesele jen vesele
zkus si ráno vstát,
když se něco semele,
jdi se pak hned rvát

Když se bojíš lumpů místních,
tak najdeš všude kolem zastání,
když se bojíš lumpů cizích,
jako xenofoba tě nahání
Hurikán

Slibuji
Budu šetřit energií
a neplýtvat časem,
vládu, doufám, tu přežiji o všem píši báseň
Doporučení č.26
Rád a nebo nerad,
na tom přece nesejde,
co je nutné dělat,
tak to rychle dělejme
Před volbami
Nesleduji volební programy,
jsou to jenom předvolební řeči,
sliby, ty neberu si do hlavy,
skutky mají pro mne cenu větší !
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Přiletěl k nám hurikán,
stopy nechal kruté,
uletěl nám bůh ví kam,
zbyly boty zuté
Ve vlaku
Taková překrásná krajina
a mládež „čumí“ do mobilů,
to není výchova mámina,
jen těžko tohle to pominu
Sladší život
Kdybyste nebyla vdaná
a já byl o dost mladší,
byla byste moje dáma,
a život měla sladší
Roste jako z vody
Hodina přibývá k hodince
a dítě přibírá v peřince

Na koukání
Nikdo
Nikdo mne nemá rád,
nikdo mne nepochválí,
srdce mi pukne snad
a pak mne v peci spálí

Dívky má jen na koukání,
odpadnou tak starosti,
s vyšším věkem je normální
nedělat si známosti
Plácnutí přes zadek

Alkoholik
Člověk se naučí ledacos,
popíjet, ba i pít,
občas však v pití již nemá dost,
bez pití by však chcíp
Rodina
Rodina se nehádá rodina si pomáhá
Hledání
Ježíškova očička,
kde je moje kočička ?
Genderové různosti
Vůbec nás nebaví
hledat různé gender druhy,
počítat pohlaví
a duhové vázat stuhy
Zlo
Ustupovat zlu,
to se nikdy nevyplácí,
proti němu jdu,
než-li uklovou mne ptáci
Co naděláš?
Nedá se nic dělat,
na věčnost půjdu spát,
štafetu chci předat
a potom dostat mat

Nechcete si plácnout pane?
Stojí to jen korunu,
mně se při tom nic nestane,
vy nemáte ostudu
Mám také množstevní slevu,
za deset jen osum,
přijdete si na své, věru,
to dá přece rozum
Na holou to stojí více,
to zajisté chápete,
červenají přitom líce,
chlapi chtějí repete
Kdyby mne to bolelo,
tak to platí vyhláška,
„nevrtám“ si koleno,
přijde zvláštní přirážka
Že je pětka deset korun,
to vy jistě víte,
nedáváte ji však bohům mne tím potěšíte
Volná výchova
Ta volná výchova,
ta nemá autoritu,
neumí rýmovat,
nesloží maturitu
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Pročpak?

„Promořování“

Řekni, řekni, má milá,
pročpak jsi mne zmámila?
Teď si chodíš s nosem k nebi
a mně smutno nějak je mi

Pokračuje vraždění,
lidé se točí bokem,
je to jasné znamení,
že rok se sešel s rokem

Bezdomovci II
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Kreslení
Když nevíte, jak to popsat lépe,
tak to prostě pěkně nakreslete !
Rady bez zodpovědnosti
To se to nabádá,
to se to jenom radí,
zodpovědnost žádná,
a radí příliš mladí

Pivo a krabicové víno,
tak to je ta vaše doména,
je nám vás trochu líto,
ale nepůjdem na kolena
Jste alkoholici většinou,
léčit se však nechcete,
a na pověst rumu léčivou
vsadíte své EET
A tak levný chlast
zlomí vám zas vaz

Rychlá doba

V posteli

Není čas na zážitky,
čas je jen na info,
kdepak očuchat kytky odcházím, balím to !

Co ti chybí v posteli?
Vždyť jsi v teple a v klidu konto v bance roste – li,
pak nebudeš mít bídu

Jednou ranou

Pohlazení

Zabít dvě mouchy jednou ranou,
to je vizitka úspěchu,
když dáme ovšem žerty stranou,
mužskému to dá útěchu

Chtěl bych vás pohladit,
tak jako se hladí kočka,
při tom se omladit,
vidět přimhouřená očka

Štěstí – neštěstí

Bez TV

Máš docela štěstí,
že můžeš stále tvořit,
bylo by neštěstí,
tvé dílo někdy bořit

Vlezte mi hlupci na záda,
já chci mít dneska doma klid,
pro mne je láska zahrada,
sklenku vína bych neodmít
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Zrcadlo

Neděle

Podívej má lásko, jak jsi krásná,
zrcadlo na to ti odpoví,
každou noc o tobě se mi zazdá,
tancujem tanec náš sólový

V neděli se nedělá,
měl by být všude klid,
zlobit by jsi neměla,
jenom mne ráda mít !

Zamyšlení

Zkušenosti není dosti

Co je pro mne nezbytné
a co mám již navíc?
Co již člověk nestihne
a co je mu na nic?

Jak předávat zkušenosti,
když o ně nikdo nestojí?
Za chvíli máš toho dosti,
když lidé kolem zevlují

Duše ženy

Starý básník

Když je duše citlivá,
tak se také víc trápí,
však i radost přibývá,
zvlášť však, když přijdou chlapi

Měl by jsi psát závěť
a ty píšeš o lásce,
namáháš svou paměť takto stařec chová se?

Láska

Zbytečnosti I

Člověk se z ní lehko zpije,
je horší než whisky,
k tomu ještě poezie
a malér je jistý

Co vnímáme zbytečností
a co jich ještě děláme !
Kdopak je jen stále hostí?
Cesty nám nejsou neznámé

Absurdistán

Zbytečnosti II

Jako na vyoranou myš já nyní civím,
mám se prý přizpůsobit
nepřizpůsobivým ?!

Co děláme zbytečností,
to by se člověk divil.
A k tomu co šíleností.
A to máme civil!

Návody
Vím dobře, co mám dělat,
netřeba mi dávat návody,
vím, kde zločince hledat
i jak postavit se na nohy

Zdraví
Zkušenost nám praví,
že hlavní je zdraví
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Syn
Otto
Je to, je to tím,
že jsi otce syn.
Že máš jeho geny,
nejdou velké změny

Muž se vstřícným úsměvem,
co nikomu neublíží,
i když dlouho s úvěrem
životem se plíží

Otěže v rukou
Činy a sliby
Máte v rukou otěže,
však nevíte co s nimi.
Jak porazit soupeře?
To nejde jenom sliby!

Nevěř slibům,
věř jen činům
Říp

Nezodpovědnost
Já bych z toho chcíp,
prodáváme všechno,
prodali jsme Říp,
brzy třes se, Etno !

Nezodpovědnost
nenormálních lidí,
ta byla a bude.

Minulost

Můžeš jí mít dost,
problémy nevidí.
Ona řádí, všude.

Minulost není tabu,
minulost je poučení,
kam se na ni jen hrabu půjdu k ní na vyučení

Změna

Važme si
Važme si toho, že je nám dobře
a že nás nic nebolí,
spousta mladších lidí zatím pomře,
plakat se však nehodí

Změna, to je zajímavý život
občas spojený ovšem s rizikem.
Také mnoho nových hezkých příhod,
dobré změně my rádi přivyknem
Půlnoční
Lidé si jdou na půlnoční,
jen já mám noční celou,
u nich je to akce roční,
mně noční už dech berou

Zloděj
Přisvojil si plody práce,
kterou dělal někdo jiný.
Ve vězení jeho štace !
Tam může být zase líný !

Co chci
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Co chce, to udělá,
protože je chlap.
Co chce, ať udělají jiní,
je to u nás běžný zvyk tím se řídí politik !
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Předvolební vláda

Povolební pandemie

Natotata, natotata,
vyžeňte už psychopata,
stále přibývají nemocní,
vláda o úspěchu ale sní

Všechna čísla rostou,
vláda ale chrní,
věc učiňme prostou:
hoďme ji do trní !
Dotazy vládě
Proč netestujem školní děti?
Proč neděláme kontrolu?
Proč smutno z této vlády je ti?
Proč spějeme dál k horroru?
Vláda nekoná
Tak konej rychle vládo,
ať nemáme tu „drámo“,
ať nezmírají lidé neb Satan pro vás přijde !
Bylo jich jedenáct
Včera zemřelo jedenáct Čechů
a vládě je to zřejmě fuk,
stále jí není ještě do spěchu,
snad, až jich bude celý pluk
Nějak si dost dovoluje vědomě nás promořuje
Vláda před volbami
Bránit lidi
nemá snahu,
křesla vidí
vláda „vrahů“

Zkratková doba
Všude samé zkratky,
děj nejde často pochopit,
dělá to jen zmatky,
toť ideální pro covid
Nakažený
Ať je tolik nebo tolik,
mně to teď už nevadí,
pochytil jsem někde covid,
co ho šíří neřádi
Po volbách jako před
Rostou počty nakažených,
vláda nedělá nic,
lid je z toho zaražený,
je mu z toho na nic
Dotaz
Jak se stát ze slušného člověka
rychle masovým vrahem?
To, když na rady druhých nečeká
a premiér je pánem.

Strach
Za komunistů jsem měl strach,
abych někde něco neřekl,
teď je to občas také tak,
mám strach, abych viry nevdechl
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Covidová doba

Zpěvem proti blbosti

Stále jsou v žití radosti,
i když je jich méně,
méně je i známostí.
Zato více starostí trpí moje země

Vlezte mi hlupáci na záda,
stejně si zpívat budu,
tak jako už dříve zamlada,
a to na plnou „hubu“ !

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doporučení č.7

Předvolební debata

Buďme na sebe hodní,
mějme k sobě ohledy,
ne občas, však den po dni
spolu řešme problémy !

Zúčastnit se debaty
můžeš ty a nebo ty.
Tam nemůže být každý
neb došlo by na „vraždy“
Rodina
Ať rodina drží spolu,
na bedně, však i na brodu

Koncepce
K čemu jsou ti jen počítače,
když nemáš žádnou koncepci?
Když nemáš ani dobré hráče na Čapka potom vzpomeň si
Výzva

Nevědomost
Nevědomost hříchu nečiní,
neznalost zákonů ano?
Zavíráni jsou nevinní.
Kde hledat toho příčiny?
Bohužel, není mi známo

Čiči, čiči
hledej myši !
Změna
Každá změna je riziko,
každá změna je šance,
nesmíš mít ale vypito
a ani dluhy v bance

Zubačka Tanvald – Kořenov
Nikdo nikdy
Trať měla být zavřená
se souhlasem starostů,
nic už to neznamená,
vše zůstalo na chvostu

Nikdo ti nezavolá,
nikdo tě nemá rád,
člověk sám leccos zdolá,
lépe však, když jsou dva

Semkli se hned občané
z Tanvaldu a okolí,
křesťané i pohané zavřít trať nedovolí !
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Bez bohatství

Nemusím

Nechce být už bohatý,
jsou s tím jenom starosti,
kolem chodí rohatý
a láká na žádosti

Nemusím, ale můžu,
nemusím, ale chci,
po dobrých skutcích stůňu,
a zůstat nad věcí

Lidé, ti mu závidí
a hází klacky pod nohy,
problémy mu zaviní,
vyvedou ho z pohody

Na zkoušku

Neděle
Slyším klepat řízečky,
to budu muset vstát,
nakrájet si syrečky
a dělat, že jsem rád
Starý sud

Zdenoušku, Zdenoušku,
vem si mne na zkoušku.
Budu ti vařit, budu ti prát,
jen když mne občas budeš mít rád!
Radní v Desné
Nedělá nic,
nebo to není vidět,
odcházím pryč musím se za něj stydět

Kup si starý sud
a dej ho na zahradu.
V něm pak šťasten buď,
nekoukej na fasádu

Kominík

Imitátoři

Písnička

To je ale v TV slota,
dělají si psinu z Gotta.
On to ale bere,
trvá to však déle.

Když jsou špatná slova,
nahradí je melodie,
ta, když není snová,
potom rytmus do nás bije

Potkala jsem kominíka
a sáhla si na něj,
jenom málo toho říká,
když ho dívky sváděj

Moc
Jak chutná moc?
Docela moc!
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Opatření vlády v epidemii
ANO, bude líp!
Nepůjde to lehce
omezovat akce,
nikomu se nechce,
netouží být zrádce

Plujeme teď na lodi
s poruchou kormidla,
se slabým výkonem motoru
Přibývají marodi,
záchranná vozidla,
je více rodinných horrorů

XXXXXXXXXXXXXXXX

Volby 2021

Dámy, páni,
máte zdání,
kde se shání
požehnání ?

Požehnání

Nevolím vládu,
pandemické vrahy,
vždyť nemá snahu,
a řídí nás z Prahy

Volný čas

„Obcházeči“

Mám najednou tolik času,
že nevím co pak s ním,
a tak podle srdce hlasu
se s tebou ožením

Kdo obchází Opatření
v době pandemie,
pro hloupost či pomatení ten je pěkná zmije !

K narozeninám

Senioři dnes

Ať se děje, co se děje,
slušné zdraví, to ti přejem
ať máš stále nadhled,
ať máš také svůj web

Procházka po okolí,
ta jediná nám zbývá,
jiné strach nedovolí,
tam covid na nás kývá

Mobilníci

„Hloupá“ legrace

Hledí stále do mobilu,
jak jim jenom říkat?
Času mají polovinu snad nezačnou hýkat?

Dělat si srandu z viru,
tak, to se nevyplácí,
on nezná žádnou míru
a má dost deviací

Konec podzimu
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Přestávám již nosit klobouk,
vezmu zimní čepici,
do vysokých bot se obout,
abych nechyt zimnici

Vize
Telefonát
Volal svojí nevěstě,
že se na ni těší,
že dlouho je na cestě,
na cestě pro pěší

Je dobré mít žití vize,
a také být realitě blíže,
každý přece dobře ví, že
obě spojit jde jen ztíže
Vděčné štěstí

Svatba se nekoná
Abyste věděli,
tak tohle se nedělá,
nevěsta přišla, tak jako do práce
s velkým zpožděním?
Ne, já se nežením !
Čímpak ?

Vděku se člověk nedočká,
tak se s tím už nějak smiřme,
štěstí na tebe nepočká,
snad jednou tě ale vyzve
Kamarád

Všechno je to tím,
že o tobě vím,
všechno je to tím,
že o tobě sním

Kámoš není právě ten,
kdo to o sobě říká,
ale ten, který ti pomůže,
který přijde každý den,
když kontrolka už bliká,
láska když k druhým již odumře

Může

Foto - krasavice

Tohle to vše může,
k tomu ještě ledacos,
může ti nosit růže
nebo tahat tě za nos

Tak, co vy, moje krasavice,
co visíte na skříni?
Dívat se na vás musím více,
než půjdu před lidi
Předsevzetí

Dnešní písně
Je mi líto naší mládeže,
když slyším dnešní písně,
proč autor nedal si záležet,
proč nešetří nás trýzně ?

Každý den něco pro zdraví
a také něco pro lidi,
potom se člověk pobaví,
však první jsi ty, promiň mi
Chaloupka

Kontroly v Čechách
Češi potřebují kontroly
jako prase drbání,
nejsou na přespříliš svobody,
mají rádi žbrblání

V těhletěch pohnutých dobách
zdědil jsem chaloupku v horách,
jezdím tam ve volných chvílích,
to, když mám dostatek síly
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Bukování
Domácí psycholog
Ženská, ta se vybrečí,
muž si dá tři piva,
oba to hned vyléčí,
než přijde rána jiná

Zabukovat autobus?
Co tomu řeknou buky?
Je to divné na můj vkus,
přibudou jenom suky
Pochvala

Víra
Nemá kašel.
Nemá rýmu,
nemá ani teplotu
Zimu snášel
neb má víru,
snesl by i slepotu
Lepší muž
Tenhle není pro tebe,
ty můžeš lepšího mít,
tenhle tě jen „ojede“
a nechá tě potom být
Jiný svět
Je teď jiný svět lepší nebo horší?
Je líp nevědět.
Hlavně, že nekončí !
Sňatkový podvodník
V jedné větě
uhrane tě

Pochvalte se lidičky
aspoň jednou denně,
budete jak rybičky,
jako hravé štěně
Pokus
Nic nebude ideální,
však ani ty nejsi,
zkus svůj pokus literární
a v něm volno dej si !
Rozkoš
Co by lidé udělali
za trochu té rozkoše?
Čeho všeho by se vzdali,
co vhodili do koše?

Slavík
Podívej se dívko milá,
podívej se po lese,
kdybys na mne hodná byla,
to pak slavík ozve se
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Pandemie XI 2021

Očkování

Když změníte myšlení
na to, co má „svině“,
dostanete vidění,
co nás čeká v zimě

Svoboda není bezbřehá,
když žijeme mezi lidmi,
když poradit si nenechá,
pak jenom už veršík zbyl mi
Povinné jsou zákony,
neboť zmenšují chaos,
tak proč další návody,
když upadl jsi již na nos?
Neznáš jiné řešení,
než rychlé očkování,
jinak se nic nezmění,
nebude hodování
Buď se jděte někam schovat,
nebo nechte se očkovat!
Jinak tady smutno bude ohrozíte lidi druhé
Pandemická vláda č.1
Au, au,
to to bolí,
vláda „vrahů“
neobstojí
Starosti v pandemii
Co dělat s tím stereotypem,
kdopak nám jen poradí?
Psychicky takto brzy vypnem,
půjdou na nás ovádi
Virová disciplina
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Charita
Jednoho dne v Betlémě,
při měsíčku ve chlévě
narodil se Ježíš
Víme o něm raritu,
že on dělal charitu,
proto mu vše věříš
Problémy stáří
Stačím věci rozdat,
než odejdu na věčnost?
Nebo třeba prodat,
konto dát za statečnost
Seznamka
Ukažte mi mladá paní
takového člověka,
co se lásce stále brání,
co ji vzlétnout nenechá
Přijímačky
Zklamal jsi mne hochu, zklamal,
že nevzali tě na školu,
a to nebyl ani nával navzdor velkému náboru

Při pandemii disciplina,
ta se věru cení,
na vojně nebyl, ruce vzpíná,
u úst se mu pění
34/60

Všeználek

Písničkář

Nemůžeš znát zcela všechno,
či umět všechny triky,
ještě by tě z toho kleplo
neb vyrobil bys čipy

Běhal jsem maratóny,
ale už neběhám,
teď dávám k sobě tóny
a rýmy k nim hledám

Doporučení č. 321
Můj obrázek
A víš, že někdy sedím
a nechce se mi vstát,
na obrázek tvůj hledím,
na dálku mám tě rád

Nepropadat panice,
zachovávat klid,
do posledka bránit se
a odvahu mít
Budík

Nikdo
Nikdo mi dnes nezavolá,
nikdo mne nemá rád,
nechutná mi coca-cola
a tak odcházím spát !

Budí mě budík,
co mi chce říct?
Prý venku studí,
tady je hic
Rada pro slečny

O co jde?
Makat a neremcat,
o to v žití běží,
tak jako Seneka
moudří budem stěží

Jsou na tom lidé hůř,
a přesto nepláčí,
a tak se holka vzmuž:
vyhni se ženáči !

Mám tě rád

Já se mám

Říkat stále „Mám tě rád“,
tak to je pro ženy málo,
třeba něco udělat,
něco, co by za to stálo

Mám střechu nad hlavou,
a mám dost dřeva na zimu,
a voda, ta mně teče.

Na rovinu
Není žádný „diplomat,“
mluví stále na rovinu,
dokáže však milovat,
mám ho ráda na hodinu

Život je zábavou,
když dobrý máme azimut
a o zdraví je péče
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Čestné prohlášení

Když

Jak může nečestný člověk
podepsat své čestné prohlášení?
Kde jenom vzít na ně kolek,
aby nešlo jen o pobavení?

Když budeš vtipný,
tak to se dost pobavíš,
za nos se chytni jednou na to doplatíš.
Každý nemá smysl pro vtip,
to je známé, bohužel,
ženu proto rychle polib,
jinak soucit odumřel

Změna k horšímu
Muži ztrácí mužnost,
ženy zase ženskost,
je tu jedna možnost:
říci tomu už dost!

Resty
Každý den jen jeden rest,
to nevypadá tak mnoho.
Vůli, když však nemáš fest,
pak nedodržíš své slovo

Vrátka
Podívej se lásko sladká,
podívej, kde právě jsem,
otevři už vaše vrátka,
nebo volám OSN

Deštivý večer
Venku prší, venku leje,
copak se tam jenom děje?
Začíná být temno,
prostě nepříjemno

Zazimování (Lidová)
Zazimujem chatu
a hupneme pod duchnu,
zavoláme tátu
a na jaře „opuchnu“

Vernisáž
Jen se hochu, jen se snaž
a domaluj obrazy,
za týden máš vernisáž,
tak to vezmi do hlavy

Ateista
Věc to není vůbec jistá
jak má žíti ateista,
kdo nemá svoji víru,
ten má pak hlavu v pýru

Vařič
Nejdřív vypni ploténku
a potom sundej pánev,
to je nápad, holenku,
kouř nebude ti scházet

Změny
Mění se, věci mění,
často mimo nás,
jdou i do zapomnění,
staré zbylo v nás

Slušnost pro všechny ?
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Na grázly býti slušný?
Tak to je tedy vtip !
Stavíš si zámek vzdušný
a jemu bude líp
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Babišovo zařeknutí

Vláda nás utěšuje 8.11.2021

Zařekl se Babiš,
že žádný lockdown nebude,
a tak méně slavíš
a mrtvých valem přibude

Máme zprávu pozitivní,
méně se teď umírá,
je to ale humor pivní nemocnice zavírá !
Přání XI 2021
Ať tě nenapadne vir,
a ani žádné hlouposti,
ať ve světě dál je mír,
ať nejsi na nic choulostiv
Členové Babišovy vlády
Vrahové, vrahouni,
do vězení s vámi,
tam spěte na houni
pro nikoho k mání

Psychopat se zařek,
že nebude se zavírat,
neslyšet je nářek,
více se bude umírat
Nemohu
Nemohu jet autobusem,
ale také ani vlakem,
doma zůstat budu nucen,
neboť roušky berou hákem
Večer ani po ránu
nemohu jít do krámu,
abych nepotkal chlapce,
co roušky nosí v kapse

Na covidové JIPce
Musí klečet na kolenou,
opřeni být o ruce,
jinak dýchat nedovedou Vojtěchu už probuď se
Zemřelí na covid
Vláda odsoudí šedesát lidí za den
a kondolence neposílá.
Kdopak udělá konečně tomu amen,
proč sama sebe neohlídá?
Pro pána – zas vláda !
Když ti zemře příbuzný
a na covid je v pánu,
bohatý nebo nuzný tak hned zažaluj vládu

Nemohu tak jít nakupovat,
nemohu jet vlakem,
neb mládež neumí se chovat,
viry „střílí prakem“
Nikde tak bezpečno není,
všude jsou ti „kreténi“,
jejich ksichty se jen mění blbost, ta se nemění !
Sprostá slova
Lockdown a Nouzový stav
tak, to nejsou sprostá slova,
uskutečnit je hned plav,
než z tvé ženy bude vdova
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V krizi
Hrátky
V krizi se poznají přátelé,
ale také svině,
v krizi také lépe chápete,
kdo je kdy na vině

Pojďme si spolu jen hrát
na to, že se máme rádi,
nebudem to vážně brát ať jeden druhého svádí

Policie za covidu
Snaží se dělat mrtvého brouka,
nechrání lidi před covidem,
jenom z kamer na nás občas kouká,
nepomáhá ani omylem

Co kdybychom zkusili
jakoby se milovat,
fantazii spustili Klínovec neb Vihorlat

Kontakty v epidemii

„Dietář“

Když nesnížíme kontakty,
tak potom všichni vymřem.
Chudý nebo i bohatý
zabití covid virem

Já nejím z hladu,
já jím z dlouhé chvíle,
z ledničky kradu
a to v plné síle

Informovanost v pandemii
Čím více, tím méně
Pro někoho záhada,
jiný to však chápe,
že vir nejvíc napadá,
toho, kdo v tom tápe

Čím je starší a starší,
tím zkracuje termíny,
čas, ten ho trochu straší
a důkazy neviny
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Paráda
Doporučení č. 312
Zachovat si zdravý rozum,
nepodléhat davu,
nepovýšit nad vše konzum,
o pravdu mít snahu
„Srnka“
Nohy má štíhlé jako srnka
a chůzi také po ní,
na nervy mi tak trochu brnká k oltáři zajdu pro ni

Říkám si paráda
alespoň pětkrát denně,
častěj než zamlada
a hned líp potom je mně
„Motýlek“
Ženy se mu líbili,
ale jenom chvíli,
když mu lásku slíbily,
hned odletěl k jiný
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U rybníka
Maturitní tablo
Včera večer u rybníka
poletovali jen ptáci,
v tom se jedna dívka svlíkla
a hned vylézali raci

Přehoď si nohu přes nohu
a odhal trochu ňadra,
víc poradit ti nemohu,
když chceš být hvězdou tabla

U Vyšného Temnosmrečianského
plesa
Zapadlé sluníčko
Jen kameny a skály,
srdce turisty plesá,
člověk je tu náhle malý
u tohle toho plesa

Bez paprsků sluníčka
je tu nějak smutnu,
začíná být „zimička“,
všechno kolem zchudlo

Doporučení č. 62 pro seniory
Lépe déle
nežli méně,
když se zvedáme ze sedu,
Lépe méně
nežli více,
když si cukr naberu

Slib
Neslíbím ti moje lásko,
neslíbím ti nebe,
slíbím ti však za dnů za sto,
že ti bude lépe

Budík II
Lichocení
Život rychle utíká,
když nemáte budíka,
člověk by spal ve dne v noci,
jen na zprávy, to by procit

Pohladit tě slovy,
to není jenom tak,
manžel se to doví,
dostanu přes „čumák“

To je radosti
Jsem asi zdráv,
nebo-li,
nic mne nebolí
Probuzení senioři
Ještě jsem zřejmě naživu
a to je fajn,
mám zajištěnou obživu,
no, prostě ráj !

Mám se
Řeknu vám to předem:
Mám se docela fajn,
jím teď chleba s medem,
poslouchám Clementajn
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Ohrožené skupiny

131 mrtvých za den

Ohrožené skupiny,
ty nikdo nechrání,
vláda nese kus viny začíná klekání

Tak takhle to vypadá,
když Slovák dělá premiéra,
pryč je bitva vyhraná,
zpackaná derniéra !
I když smrt na dveře klepe,
on dává přednost HDP
Vládě
Prošvihli jste všechno
a vy to dobře víte,
jděte tančit techno,
a ať dlouho spíte !
Včera bylo pozdě

Vládě 29.11.2021
Táhněte už do háje,
dámy a pánové,
situace špatná je
a vy jste vrahové !
Ohrožení
V obchodech i ve vlaku
bez roušek jsou lidé,
zbytečné vést debatu nikdo k nim nepřijde

Už vyměňte tu partu vrahů,
co zabíjí sto lidí denně,
hned zažeňte je od svých prahů
a nadávky, ty nejsou v ceně

Policie čeká, čeká,
nemá ohled na člověka !

Jako Robinson

Omicron I

Žije teď jako Robinson,
má však míň místa, nežli on,
nemá ostrov, má jen byt
a tak zkouší jen v něm žít

Tak jsem chtěl jet do Lesotha,
ale zůstanu doma,
covidová tam levota,
vir podivně se chová

Vtipná vláda
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„Chceme chránit seniory“ to jsou jenom kecy,
slyšel jsem již lepší fóry,
tito končí v peci

Maximalisté

Bez roušek chodí všude lidé to jako ochrana vám přijde?

Doktorům se nelíbí
zápěstní měřiče tlaku,
smířit se s tím nemíní,
já však jinou nemám páku
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Kytara
Čekání
Od jara do jara
zní tvoje kytara.
Duši mi naladí
a vrásky vyhladí.

Čekám na sluníčko
a také na tebe,
ty má holubičko,
přijď, než mě zazebe
Vánoce 2021

Den díkuvzdání 25.11.
Amerika, ta dnes slaví slaví den, Den díkuvzdání

Vánoce s covidem
budou sice skromnější,
přání jen mobilem,
dárky snad nás zkonejší

Soutěž Miss

Prosba

Řekněte mi děvčata,
ale rychle, kvapem:
Čím trkají kůzlata
a co je vlastně harém

Promiň moje milá,
přestal jsem tě milovat,
láska mi tak zbyla,
zkus ji zpátky přivolat

Operační sál

Blízká setkání

Na operačním sále,
tam jsem jako doma,
vždy, když mám už namále
se na sále schovám

Gondíková, Kostková,
tak která z vás mne zvete ?
Která z vás mne „pochová“,
se kterou bude lépe ?

Citový vyděrač

Načas s proudem

Srdce v háji,
plíce v háji,
o prostatě nemluvě.
Funebráci
skoro hrají aspoň pohled věnuj mně !

Nechá život plouti kolem,
pak přidá se k jeho proudu,
klidně bude načas „volem“,
co orá svou rodnou hroudu

Zvoneček

Chodím si po bytě
sem a zas tam,
hledám tu zarytě
na pivo džbán

Zazvoň na mne milý, zazvoň,
půjdem spolu hned pod jabloň.
Tam budeme spolu líhat,
a ty mne tam můžeš líbat

Hledání
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Nikdy více
Malé chyby
Malé chyby nevadí,
ty dělá přece každý.
I když jsme pak neradi,
tak proč být pro to vážný ?

Nezláká mne více
žádná krasavice.
Co by jen na mně viděla,
vždyť by se za mne styděla
Masopust

Kapitalismus dnes
Kapitalismus nás šidí
a to čím dál tím více,
kdo sleduje, ten to vidí,
kdy dohoří mu svíce?

Skoro metr sněhu,
máme už za humny,
s radostí to beru
v kožichu naruby
Tupci

Cukroví má devět deka,
copak se to stalo?
Serioznost člověk čeká je to nějak málo!
I když se to moc neříká zisk je pro něj priorita
Jak dlouho?
Kdyby člověk věděl,
jak dlouho tu bude.
Rok nebo pár neděl?
Buď by doma seděl,
nebo coural všude
Návštěva
Bacha, bacha
přijde snacha,
ať tě tady nevidí.
Žádné řeči
nepřesvědčí
to, co holka uvidí

Vlezte mi tupci na záda,
já vás už totiž neberu,
zlepší se mi hned nálada,
když chytré k sobě vyberu
Blog
Čím bude větší cvok,
tím bude také zajímavější,
pak založí si blog,
poučovat začne lidi zdejší
Zklamání ?
Nemůžeš být zklamán,
když nic nečekáš,
nedvoříš se dámám,
lidem „nekecáš“
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Vláda X 2021
B XI c 2021
Nekázeň a šlendrián,
též informace v háji,
na to já si deci dám,
ať druhé housle hrají

Nemohu
Nemohu jet autobusem,
nemohu jet ani vlakem,
byl bych viry dýchat nucen,
roušky často berou hákem

364. vážné varování
Okatá Pražanda
zvědavá na všechno,
jedna jen „řachanda,
pošle tě na EKMo

Večer ani po ránu
nemohu jít do krámu
Nemohu jít nakupovat,
nemohu jít na poštu,
mládež neumí se chovat,
asi jim vir přepošlu

Nevinné sestřičky
Revolta lidí
naštvaných na vládu,
kdopak ji sklidí?
Sestřičky po ránu!

Bezpečnost v pandemii
Dal by jsi bezpečnosti přednost,
takto máš ale smůlu,
bez roušek se ti staví před nos,
policajt není vzhůru
Odškodné
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Vánoce IV
Vánoční pohoda,
o tu hlavně běží,
kdopak jí odolá,
když nám venku sněží

Ti vládní vrazi,
ať skončí nazí.
Ať do roka a do dne
ať zaplatí odškodné
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Přání otcem myšlenky

Když

Můžete se tvářit,
že covid už není,
musíte ho zažít,
pak se názor změní

Když nemůžeš zrychlit,
tak se neptej po čase,
jinak je vše v „pytli“,
průšvih potom koná se

Život v pandemii

„Hrdina“ ?

Jeden den jako druhý,
to je tedy šílené,
ještě tak mít někde dluhy
a nedostat slíbené !

Hrdina koná na úkor svůj
a ne na úkor druhých,
jinak morální je jenom hnůj
a zaslouží si rulík
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Házená žen 2021
Prémie
Šmátrat druhé do obličeje,
to není přece fér,
a ať se co chce při hře děje zlobí se amatér

Jemine, jemine,
kdepak jsou prémie?
Ach, peklo horoucí dostal je vedoucí!
Praktický pacient

Jaké tričko?

Měl jsem tolik nemocí
a k tomu tolik neduhů,
prožil si dost bezmoci,
dokonce i přeludů

Tričko s potiskem nebo bez,
to jsou tedy starosti !
S tím už mi fakt na záda vlez hledám jiné známosti

Dovedu si pomoci,
naříkat nikdy nebudu,
odolný jsem po otci
a tak si čítám Nerudu

Zkušeností není dosti

Náskok

Rozdělení

Chodívej lásko,
chodívej k nám,
já rád ti náskok
i dva dny dám

Rozdělení společnosti,
co je to blábol?
Nezlámem si přece kosti,
když je někdo namol

Vůně

Nebudeme spolu rvát se,
když má někdo jiný názor,
není nutno být ve válce,
když si někdo zpívá á mol

Vědět, to je hezké,
ale třeba prezentovat,
neříkat si dnes ne,
podle toho hned se chovat

Dívka stůně
jen pro drahé parfémy,
sena vůně a je konec fifleny

Vždyť jsme přece demokraté,
toleranci máme v krvi,
proč se takto vůbec ptáte?
Nemusíme být vždy první

Meze
Všechno má své meze,
jsou i meze liberální,
bez mezí se vezem,
není mé, co je erární

Hrozba – prosba
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Když je nad námi hrozba,
tak toho uděláme vskutku dost,
když je to jenom prosba,
pak ovšem chováme se jako host

Slunečný den

Cena peněz

Ulice plná slunečníků,
nejvyšší čas, aby jsi šel ven,
zamávat Slunci slova díků
a vracet úsměvy princezen

Peníze nemají stejnou cenu
pro toho kterého z nás,
vzhledem ke svému genu
někdo je vydělá snáz

Nahoře

Bez práce jsou i koláče

Nahoře, na nebi
hvězdičky blikají,
dole jsou malérytak klíči cinkají

Mravenci pracují
a včely také,
lidé se flákají
a vy je znáte !

Menší zlo

Nepohoda

Menší zlo je stále zlo to v politice neplatí,
nepíší si na čelo,
že jsou právě (všichni) teď ženatí

Houpačky v provozu,
děti moc křičí,
kolem ráj lomozu
a vítr fičí

Proč nás vláda nemá ráda ?

Jelito

Nedostatek jeslí,
málo je i školek,
kdo si to tak kreslí?
Co to je za spolek?

Mluví, mluví
neví co,
protože je
jelito !

Domovů pro seniory
těch je také málo,
opakují jenom „sorry“ copak děláš vládo?

Tolerance

Vltava 15:55 hodin
Už, aby byly zprávy
a skončila ta hudba,
utekly by i krávy to není naše sudba

Tolerantní ke všem lidem budu,
když mají jinou pleť nebo oči,
netoleruji ale pobudu,
jenž stále mimo náš zákon končí
Česnek
Česnek nám tlak sráží dolů,
to říká každá babka,
můžem pak jít tančit spolu
a doma číst si Čapka
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Chudé Vánoce
Zodpovědní lidé
Jak chceš obranu proti viru
stavět na zodpovědných lidech?
Když jich máme jen malou míru a nevoliče klidně vynech

Na talíři rybí salát
a k němu horké brambory,
potom vezme starý kabát,
jde tam, kde zvony hlaholí
Letošní Vánoce

Neočkovaní
Neočkovaných ubývá,
něco tak kolem stovky denně,
tolik jich totiž umírá
na JIPkách, pohřeb není v ceně

Letošní naše Vánoce
ty měly by být skromné,
aby míň dětí bálo se
a všechny byly hodné
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K zastupitelům
Blues
Neděláte skoro nic
a berete peníze,
takto jste ale na nic,
vir, ten jenom kření se

Blues, tohle to blues
to je jen pro mé kámoše,
zazpívat a šlus jedem plachtit na moře
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Advent

Hráč

Adventní věnce
uprostřed stolu,
zvonivé sklence přejí výhodu

Okna myje pravidelně,
téměř každý sudý rok,
spoustu času stráví v herně,
prostě gamblerový cvok

Předvánoční čas

Islám zabírá Evropu

Lidé zas spěchají,
občas se ježí,
dárečky hledají,
a venku sněží

Dneska je to již zcela jisto-jisté,
Evropu obsazují islamisté,
beze zbraní, potichu,
aby žíti mohli tu
A to zcela zdarma dobrá rada marná!

Před Vánocemi
Ohřejem se v posteli
nebo v koutku u kamen,
Barborka zda kvete – li
sledujeme se zájmem

Za tuhletu Evropu,
za tu já už nekopu!
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Doktoři nás chrání
Bere prášky na tlak,
k tomu také na tep,
nepřijde pak atak infarktu je adept
Nadávky
Nadávat bez argumentů,
to je tedy ubohé,
hoďte na ně rychle plentu na palice dubové

Kamarádi
Má dost známých,
ale kamarádů málo,
ty by namích,
kdyby se mu něco stalo
Konec snů
Zase je večer,
a opět je tu ráno,
ne, abys brečel když je „vymalováno“
Tlak a tep

Kauza Lipavský
Debaty o ničem,
na to jsme mistři světa,
hlupáky obklíčen
připadáš si již léta

Sto šedesát na sto tři,
to není právě málo,
tlak a tep jsou dva lotři,
o nich se mi dnes zdálo
Na jehlách

Vzpomínky zůstanou
Stejně jednou „asi“ umřeš,
ať se snažíš nebo ne,
ať bojuješ nebo uhneš vzpomínka však zůstane

Co to má za logiku
nosit vysoké podpatky,
je to snad síla zvyku
a nebo rada od matky?
80 let

Odvaha
Lidem chybí odvaha,
drzosti, té mají dost,
člověk se pak obává
býti občas jejich host

Je čas začít bilancovat
nad uplynulým životem.
Jak se člověk měl kdy chovat
a proč byl občas za plotem?
Přání V

Nikde nikdo
Nikdo ho nezavolá,
nikdo ho nemá rád,
říká to stále znova zbytečně akorát

Ať se máte rádi
a jste na sebe hodní,
zloba ať kol pádí
a to nejméně sto dní
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Druhé housle
Muži
Nemusím hrát první housle,
klidně stačí druhé.
Proč o tohle lidé přou se,
když stačí co zbude?

Muži, ti nepláčou,
muži se zlobí,
na povel neskáčou,
nic je nebolí

Proč?
Zodpovědnost
Proč bereme vážně cvoky,
ty, co říkají nesmysly,
zkušeností nemaj roky,
a sami si nic nemyslí
Ochránce
Tak už vstávej
hochu malej,
nemáš se už čeho bát
Projdi alej,
kavu nalej
a půjdem si spolu hrát

Ve firmě jsi zodpovědný
za škody, jež vzniknou,
poslanec však není škodný,
i když lidé zhynou
jeho volovinou
Láska V
Láska, ta poutá člověka,
dá mu však také křídla,
někdo se lásky poleká,
v někom se láska shlídla
Talent ?

Hudba
Hudba, dobrá hudba
nemůže být nudná.
Hudba nás vede,
jako růže nás krášlí,
ta nenechá nás u dna,
ta podobá se básni
Hudba, hudba
je jak studna,
studna s velkou ozvěnou.
Šťastni jsou ti,
co hrát dovedou
Zklamání
Bolí to, bolí,
zklamání v lidech,
zemina z polí smutný to příběh

Co když má talent,
kdopak to ví?
Šancemi zmámen
sní v podkroví
Zlo
Zlu se nikdy neustupuje,
se zlem se stále bojuje,
ono totiž jen pikle kuje
a do slabých se obuje
Dopis
Napiš mi miláčku, napiš,
nebádej nad gramatikou,
u mne se nikdy neztrapníš,
když to bude s romantikou
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Vysmátý
B XII b 2021
Negativní pozitiva
Ubývá lidí v nemocnicích
neb odváženi jsou mrtví,
covid dál řádí v našich plicích.
A co premiér? Ten „prd“ ví

Hej, hej, hej,
já jsem vysmátej.
Mne již hned tak nerozčílí,
když si z lidí někdo střílí,
až to bude ale o mně,
bude mít pak peklo v domě.
Hej, hej, hej,
já jsem vysmátej.

Tři R
Neotevřu žádnou kliku,
pokud bych byl bez „respíku“.
Rozestupy, to je moje,
s covidem tak jdu do boje.
Ruce myji každou chvíli,
covid dál je hned po chvíli
Covidové Vánoce
Dnes neplatí chránit sebe
a teprve pak ostatní,
dnes uděláš mnohem lépe,
když pořadí si obrátíš !
O Vánocích s covidem
jistě leccos prominem
Bojovníci
Chřipka ani covid
nemůže nás zlomit.
Opětně se zvedáme,
my se zabít nedáme
Covidoví mrtví
Ti všichni, co zemřeli,
ty oběti covidu,
žíti oni nesměli
díky vládě v poklidu
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Jen si zpívej
Kdo tu zpívá
Kdo tu krásně zpívá?
Je to milá.
ať si zpívá dál !
Odchází vláda Babiše
Slyšíte, ten smích?
ANO, bude líp!
Kovářova kobyla
Kovářova kobyla
chodí sama „bosa“,
v kovárně si pobyla,
slupla kbelík ovsa.
Tohle však není žádný velký hit,
kovář ví, co si může dovolit
Tak i tak
Někdy člověk zdrhne,
někdy taky ne,
na grázly se vrhne přijde matiné
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Podle činů poznáte je
Rady do života
Hodně slov
a málo činů.
Co si s tím
jenom počinu?

Na velikosti nezáleží,
na chytrosti ale ano,
o vztahy ovšem hlavně běží.
Makáš? Tak máš vyhráno!

Zamilovanost
Nadsázka
Než se děvče zamiluje
mělo by se naučit,
jak se potom „odmiluje“,
když mládenci dojde cit

Básničky jsou nadsázka,
dá se říci chiméra,
v nich je větší i láska
ale také mizera

Naděje
Děvčata na fotografii
Chce to mít stále naději,
že bude ještě lépe,
dál usmívat se raději
dokud nám srdce tepe

Dívky moje usměvavé,
vám úsměv navždycky zůstává,
budete dál milé, mladé,
večer pohled na vás uspává

Ani pes
Pes po něm neštěkne,
kočka nezamňouká,
tak to je nepěkné,
smutek z toho kouká

Spánek

Nová doba

Lid se zlobí

Nová doba
trpělivost nemá přijde zloba
a pravá je levá

Ohrožovat
ohrožené skupiny,
to je tedy ubohost.
Vláda není bez viny,
lid má na ni potom zlost

Vyspíme se do sytosti,
až budeme mít v zemi kosti

Stáří V
Na místo
Pořád vás zlobí vaše zdraví,
a když to konečně přestane,
vnoučata ostychu se zbaví,
nemáte chvíli klid, ne a ne !

Když dát věci na místo,
tak jdeš potom najisto!
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U baru
Známí
Taková krásná paní
s boky na hlazení,
šaty samá „díra“,
mužský jenom zírá

Kdo nemá na mne čas,
ten mne nezajímá,
ať ho jen vezme ďas já si známé hlídám

Možností
Jiná doba
Nikdo tě moc nemiluje,
nikdo tě nemá rád,
kolem svět své pikle kuje
a ty se můžeš smát

Jiná doba
jiný mrav.
Proč ta zloba?
Jinam plav!

Bída?
Volby
Ještě sedm týdnů
k tomu sedm dní,
budu tříti bídu
než se „rozední“

Budu volit devítku,
nebere si servítků,
ta říká jasně to, co chce,
co lidem nese ovoce

Sliby
Restaurace na náměstí
Gentleman plní slib
a stačí jenom slovní,
on pro čest má cit,
a není třeba sto dní

To to letí, už je deset,
zvony zvoní na věži,
číšník, ten si ještě nesed na hostech mu záleží

Spravedlnost
Grázlové
Ustupovat zlu se nemá,
to se vždycky vymstí,
ten, kdo spravedlnost hledá,
ten to brzy zjistí

Ke grázlům se nelze slušně chovat,
jinak narostou jim křídla,
ani prst jim nelze nikdy podat,
neb pýcha by se v nich shlídla

Fešácké fotky
Dieta číslicová
Stačí jen pár krasavic,
které jsou na fotkách po bytě,
voda, chleba a dál nic málo peněz tohle stojí tě

Víte o tom, že dnešní Hašlerky
nemají už deset deka?
Když sledovat budete baletky,
stejná zkušenost vás čeká
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Vánoce V

Covidová vláda č.1

Vánoce, Vánoce,
o nich dnes zdálo se,
dostaneme dárky,
bude více lásky

Bezohledná vláda
neměla lid ráda,
až mě z toho trochu zebe,
měla ráda jenom sebe

Vánoční VI
Omicron v ČR
Státy mají obavy,
zavírají hranice,
u nás budou oslavy my nebudem bránit se ?

Každý rok si muže uloví,
pro ni je to jen hračka,
loví na vánoční cukroví muž ji div neumačká
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opakujem chyby
pořád stále dokola.
Komu se to líbí?
Ostříhat ho dohola
Nová vláda
Je to vláda diletantů,
vzpomenout si nemohu,
podepsal z nich někdo Chartu?
Je tu někdo z oboru?
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Slib
Když splním svůj slib,
tak splní ho i druhý,
bude nám hned líp,
dobrými budeme druhy
Prezidentské volby
Já jsem už zažil Husáka
a to mi úplně stačí,
nechci dalšího Slováka,
i když jsme spolu ti bratři
Hudba

Vánoce

(Purpura melodie)

Vánoční písničky
kolem mé holčičky
znějí, stále znějí
Ve tváři dolíčky,
slyšet jsou rolničky,
zvoní, dále zvoní

Hudba je ta krásná
a potom ta ostatní,
pro někoho spásná
a pak jen pro pokladní
Umělec
Je tak trochu zvědavý,
co dílu řeknou znalci,
čekat ho už nebaví,
tak věnuje se tanci
52/60

Básničkář

Čas

Stále píše
nové básně,
někdy v chýši,
vždy však jasně

Čas, ten pádí kolem,
míhá se za okny,
nelze dát mu sbohem utéct do samoty

Má to smysl?

Čas, ten letí jako střela,
co by zbrzdit trochu měla.
Čas, ten nikdo nechápe,
na něj prostě nemáte !

Vyrábět hračky
s kterými si nikdo nehraje?
Stavět se na značky
a čekat na cestu do ráje
Čekání na víkend

Na hřbitově

Odešla nám naděje,
zůstal jen všední den,
ten tu ale dlouho je čekáme na víkend

Něco ti to řekne,
někdy to i bolí,
třeba se pak lekneš
a zůstaneš skromný
Poděkování III

Děvčata z Dobré
Je to zase dobrý,
přišly holky z Dobrý.
Jedna hezčí nežli druhá,
ani jedna není nudná,
ani jedna není cudná
Neraď, není ti šedesát
Když nedáš na rady starších,
tak si všechno protrpíš,
průšvihů se dočkáš dalších,
nežli ty rady pochopíš

2x

Já děkuji pánu Bohu
nebo možná osudu,
že pro lidi makat mohu,
že nedělám ostudu
Procházka
Viděl jsem sluníčko
a to mi stačí,
řekni mi sudičko:
„Že jsem hned mladší?“
V autobuse
Něco nám tu píská,
to budou asi brzdy,
oprava se chystá,
měla by přijít brzy !
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Gamblerka

Láska

Není tolik nevinná,
jak se v městě povídá.
Hochy střídá pravidelně,
hlavně ty, co potká v herně

Láska, krásný cit,
ale též riziko,
kdo chceš do něj jít,
ať nemá vypito

Vyznání II

Stáří III

Denně jednu sloku
napsal bych vám rád,
zorničkou v mém oku
vás bych si chtěl přát

Občas něco zapomeneš
nebo něco ztratíš,
někdy prášek si nevezmeš
a splacené splatíš

Blondýna v černém

David

Blondýna v černém
s růžovou šálou,
Klaudia jménem
s postavou mladou

David zabil Goliáše,
protože měl prak,
co kamínky vzhůru háže
a tak mu dal mat

Poezie do ulic

Nevděk

Rozdal jsem pár básniček
sousedkám i cizím,
zmizel celý balíček
a tak také mizím

Nevděk vládne světu,
bohužel, je to tak,
říkejte to děcku,
vidí to naopak

V přírodě VII

Denně musí prosit
a potom děkovat,
i kraťasy nosit,
nechat se celovat

Mlha otvírá náruč,
všem milencům s fantazií,
dnes milovat mne nauč,
ať dotknu se galaxií

Co musím

Nenormálnosti

Jediné, co musím denně udělat
je umýt ešusy na oběd,
nedělám to sice vůbec rád,
považuji to spíš za oběť

Z nenormálních věcí
dělat normální,
to je hloupost přeci,
chce to pokání

Skromnost
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Skromnost
je bohatství,
které mít nemusím
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Bez dluhů

Omicron
Vir omicron se zubí,
když odkryté jsou huby

Do nového roku
zásadně jen bez dluhů,
dá to práce trochu jinak v klidu nebudu

Nařízená zodpovědnost

Siesta

Když máme být zodpovědní
v bojovnosti s covidem,
můžem zůstat státu věrní,
nebo daně pominem ?

Nikdo ti přec nevynadá,
když budeš ještě chvíli spát,
nejsi přece už tak mladá
a večer čeká na tě chlap

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pochvala III

Vánoce XI

Je to věru dobré,
když jsou holky oblé,
když nám dráždí smysly
a na nic nemyslí

Čas odpuštění
a čas dobrých skutků,
zlatého jmelí
a vinného soudku

Risk
Čas smíření s osudem,
souladu mezi lidmi,
rádi tu pobudem
za zpěvu naší hymny

Risk je zisk
nebo také prohra,
raděj zmiz
v přítomnosti obra

Přišel k nám Ježíšek
Přišel k nám dnes Ježíšek,
k sousedům zase Santa,
v jesličkách měl pelíšek,
dárků bylo kvanta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Až
Až budeme jednou sami
splníme si svůj sen z mládí.
Tvou dlaň schovám v dlaních svých,
povím o snech naivních

Dobré bydlo
Dobré bydlo ukolébá,
bojíte se ozvat,
dlouho ale cenu nemá,
přijde rána do zad
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Co mi stačí?

Odpuštění

Stačí mi dva talíře,
hluboký a mělký,
kleštičky na lanýže,
abych nebyl vzteklý.

Odpustit mohu,
zapomenout nikdy,
oproti bohu,
pamatuji křivdy

Také nůž a lžíce,
ještě něco na sebe,
sirky a k nim svíce,
když mne v zimě zazebe

Skleróza

M+Ž

Pozvání na rande

Rozdíly se doplňují,
u muže i u ženy.
V pohodě pak spolu plují,
každý z nich je blažený

Ono se to řekne,
ono se to někdy lehce poví,
je to sice pěkné,
co když se to ale ten tvůj doví?

Skleróza je milostivá,
ta zbaví tě starostí,
křivdy zmizí, jak to bývá,
zůstanou jen radosti

Úpravy
Siesta II

Nemám tolik času
„vyleštit“ své básničky,
drsného jsou hlasu,
snad to neduh maličký

Měl bych si jít již lehnout
a zkusit něco psát,
napsat ti ještě jednou,
že tě mám rád – snad

Přání seniorům

Smutný den

Aby vás nic nebolelo,
ni u srdce, ni koleno !

Dneska jsem nikoho nepochválil,
neudělal dobrý skutek,
dneska jsem také nic neoslavil,
dnešní den přináší smutek
V minulosti
V naší minulosti,
tam je naše síla,
tam jsou zkušenosti,
tam se sláva skrývá
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Tři věci
Stačí mi tři věci:
jen tužka, blok a klid,
k tomu vína deci
a mohu hned básnit !
Zprávy
Špatným zprávám se věří více
než těm zprávám dobrým,
oboje mají prověřit se tohle rád vám povím

Lákavá
Překážky
K překážkám se stavme čelem,
nutno je mít vždy pod kontrolou,
pokaždé je vážně berem,
a to i pod modrou oblohou

Měla krásná stehna,
o bocích ani nemluvě,
jenže byla běhna
a doma měla nemluvně
Bez vyznání

Něco za něco,
bohužel, platí stále,
filek za eso a to pro pana krále

K čemu jachta na moři,
nebo jaguár na silnici,
dovolená v zámoří,
když neumíš lásko mi říci

Zvědavý synáček
Dva světy
Proč má mužskej sako
a žena ramena holá?
Řekni mi to, táto,
proč je oblečená zpola?
To se ženy otužujou
nebo šetří na šatech?
Nebo takhle pikle kujou,
co je tohle za zmatek?

Na louce květy,
v zahrádce vyrůstá zelí,
to jsou dva světy,
který je lepší se neví
Neděle
Zítra klidně zaspím,
vždyť je neděle,
a tak dále slavím,
nic se neděje

Slečna se krášlí
Přijdu
I když jsou lidé kolem,
tak se vůbec nestydí,
rty potírá si lojem,
jak by sál byl bez lidí

Přijdu k tobě ve dne,
nebo třeba v noci,
pohladím tě jemně,
zlíbám tě na oči

Až se vzbudím
Slib
Až se vzbudím, tak se vzbudím,
a až budu vzhůru,
pomáhat pak budu chudým,
těm, co mají smůlu

Psát ti budu denně,
vždy jen jednu básničku,
milovat tě věrně
jako srnec travičku
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Ohledy na pohledy

Vylézají hadi, štíři

Létají do zahraničí
stále jako diví,
že je covid potom zničí,
na to už jen civí

Tolik bezohledných lidí
člověk za život nevidí,
více si jich užije
za týden pandemie!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Staří zbabělci

Před Vánocemi

Venku není ani noha,
která patří starším,
není vidět seniora,
covid vládne nad vším

Letos nesháníme jmelí,
další peníze nejsou nám potřeba,
i když člověk nikdy neví,
zda-li nepřijde inflační obleva

Staří, ti jsou zřejmě zbabělci,
vadí jim bez roušek mládenci

Vánoce bez ženy

Silvestr 2021
Copak se to děje?
Silvestr je tady.
Covid se jen směje otevříno všady !
Na Silvestra do hospody
může jít jenom „blázen“,
chvíle opilé pohody s covidem padne na zem
Senioři dnes
Senioři nežijí,
oni dneska jen živoří,
zásluhou to těch „sviní“,
co bez roušek se pitvoří
„Mánička“ dnes
Také jsem bývával „mánička“
a to v šedesátých letech,
vlasy mi rostou jak travička,
může za to covid, zmetek

Nemusím mít stále ženskou,
mám ji přeci na fotce,
řekl bych docela hezkou mohou začít Vánoce
Purpura II
Ochotně a tiše
purpura po bytě
voní, stále voní
Nový rok
Cukroví a oříšky
dáme si do kapsy,
potom jdeme do vísky
nový rok popřát si
PF
Do nového roku
přeji štěstí trochu,
ať to občas cinkne,
ať si člověk zvykne !
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Bylas milá
TV 31. prosince
Na Silvestra hanbaté věci
lezou ven jako z trávy šneci
Vánoční ulice

Za to, že jsi byla milá,
že jsi se mnou ležela,
jistě by sis zasloužila,
abys smůlu neměla
Čekání

Chodníky přecpané lidmi
jsou nejhezčí v celém roce,
trvá to déle než jindy,
když přichází k nám Vánoce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čekám na tě,
mnoho let,
kdybych znal tě
přijdu hned

Spisovatel
Pozvání na návštěvu
Redakce o tě nestojí,
to budeš muset skousnout,
naštěstí se však nebojíš,
do kyselého kousnout

Míjíme se
jisto jistě,
mívám v lese
zimoviště

TV II
Na chalupě
Na co se jen dívat,
když už to člověk zná,
snad na život zvířat
neb srdce zlomená

On jen topil,
ona pekla,
když se opil,
tak utekla

Mám rád
Mám rád dýně
i srnčí na víně,
hodný tchyně
a ženu na klíně

Tvé oči

Na kutě

Věřím

Zkusím už jít spát,
snad se mi to povede,
myslím totiž rád,
na setkání, na tebe

Věřím těm lidem,
u kterých uvidím snahu,
ostatní s klidem
zaženu od svého prahu

Takové krásné laní oči,
nevinné a vstřícné,
nehledět do nich byl by zločin,
každý muž „nalítne“
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Za úsměv jediný
Když se směješ,
odchází starosti,
v chladu hřeješ nač jiné známosti?

Vznik Růženčiny zahrádky
Vyberte si teorii,
která možná platí,
může to být jen na chvíli,
než ji někdo zhatí
Samotáři

Oblá ramena
Tvá oblá ramena
jsou pro mé dlaně,
až budeš zmámená
zlíbám tě na ně

Podzimní listí
pod nohami šustí,
šustí pod nohami,
Vánoce zjistí,
že jsme stále sami

Paráda

Bez práce

Je to ale paráda,
když člověka nic nebolí,
když má též kamaráda,
co nad ním ruce nelomí

Bez práce nejsou koláče,
to je přece všem dnes už známé,
ten líný si to odskáče když mu ovšem dávky nedáme !

Sen II

Úcta ke starým

Zdálo se mi zdálo,
že poslední dobou
je radosti málo nekokrhá kohout

Mám já chodit mezi slotu,
co neváží si starých,
raděj sám jdu kolem plotu,
abych vzduchu se nadých´

Předmanželský slib

Umění

Každičký večer,
oblečen spoře,
z lásky bych klečel
u tvého lože

Předat myšlenku nebo dát pocit,
nejlépe obojí,
stojí to často bezesné noci,
občas i nazlobí

Smích ženy

Těšení

Smích je jako hezké šaty,
žena, co v něj je oděná,
je ozdobou každé párty,
i kdyby byla zchromená

Těším se na tebe,
na novou knížku,
na naše přátele,
na naši chýšku
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