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Zdeněk Joukl

Chudák

Zkouška

City má na uzdě,
bičík uţ zahodil,
ţije si dál nuzně,
tak, jak se narodil

Bude třináct hodin,
milá dělá zkoušku,
nic ji nenapovím,
líbám ji na oušku

Obavy

Vidím tě někde v lavici,
jak čekáš na zkoušku,
vzrušenou červeň na líci,
drţím ti palce, drahoušku

Nechybí ti nic,
jenom trochu odvahy,
dokázati říct,
pravdu všem od podlahy
Skoro všichni totéţ vědí,
stále ale mlčí,
pevně na své ţidli sedí,
a ze strachu vrčí

Kniha
Kniha je další ţivot,
který máš moţnost ţít,
jako sadař či pilot,
vysněnou cestou jít
Náhoda

Střechy v zimě
Sněhové čepice
pokryly střechy,
sluší jim velice
lépe neţ plechy
Dívčí spěch
Jiţ dlouho mne nikdo na rty
nelíbal,
neb ţiji stále ve spěchu,
muţ ţádný se na mne dlouze
nedíval
tak večer čtu si Seneku

Potkal jsem náhodu náhodou,
kdyţ jsem se potloukal Prahou,
řekla mi, ţe uţ jsem za vodou,
abych šel líbat svou drahou
V autobuse
Výhled, to je riziko,
sedíš blíţe k nehodě,
jako bys měl vypito,
námořník jsi bez lodě

Z vlaku
Tulák
Jako kaţdý jiný,
z muţů v tomto kraji,
tahám jedny dţíny,
a na benjo hraji
Od farmy k farmě,
toulám se za prací,
někdy marně,
někdy zdárně,
nikdy se nevracím
Ty a já
Jedna sloka,
jedna báseň,
tetřev toká,
je tu vášeň
Přichází na tebe i na mne,
budeme jako hluší,
domnívat se musíme hlavně,
ţe nám to spolu sluší
V údolí
Ať si říká, kdo chce,
ať si říká, co chce,
do té naší obce
chodí se jen z kopce.
Pak se řekne lehce
od nás nikdo nechce !

Kulaté balíky slámy,
na poli plném sněhu,
zbytečně sem v létě dány,
spáleny budou.
Proč?
Říci nedovedu
Dopis
Moţná, ţe chybí objetí,
moţná více spánku,
starosti pryč si odletí,
přes poštovní schránku
Stát
Stařičké topoly,
vévodí okolí,
přejte si cokoli,
můţe se to stát,
kdyţ nezasáhne stát
Loučení u vlaku
Chtěl jsem říci něco hezkého,
ale nějak na to nezbyl čas,
vlak udělal ze mne němého,
přeji abys smutná nebylas
Sedmdesáté narozeniny
Na Petřínskou rozhlednu
chtěl bych ještě vyjít,
potom, kam aţ dohlédnu
srdce svoje vylít

Konec zimy
Ze strání mizí sníh,
tráva se vylézt chystá,
je konec bílých cích,
vesna si je jiţ jistá
Velká malost
Odvykla jsi lásce,
zůstaly jen starosti,
začala jsi bát se,
velké lidské malosti
Dala‘s sbohem lásce,
ale také radosti,
snad to bude krátce,
neţ odplavou ţalosti
Aţ přeskočí jiskra
Moc se netěš na jiskru,
mohla by tě spálit,
jako mšici na listu
nebudeš ji chválit
Den ţen II
Kavárny plné ţen,
kdepak jsou jejich muţi?
dneska je ţenský den,
a tak se spolu druţí
Zavřete oči
Zavřete oči, přicházím,
z dálky a po dlouhé době,
bránit vás proti nesnázím,
závisti a lidské zlobě

Zavřete oči, ukaţte dlaně,
ať chvíli těšit se můţete,
neţ dám vám dárek na ně,
neţ se mnou domů půjdete
Herci
Čas kape do umyvadla,
kolik ho zbývá neţ přeteče?
Kaţdá květina v něm zvadla,
jen herec se v klidu přečeše
Co potřebuji?
Nutná je dobrá voda,
nikoliv krutá slova,
potřebuji mít byt,
nikoliv slyšet klít,
chci hodně čistého vzduchu,
a ţádný hluk ve svém uchu,
musím mít svobodu,
a v duši pohodu
Ledové objetí
Stromy ohnuté k zemi,
čekají dlouho novou mízu,
za ně teď smutno je mi,
neţ obléknou zelenou řízu

Nechci
Nechci česnek z Číny,
nemá ţádné grády,
je úplně jiný,
otáčím se zády
Nechci kuře z Německa,
má jedovaté dioxiny,
to dohoda Shengenská,
dovolí tyhle pitominy
859
Osm set padesát devět,
to je ten správný kód,
říká to děda Vševěd
od Aše na východ
Jaterní testy
Nechá si udělat jaterní testy
a moţná, ţe přestane pít,
také skončí se siláckými gesty,
prý začne rozumněji ţít
Oční lékař
Vidím trochu rozostřeně,
lidi, tebe, cizí štěně,
nebude to po víně,
k očnímu jdu povinně
V autobuse I
Dennodenně v autobuse
potkává hezkou slečnu,
hledí na ni v jednom kuse,
a spěje k nekonečnu

Mladík
Jak je mladý, tak je hloupý,
nemá ještě zkušenosti,
kaţdý si ho snadno koupí,
peněz nemá nikdy dosti.
A má téţ jednu z chyb,
neumí odpustit
Bojovník
Odráţí útoky stáří,
nemocí a věčné skepse,
zatím se to téměř daří,
umřít se mu ještě nechce
Horalé
Ţivot v zaţitých šablonách,
je sice vcelku jasný,
jiný je ale na horách,
kde kaţdý styl má vlastní

Jaro je tu
Svítící listy buků
hřejí oči do jara,
skotačení tvých vnuků,
a z dáli zní kytara
V autobuse II
Dívej se kolem člověče
jak krajina klidně pluje,
ţivot ke stáří uteče,
pro tebe dál ona tu je

Myslivec
Mlhavé pláně
s ostrůvky stromů,
svrbí mne dlaně
k podzimním honům

Japonský mrak
Padá mi popel na hlavu,
mraky jsou teď plné rádia,
ztrácím tak dobrou náladu,
ke všemu prohrála Slávia

Ţárlivost
Jsi daleko
a tichá,
vţdy nalehko
a lichá
Vzpomínání
Co si mám počít,
kdyţ tě vidím stále,
jiskřičky v očích
a tak dále
a tak dále

Kdopak?
Kdopak ti oči zatlačí,
a kdo ti bude chodit na hrob?
Kdo kříţek na něm naznačí,
vzpomene ţití tvého náhod?
Plus - mínus
Světlo a stín,
radost a ţal,
více a míň,
sebral a dal
Závěť

První setkání
Sedm oveček na pastvě,
tiché a pohledné,
za ruku tehdy vzala‘s mě,
zvonili poledne
Rozchod
Co se mne týče,
nemohu dál,
vracím ti klíče,
dopisy spal

Co nechat po sobě?
Stačí pár vět,
v té správné podobě,
nejlépe hned

Spokojenost
Kdyţ se ti to poštěstí,
skromností jsi odkojen,
načpak touţit po štěstí?
Stačí býti spokojen

Sklady
Krabice skladů,
uprostřed polí,
otázku kladu,
kdo slzy roní?
Co s tím?
Tolik zla a tolik zášti,
kde se v našich lidech rodí?
Vypadá to hodně zvláštní,
kdyţ známého známý shodí
Herečka v letech
Ţena, co je mého věku
hraje jiţ jen babičky,
je to vskutku trochu k vzteku,
ţe i text je maličký

Vzpomínky umělce
Vzpomínky na slávu
u srdce zahřejí,
dodají elánu
a novou naději
Svítání
Začíná svítat,
motýli lítat,
ševelí ptáci,
chlad vládu ztrácí
Všem končí spánek
a také snění,
pak ve všech řádech
přijde čas denní
Vánek

Hloupnutí
Zhloupneš mocí,
zhloupneš slávou,
dlouhou nocí
nebo „trávou“
Někdy lichotkami,
jindy auto hrami
Skladatel
Čisté listy papíru,
harmonii v sobě,
klávesnice klavíru,
volné ruce obě

Vánek tě hladí
i vlaze ovívá,
do tance svádí,
srdce ti otvírá
Třetí věk
Častěji polehávám,
častěji posedávám,
občas si zanadávám,
jinak je ovšem ţivot fajn
Snídaně
Šveholí ptáci ranní,
nedá se dál uţ spát,
snídaně ze tvých dlaní
bude mne dlouho hřát

Berle

Všímavost

Dejte mi berle,
ať poznám svět,
spěch, ten je vedle,
vyráţím hned

Všímati si okolí
to chce mít zrak sokolí,
všude jsou teď lumpi,
šíří se jak štumpy
Hora

Koláţ
Zapnul jsem si mobil,
na který občas voláš,
lehce jsem se opil,
stříhám tvoji koláţ

Nahoře nad strání
jsou vysoké buky,
lavičku zaclání
jenţ je trochu z ruky
Sedáme tam spolu
s výhledem do kraje,
hledíme na horu,
na níţ sníh netaje

Vzpomínka
Vzal jsem si na krk šátek,
jenţ mám ještě od vás,
z všedního dne je svátek,
co značí to pro nás?
Zrcadlo
Letmý pohled do zrcadla
a povzdechy nad sebou,
výmluva mě nenapadla,
ţenu mám však malebnou
Konec zimy
Ze strání mizí sníh,
tráva se vylézt chystá,
je konec bílých cích,
vesna je si jiţ jistá

Láká nás láká,
jak světlo mušky,
jak zrní ptáka,
vojáky sluţky
Vzhledem k všem nesnázím,
napnu své síly jinam,
raděj les vysázím,
neb na památky přidám
Hory
Hory jsou pro pohled,
také na toulání,
chce to je probolet
a to bez rouhání

Jizerky
Jizerské hory,
veselé i smutné,
hluboké bory,
sráz, co skály utne
Studené říčky,
vyhřáté stráně,
romance svíčky,
sezení v trávě
Lesnaté Jizerky,
tiché a mírné,
jsou jako milenky,
na konci týdne

Herec
Budu hrát šílence
a nebo blázna,
starého milence,
třeba i grázla
Budu hrát hlupáka,
co nezná počty,
chudého tuláka,
zřízence z pošty
Zastoupím ţenicha,
moudrého kněze,
i hvězdu z Jericha,
co všude vleze

Holení

Na rozhledně

Ve stáří tě uţ nepohladí,
tvář si tak pohlaď sám,
při ţádném oholení ranním,
nehleď na volný trám

Mraky mám po ruce,
tak jako v horách,
vrátím se, ozvu se
alespoň v ódách

Šance

Stíny

Ţivot je o šancích,
přijdou a končí,
o štěstí vyslancích
a smůly hončích

Večerní stíny
válí se po zemi,
přináší splíny,
skrývají kořeny

Partička

Je to dobré

Chybí jim úcta
a také disciplina,
uřvaná ústa
otevřte láhev vína

Dokud se díváš po ţenách,
tak je to ještě dobré,
nevnímáš bolest v kolenách
a nízké číslo rodné

Internet
Ve styku se světem,
jsi téměř denně,
nejsi jiţ jehnětem,
nejsi jiţ štěně
Víš, o co běţí,
znáš svoje moţnosti,
zhloupnou tě stěţí,
máš více volnosti
Ohledy
Hřej mne milá, hřej mne,
alespoň svými pohledy,
pomůţeš mi zřejmě,
abych měl k lidem ohledy

Den dětí
Přišel Den dětí,
také Den hraní,
všichni ho světí,
ať ţijí mladí
Elán a nálady,
to jsou přec děti,
šílené nápady,
touha vše směti
Vichřice, kdyţ duje,
rozvaha jde k nule,
kůţi mají hebčí,
byli jsme snad lepší?

Do třetice
Potřetí mi podal ruku,
kdo, no přece Václav Klaus,
došel jsem si pro záruku,
není součást známých kaus
Vedra
Odhodíme peřinu,
budeme spát jenom tak,
třicet stupňů ve stínu,
vedro dává zimě mat
Tam či tam
Do hotelu, nemocnice,
stejné věci v tašce mám,
časem začnu neholit se,
zbytečnostem vale dám
Bitvy
Ať se bijí ve fotbale,
lépe neţli ve válce,
kaţdé hřiště nezorané
učí mládeţ nebát se
Pohádka
Povídám pohádku,
dětem i ţeně,
běţně i pozpátku,
úsměv je v ceně
Ţe dobro se vyplatí,
krást, to se nemá,
hodní jsou i pihatí,
leţ, ţe je němá

Co mohu?
Mohu si číst,
mohu odpočívat,
pít nebo jíst,
kolem se jen dívat
Co mohu mne nebaví,
touţím řešit problémy,
téţ zákony děravý,
občas popít s bohémy
Děcka
Nesmíš hochu, nesmíš brečet,
ţe máš doma málo děcek,
nesmíš hochu ani klít,
mohls víc jich přece mít
Propil jsi je, prokouřil,
prohrál ve cviku,
manţelství jsi rozbořil,
jenom ze zvyku
Mít jen jedno dítě,
to je vskutku velký hazard,
co kdyţ nevidí tě,
co kdyţ neslyší tě,
kdyţ tu leţíš jako Lazar
Rande po letech
Chtěl bych se s tebou sejít
a vzpomínat na hezké,
to špatné rychle přejít,
i nápady chlapecké
Uţ je to hodně let,
co jsme se viděli,
trochu se změnil svět říkáš mi příteli

Zrcátko
Řekni mi zrcátko,
kde má milá bývá,
řekni mi zakrátko,
kde si píseň zpívá
Píseň o lásce,
o společném ţití,
o tom, ţe nás chce
pod svá křídla vzíti
Před svatbou
Najdi mi miláčku
lavičku ke snění,
chci napsat přihlášku,
co ţivot nám změní
Budu o tom snít,
ţe si tě chci vzít
ţe odejdu s tebou do světa,
o tom, ţe přestanu pít
a jak se ze mne stal poeta
Přines své průkazy,
a téţ rodný list,
ať mají důkazy,
ţe chci s tebou ţít
Tři roky
Zbývají ti tři roky ţivota,
to podle statistiků,
z dcery pak bude smutná sirota,
navzdory cukrblikům

Muzikant
Léto
Den jako zcizený
z obrázků Lady,
oblaky zmizely,
léto je tady

Vodník
Ať si klidně prší,
ať si třeba leje,
ať se voda vrší,
jak si vodník přeje ať se potom směje
Stopař
Stopuje dvěma směry,
aby se dostal rychle dál,
je milovníkem změny,
čeká ho všude plný sál
Muzicírování
Muzika hrála
a k tomu zpívala,
milá se smála
a hned mě líbala

Od úspěchu k úspěchu,
projíţdí se světem,
u ţen hledá útěchu,
je však jimi spleten
Rád bych
Rád bych si zpíval,
rád bych se díval,
rád bych tě líbal,
o tebe stál
I kdyţ jsi hezká,
obloha bleská,
a já jiţ dneska,
musím jít dál
Fotografie
Zachytit poslední zbytky krásy,
jeţ oslňovala muţe,
fotku do rámečku navţdy dát si,
nečekat ţádné jiţ růţe,
věřit, ţe nebude hůře

Všeho do času

Ray Charles

Kdyby si věděl,
kolik času ti zbývá,
kolik pak neděl,
a kolik sklenek vína

Hudba i drogy,
sláva i pád,
ţenušek svody
a jde zas hrát

Ţiješ, jako by smrt nebyla,
ani dlouhé nemoci,
třeba jiţ mnoho času nezbývá,
co kdyţ třeba dnes v noci?

Tůně

Mnoho se asi nezmění,
proč neudělat pokus,
co zkusit jedno řešení,
jak dostaneš se v poklus?
Přestaneš dělat hlouposti
a téţ plýtvat časem,
slušné lidi dáš pohostit,
přívětivým hlasem
Určíš si, kdy zamíříš,
jakoby na věčnost,
bez pochoutek lanýţích,
jenom o pár halířích,
a pak tě přejde zlost

Uprostřed tůní
kvetoucí lekníny krášlí hladinu,
vodník tam trůní
a hlídá zelených břehů skalinu
Páté a šesté přání ţeny
Domek a chalupu,
auto a bazén,
co vzít mě za ruku,
dívat se nad zem
Duben
Dneska se neholím,
dneska nejdu ven,
pásek si povolím,
je jenom duben
Buď a nebo

A kdyţ ten den přeţiješ,
pak vymyslíš si nový,
bude to tvoje prémie,
a všichni si to poví

Buď budeš něco uměti
nebo na tévé čuměni

Tolik štěstí najednou

Muţi snad opravdu nestárnou

Dnes tě nic nebolí,
tak to máš „svátek“,
můţeš jít bez holí
z domovních vrátek

Není přece mnich,
aby bral všechno váţně,
občas má rád smích,
a téţ milostné vášně

Míra
Vyznání XI
Ty tvoje krásné tvary,
a ruce motýlí,
nejdou mi stále z hlavy,
lehce mne pomýlí
Pohoda
Oheň jiţ v krbu skomírá,
víno je téměř dopité,
ruce sloţené do klína,
a vy si v křesle hovíte
Návrat
Máš jiţ dlouho hlad
nikdo tě nemá rád?
Tak se domů vrať
a dej si reparát
Sliby
Venku se jiţ dlouho rozednívá,
a ty stále ještě spíš,
byla vskutku prima,
pátá sklenka vína,
své sliby však nesplníš

Všechno chce svou míru,
všechno chce své meze,
v dobrotu téţ víru,
jinak se vše veze
Mravenci
Úţasní jsou mravenci,
nemají vůbec šéfa,
makají jak „šialenci“,
a mraveniště vzkvétá
Tak já se loučím
Zavřete mi víčka,
do prostěradla sbalte,
stačí jedna svíčka
a rukou psané parte
Sluníčko
Ty moje sluníčko,
sluníčko z deště,
pošli mi psaníčko,
kaţdý den ještě

Nezaměstnaný

Dovolená

Mám jíti makat
a vstávat ráno v pět,
nebo se flákat
a spáti přes oběd?

Někdo chce dovolenou v Maroku,
jinému klidně stačí,
kdyţ bude moci spáti na boku,
kdyţ po své zemi kráčí

Vzdálená podoba

Stopař II

Martin Eden měl prázdnou kasu,
vtom se mu dočista podobám,
já mám však jiţ jen málo času,
i kdyţ vyhýbám se hospodám

Deset aut jiţ projelo,
ţádné nestaví,
tak si pískáš Bolero,
potom Selaví

Ekola
I kdyţ mě nic nebolí,
a nemoc je daleko,
stejně mám strach z Ekoly,
při zprávách jsem naměkko

Dnes ti nikdo nezastaví,
vyhroţuje osud,
pro řidiče nejsi pravý,
nemáš štěstí dosud
Hodinu jsi na stopu,
a budeš ještě dýl,
díky Jeţku za notu,
a za hudby styl
Slepý mládenec

Jak ţít?
Po ničem netouţím,
také nic nečekám,
nikomu neslouţím,
nikdy moc nespěchám bráním se neplechám

Řekni mi, jak ti to sluší,
a také co všechno znáš,
co v ţivotě tě teď ruší,
kdo nad tebou drţí stráţ
Pípání
Něco tu píplo,
není to zaběhlá myš,
moţná, ţe šídlo,
mobilní zpráva spíš!

Stáří IX

Epigramy

Máš těţké nohy,
střídavé nálady,
k cukrovce vlohy,
však dobré nápady

Někomu jenom tak z hlavy,
ihned srší epigramy,
jinému se boty blyští,
ten vymýšlí módu příští

Vynálezce II
Pomocí omylů,
dospěl aţ k pokroku,
staví mu mohylu,
pivaři jsou v šoku
Paraziti
Vyházejme parazity,
ze všech moţných úřadů,
zbavíme se kalamity,
a finančních úkladů
Malý národ
Malý národ,
to má prosté,
dobrý návod:
pistol noste

Poděkování
Odcházejí herci,
odcházejí herečky,
říkám jim své „merci“,
i kdyţ jdou jen bez vlečky
Věta vět
Pocity ho ošálí,
rozhodují fakta,
špatné bývá, koná – li
rozhodnutí z patra

Pro ţenu
I kdyţ budeš na dně,
pohybuj se ladně

Teprve
Aţ ti mozek otupí,
a energie dojde,
aţ tě děti potupí,
smrt kolem tebe projde

Náhoda

Lépe

Někdy je to náhoda,
jindy je to osud,
pro někoho od boha,
to uţ sám si posuď

Lépe někdy, neţli nikdy,
lepší něco neţli nic,
lépe fakta, neţli pindy,
dále nevím jiţ co říct

Zloději v limitu
Zlodějíčci, zloději,
po kraji si choději,
copak s nimi učinit,
kradou přece pod limit.
Krade lumpů vejlupek,
je to však jen přestupek,
ať ho někdo hledá,
na pokutu nemá!
Blázni
Neúměrné skutky,
to jsou znaky bláznů,
dennodenní půtky,
které končí v prázdnu

Poslední rozloučení
Uţ pálí svíčky
a tisknou parte,
uţ bouraj příčky,
no tak mě spalte
Ţena
Trochu vtipu,
úsměv a poezie,
ráda jsi tu
a hezky se ti ţije
Fiktivní láska

Symbol

Jsi moje fiktivní láska,
útěcha i naděje,
fantazie ve švech praská,
smutek pryč se poděje

Symbolem je dneška,
pécé, em pé, fleška

Rozchod II

Vedra III
Tak se hochu seber,
bylo dříve hůř,
nezblázníš se z veder,
vţdyť jsi přece muţ
Po operacích
Vidím zase lépe,
i nohy dobře šlapou,
srdce správně tepe,
jen lidské řeči matou

Přišel jsem dnes o milou,
a s ní o starosti,
láska není mohylou,
sporů jiţ má dosti

Kolik?
Kolik nocí ještě zbývá,
a kolik krásných dnů,
kolik rosných dţbánků vína,
a došlých pohledů?

Románek
Pročpak?
Proč spěchat,
kdyţ tě nic nehoní,
proč hekat,
kdyţ nic tě nebolí.
Proč všeho nechat,
kdyţ smůlu jsi měl jiţ předloni?
Víme
Všichni víme, co se má,
málokdo to dělá,
občas snaha dojemná,
nikdy ovšem celá

Proţijem spolu románek,
jenom tak, na pár let,
povím ti spoustu pohádek,
nebudeš zahálet
Proţijem spolu románek,
třeba jenom fiktivně,
odjedem někam do dálek,
najdu tebe, a ty mě
Budík
Budík mívá často navrch,
je totiţ nařízen námi,
pro děti je dobrý návrh,
kdyţ ţijí u sukně mámy
Otec

Pouť II
Ţena vybírá růţi,
na kterou synáček střílí,
touţí dál po svém muţi,
co nejde jiţ notnou chvíli
Děvčata chichotem lákají,
nezletilé klacky,
lovecké sítě jiţ spřádají,
i kdyţ jsou jen ţačky
Není nikdo na pouti,
kdo by nebyl vesel,
kdyţ tě něco zarmoutí,
proč bys tančit nešel?

Dal jsi mi svou výchovu,
a učil, co je slušné,
téţ řekl o Mírovu,
a ukázal, kdy uţ ne
Řeka Vydra
Pění se a stříbří,
říčka mezi lesy,
teď je zase vydří,
stále hezká, přeci
Antýgl plný,
k soutoku promenáda,
usedlík hrdý,
tak jako odedávna

Matka ?

Čekání

Kojí a kouří,
hraje si na dámu,
brouzdá se louţí,
co je to za mámu?

Od půlnoci do sedmi,
čekám aţ se rozední,
já chtěl bych slyšet zas,
tvůj sametový hlas však okno zavřelas
Cesta ke kostelu

Výběr
Kdyţ je hezký povrch,
to právě ještě nestačí,
můţe to být podvrh,
a uvnitř všechno jinačí

Na kostele chybí kříţ,
jsou tam jiţ jen výstavy,
k zemi jsi tak mnohem blíţ,
neţ byly tvé představy
Jak jinak
V jiném kraji,
jiné mravy,
jiné hudby,
k tanci hrají,

„Prase“ za volantem
Jenom klidně jezdi,
od pangejtu k pangejtu,
ode zdi zas ke zdi,
nalej si tam, nalej tu
Od hospody k hospodě,
nezůstávej o vodě,
máš ještě další šanci
pít večer víno k tanci
Celý jízdní pruh bude zameten,
aţ se srazíš se stejným
„prasetem“

Jiní lidé,
jiné zvyky,
shoda přijde,
u muziky
Jací jsme
Jsme vychytralí,
aţ jsme hloupí,
jsme tolerantní,
aţ jsme oběti
jsme slušní,
aţ jsme k smíchupřesto nejsme
hříčkou hříchu

Burka

Parte

Nikdo se to nedoví,
ţe máš úsměv medový,
kdyţ zakryji ti pusinku,
udělám z tebe muslimku

Zemřel nám ve spánku,
a to v pozdním věku,
dočetl čítanku,
doběhl svou štreku

Lidová IV

Oblaka

Za humny vesnice,
chodím bez čepice,
chodím tam za milou,
za dívkou vábivou,
mám ji rád velice,
mám ji rád velice

Bílé mráčky,
jako krajky,
vidíš dráčky,
z nové bajky,
téţ však prášky,
boty „najky“

Dobré činy
Nebráním se dobrým činům,
dokonce je netrestám,
zkušenost jsem předal synům,
v ţivotě teď jedu sám
K.H. Mácha
Mácha je fenomén,
pro mnohé vidina,
dostal jiţ mnoho jmen,
zemřel jak hrdina

Denní chůze
Moje dennodenní chůze,
jíţ dělám něco pro zdraví,
podobná je kniţní múze,
jenţ pohádky mi vypráví

Hodní?!
I kdyţ to není módní,
buďme na sebe hodní!
Zkusme také méně klít,
moţná budem lépe ţít!
A o to nám přece jde,
nebo ne ?
Hudba I
Hudba mě vzrušuje,
tak jako ţena,
kdyţ se mnou cukruje,
kdyţ je jak pěna
Hudba mě láká,
abych šel za ní,
jako let ptáka,
jak potlesk dlaní
Mnozí lidé jsou dokonce tací,
ţe hudba je pro ně inspirací

Hudba II
Loučení II
Dal jsem jí do dlaně
prstýnek ze stříbra,
líbal ji oddaně,
za mnou se ohlídla
Dotace
Povídám ti člověče,
z cizího krev neteče,
ať to stojí, co to stojí,
ať Unii kdekdo dojí.
z cizího krev neteče,
povídám ti člověče

Hudba nás laská,
i dává náměty,
cizí i praţská,
provází balety
Hudba nás tiší
a také láká,
kdo chce ji slyší
i kdyţ se smráká
Hudba si bouří
a také tiše plyne
po srdci touţí,
nikdy nám nezahyne

Déšť

V horách

Otvírám okno,
pro tiché šumění deště,
co lidí zmoklo,
nevadí, čekám tě ještě

Takový čistý vzduch,
ten se jen tak nevidí,
není tu městský puch,
krásně je tu bez lidí
Svody
Svádí tě ţeny,
a také víno,
svádí tě Penny,
a dobré jídlo.
Všude kolem je tolik svodů,
asi jak na rozhlednu schodů

Vánoční TV
Bude jistě pohádka,
která skončí smíchem,
trochu toho pozlátka,
rozjímání tichem

Přehrávač
Cédéčko se načte,
trvá to jen chvíli,
knoflík zmačknout račte,
a jiţ hudba šílí
Plašáci
Stále nás plaší,
vraţdami a zločiny,
ţidle nás tlačí,
kdyţ čteme své noviny

Blboun nejapný
Blbouni jsou jenom v ZOO tak to je tedy jen fáma,
poznáte je podle toho,
ţe jim lhostejná je máma
Pýcha
Pýcha, hloupá pýcha,
stále lidmi smýká,
chceme stále změnu,
rozumíme všemu
Proměna
Hned jak muţ skončí promoci,
začne na něm ţena makat,
kdyţ udělá z něj onuci,
nad sebou pak bude plakat

Mohu
Mohu tě milovat,
vzhledem ke své touze,
mohu tě zboţňovat,
ale jak jen dlouze?
Čtení
Byla dlouhá zima,
jíti nešlo ven,
Alexander Dumas
byl by spokojen
Nezaměstnaní II
Kdepak jsou lidi bez práce?
Ti jsou přece v pohodě,
chodí jim naše dotace,
a tak sedí v hospodě
Chtěl bych být
Chudý vzhledem k závisti,
bohatý kvůli vlivům,
první, to klid zajistí,
to druhé velí k činům
Ekola je tady
Ať je sedm nebo šest,
ať je světlo nebo tma,
nenechám se ţádnou svést,
straší mě teď ekola
Kromě práce na PC,
chodím často na wc,
doufám, ţe mě nevolá,
do hrobu ta ekola

Řekové 2010
Po svatbě
Moje drahá dámo,
přej mi,
a bude ti přáno
Povídka
Dám si sám pobídku,
nebo raději dvě,
napíši povídku,
která mě přeţije
Problém
Najdi mi problém
a dej mi moc,
stanu se orlem,
za jednu noc
Zábrany
Kdo nemá zábrany,
ten nemá morálku,
za mnoho zábavy,
jde cesta pozpátku
Kaţdá láska
Kaţdá láska je největší,
kaţdá občas i bolí,
kaţdá létá si v povětří,
jak jsi mladý ti poví

Řekové jsou sekáči!
Co nasekali dluhů!
Pole samé bodláčí,
kaţdý by chtěl sluhu
V posteli
V posteli je bezpečí,
v posteli je dobře,
radost pak je největší,
vidět ţivot modře
„Cestovatel“
Jakpak je v cizině?
Jakpak je venku?
Jsem teď na mizině,
barmane sklenku!
Dostal jsem rady,
jak jezdit po světě,
jenomţe tady,
je mi teď nejlépe
Mám sotva na rum,
a na pár cigaret,
ještě dluh za dům tak ţádný minaret!

Báje a pověsti
Při čtení starých pověstí
narazíme občas na báje,
co moţno dělat pro štěstí,
a ţe bolest jenom malá je
Najdeme zákony rodiny,
aby se měla dobře,
zkušenosti psané pro jiný,
kniha se sotva dovře
Nechci
Uţ nechci ţivit lenochy,
tolerovat lemply,
jak za minulé epochy,
dávat lidem štemply
Západ slunce

Kníţky
Českým kníţkám dobře nedělá,
poţár, voda, vyšší dépéhá (DPH)

Pro deníky
Kdybyste neměli,
někdy co psát,
volejte v neděli,
námět vím dát
Něco za něco
Ţe tě jiţ tak nemilují ţeny,
to je na jednu stranu smutné,
ovšem vlivem této kruté změny,
hodně starostí, jak kdyţ utne

Slunce se právě zardívá,
nad milenci i vrahy,
stále zem ještě zahřívá,
kdo váţí si té snahy?
Večerní autobus
Barevná světla,
přimhouřené oči,
duha se zvedla,
a lehce se točí.
Všech paprsků sítě,
něhou překvapí tě
Dárek
Děkuji ti dobrá vílo,
za to, ţe mne chráníš,
pojď si připít bílé víno,
vţdyť dnes také slavíš

Extrémy
Musím trpět mrazem,
abych si váţil tepla,
musím padnout na zem,
abych si uţil světla
Hvězdy
Potěší mě hvězdy,
co jsou večer na nebi,
jako věčné sestry,
Jupiterem chráněny
Nemám rád však ty pěticípé,
při nich ţivot vţdy jen skřípe

V přírodě
Kolem nás
Obklopeni bohem,
ale také hlukem doby,
opředeni slovem,
procházíme mezi hroby
Výročí
Aţ bude jednou mé výročí,
ať jiţ to a nebo ono,
moţná pořad o mně natočí,
a nebude jenom mono
Budou říkat jen to dobré,
vyzdvihnou všechny moje
úspěchy,
potleskem divák rozhodne,
a dodá pozůstalým útěchy
Pohádka
Poslechni si pohádku,
zavolej svou ratolest,
zapomeneš na hádku,
moţná také na bolest
Ano – ne
Musím pít,
musím jíst,
musím verše psát
Nechci klít,
zpátky jít,
nechci se jiţ bát

Hory a mraky,
lesy a řeky,
neplatí prachyradost navěky
Ulice
Tolik hluku,
tolik puchu,
tolik lidí ve spěchu,
nepodá ti nikdo ruku,
kdo z nich četl Seneku?
Kdo nepracuje, ať nejí
Prý pečení holubi,
lítaj tady do huby,
lidé sedí s otevřenou pusou,
proto také bez práce holt tu jsou
Pojďme tam,
ale kam?
Nezávist
Nezáviďme bohatým
„chudákům“. Mají strach o
majetek, o ţivot a o pověst v
bulvárních médiích. Jezdí
v autech v zamořeném ovzduší
silnic. Bojí se únosu dětí, rozvodu
a vydírání. Také obtěţování na
veřejnosti. Paparazzi jim
nedopřejí klidu a příbuzní je
ţádají o další a další půjčky.
A to nemluvíme o finančním
úřadu, různých reklamních neb
bezpečnostních agenturách.
Na tebe se štěstí zubí,
vţdyť jsi přece jenom chudý!

Černý Most
Večírek VIP, kde chybí vtip
Laciná gesta,
a drahé šminky,
řeči vedené o ničem,
odcházím zadem,
peníze cinkly
nicotou byl jsem obklíčen
KHB
Havlíčku pane,
kdy uţ se stane,
ţe tvoje řeči
povedou k zteči?

Chtěl bych bydlet na Černém
Mostě,
abych do přírody se rychle dostat
moh´,
abych se sbalil a odjel prostě,
aţ opět v Praze bude řádit s jedy
smog
Ten či ten
Někoho bere vztek,
jiného zase záda,
tenhle má stále pech,
toho má milá ráda
Abys nebyl tenhle,
ale byl bys ten,
zahoď svoje berle,
budeš vyslyšen!

Byrokracie
Mnozí zaměstnanci státní,
pracují jako alibisté,
i kdyţ jsou nám houby platní,
přec svoje platy mají jisté
Ţijí ve svém akváriu,
občany vidí jen přes sklo,
poslat na ně maláriu,
a sebrat jim z kůţe křeslo

Vlast II
Ono se teď nenosí
uctívání vlasti,
prý je v tom moc emocí,
nešlo by pak krásti
Vlast III
Nemáš muţe, nemáš děti,
máš však ještě svoji vlast,
přec ti mohou záviděti,
za svou, kdyţ ji zvolilas

Podzimní stromy
Nikdo teď nezjistí,
jak byly krásné,
stromy jsou bez listí,
podzim jiţ hasne
Cesty
Je hodně těch cest,
které jiţ neplatí,
nemají kam vést,
a tak tě nevrátí

Údolí
V tom našem údolí,
je stále pěkně,
chodit mě nebolí,
stromům to sekne
Fotoakty

Kolín

Aţ tě stáří uhrane,
po tobě tu zůstane,
alespoň pár fotek jak jsi bez kalhotek

Kolíne, Kolíne,
co o tobě víme,
ţe jsi dál v rovině,
to známe povinně

Ţárlivá

Ţe miluješ dechovku,
dáme ti na jmenovku

Podzimní sluníčko
Podzimní sluníčko,
hřeje jen maličko,
úsměv ti vyloudí
Tvá hodná ţenuška,
je jako beruška,
v noci tě obloudí

Tak uţ mě nehlídej,
vţdyť mám svůj věk,
jsem přece šedivej,
tak ţít mě nech

TV noviny
Tak mám zase vyšší tlak
a k tomu taky tep,
moţná, ţe mě skolí šlak,
vţdyť pění se mi krev

Okno ve vlaku

Mírný optimismus v mezích
zákona

Obloha zmodřela,
po mlhách ranních,
slunce je doběla,
zeleň na pláních

Nehleďme na věk,
a také na nemoc,
osud to navlék,
zpívejme - však ne moc

Přes okénko vlaku,
vidět mlhu stále stejnou,
průvodčí je v saku,
uklizečky nejdou, nejdou

Jenom se nebát,
a téţ nebýt líní,
falešně nehrát,
ať si mládí šílí
Červánky

Rodná řeč
Moji rodnou řeč,
zná miliony lidí,
postůj nebo kleč,
stejně jak v louce kvítí,
za srdce tě přec chytí
Bodlák i orchidej,
rostou kousek od sebe,
pohádky povídej,
vnouček časem vzpomene

Červánky večerní,
ale také ranní,
proč jste mi nevěrni,
kdyţ na mě jde spaní
Souznění
Kaţdé tělo je jiné,
kaţdá duše je jiná,
jak to jenom jen přijde,
ţe jedna k druhé vzlíná?
Prokleti
Dědové obracejí se jistě vzteky
v hrobě,
i vnukové nás budou dozajista
proklínat,
ţe cizákům půdu prodáváme
v dnešní době,
a zase před nimi budeme páteř
ohýbat

Dovolená v cizině

Důvěřuj, ale…

Mnozí moji známí,
dovču venku tráví,
jezdí často do Řecka,
ať maj něco do vrecka,

Dříve neţ se zešeří,
přijdou lotři někteří,
kdyţ zazvoní u dveří,
staří lidé uvěří

Penziony u nás
zejí však prázdnotou,
zájem o ně uhas,
není to drahotou
Pracovní čekárna
To v čekárně u doktora
je dost klidu pro práci,
není nutné mít sponzora,
prostředí je domácí

Uspěchané setkání
Jak se máš?
Ţe nevoláš?
Ţe nepošleš mejla?
A co rodina?
U mne pořád stejná.
Prodejní galerie

Notebook sloţíš na kolena,
těch pár hodin vydrţí,
tvoje firma navolena,
ať si lidé švitoří

Nechci dělat rozruch,
ten obraz je divný,
je to zřejmě podvrh,
a omyl dějinný

Hřbitov II

Moc

Kde jsou naši předci,
dětských krůčků svědci?
Na hřbitově leţí,
dojdeš k nim jen stěţí

Nechtěli kraje,
ba ani Senát,
nemilovali vlast vlajka nevlaje,
svou moc dál předat?
Národ je pro ně past

Čepici z hlavy,
a z kapes ruce,
máš dobré mravy,
nedýcháš prudce

Oproti švýcarským trendům,
nechtěli i referendum,
a přímá volba prezidenta?
Prý zvolili by disidenta !
Priorita?
Nedělená moc,
temná jako noc !

Kandidát?
Krajina bez..
Krajina bez lidí,
kvete si stále do krásy,
TV ji nevidí,
k oltáři jaro vzala si

Co je mi to platný,
ţe jsi právě ve formě,
ţe jsi řečník zdatný,
kdyţ mi říkáš: „nevol mě“

Ţně
Dotazy
Tak mi řekni,
proč se mračíš?
Tak mi řekni,
co jsi zač?
Proč na všechno jiţ nestačíš,
proč dnes vidíš vše jinak?

Na co čekají asi,
zlaté a těţké klasy?
O stříbrné kosy,
úpěnlivě prosí
Aby se zrna zralá
po zemi nesypala

Pozvání
Pavlíno, Pavlíno,
pojď se mnou ven,
zajdeme na víno,
úsměv si vem

Zdravý nemocný
Máš v puse sucho od prášků,
a vyměněnou kyčel,
na noze cítíš vyráţku,
a vzteky by si křičel
Pak řekneš si, ţe je to fajn,
vţdyť stále ještě ţiješ,
ty nechováš se jako Kain,
na zdraví víno piješ

Rychlá rozhodnutí
Co je moc rychlé,
je často zpychlé,
úsudek jen bleskový,
zkušenosti neloví
Epigramy
Zde epigramů plná louka,
od básničkáře Zdeňka Joukla
Prášky
Srdce má zas špatné dráhy,
nějak divně tepe,
prášky se to spraví záhy,
snad ti bude lépe

Plnoštíhlá
Má málo pohybu,
však hodně řečí,
pojídá koblihu,
na váze brečí
Radost I
Vţdy je proč se radovat,
jenom míti chuť,
třeba něco darovat,
nevypínat hruď
Vizionář
Vymýšlí světa vize,
a má je na disku,
někomu snad zní cize,
podobné jsou skalisku
Skalisku s velkým výhledem,
ale také s propastí,
budoucna je snad „dílerem,“
nečeká ho bohatství

Světoví Češi
Máme hodně lidí,
co byli opravdu světoví.
Kdo se za ně stydí?
Proč člověk se o nich nedoví?
Případná chvála jiného,
zmenšuje ovšem i význam tvůj,
dělá ho více ţivého,
říká: poutníku - na chvíli stůj!

Zkušební sirény
To budou zase migrény je první středa v měsíci,
houkají opět sirény,
proč předem však to neříci?
Mláďata na jatkách
Přestal jsem jíst selata,
kuřata a jehňata,
v duchu je totiţ lituji,
neb mladé tvory miluji,
chutnají lépe neţ starší kusy,
a tak ţivot jejich skončit musí
Přísloví IV
Co není v hlavě,
prý musí být v nohou,
a za to právě,
sklenky rumu mohou
Šance I
Kolem chodí šance,
jen je vyuţít,
někdo jich má rance svěřit prachy bance,
a pak v klidu ţít?
Šance II
Měla jsi šanci,
je však uţ pryč,
soukromí braň si,
karate cvič

Předci
Naši předci,
naše sláva,
ţití svědci,
vějíř páva

Do boje
Rýmy, to je moje,
rytmus, jakbysmet,
s nimi jdu do boje,
zkusit změnit svět
Epigramy II
Píši to, co je nejtěţší,
to jsou přeci stručné epigramy,
dnes se za ně jiţ nevěší,
moţná pohnou trochu dějinami

Morálka
Morálka
je normálka,
kdo ji nemá,
ten má smůlu,
je dost cenná,
vede vzhůru!
Za policii, soudce, vězení,
šetří nám i peníze,
proč mocní si ji příliš necení,
dosud stále neví se
Rozloučení s Václavem Havlem
Děkujeme Václave,
za Tvou velkou odvahu,
naposled Ti máváme,
odcházíme pomalu
Odkaz V.Havla

Národní smutek
Ve spánku dnes zemřel Václav
Havel,
je mi jako kdyţ byl zabit
Kennedy,
nahoře ho vítá papeţ Pavel,
a v rádiu dozpívali koledy

Pravdu a slušnost se budem
snaţit ctít,
ať se nám lumpové klidně smějí,
kořeny ţití je pro nás dobré mít,
a ne jeden hot a druhý čehý!

Sbohem Pane Prezidente
Lafeta s rakví
odjíţdí z náměstí,
slzy se zaskví,
vše bude pověstí
Zvonění klíči,
to je jiţ tradice,
smrti se příčí
tahleta zdravice
Poslední potlesk ševelí,
jako křídla ptačí,
dnes k němu nikdo nevelí,
tlukot srdce stačí

Ţivot jde dál
Vstřícná a milá tvář dívky,
ta jiţ mne asi nečeká,
zůstaly však horské kvítky,
nad nimiţ motýl přelétá
Úspěch u ţen
Abych se mohl radovat,
musím se někdy blamovat
Nesmysl

Sváteční přání

Ono má někdy svůj smysl
zkoumat i zjevný nesmysl

Hezké svátky,
čas ať zpátky
aspoň chvíli letí

Šepot deště

Dobré skutky,
ţádné půtky,
děti, ať se štětí
Svoboda
Nechce ţít jak kozel v chlívku,
ale jako hřebec v savaně,
nebude mít tolik klídku,
ale ani krk svůj na laně
Novoroční přípitek
Na zdraví hodných ţen,
které mě milovaly,
co daly srdce v plen,
za něţné milodary

Pustil jsem si do bytu
oknem šepot deště,
zahradu mám politu,
a teď duši ještě
Vysoký věk
Doţít se vysokého věku,
to ještě tak moc neznamená,
ţivořit ve vzteku neb spěchu,
to člověka dost poznamená!

Večerní

Jan Werich

Praskání dřeva v kamnech
teplo na kolena,
spánku jen slabý nádech,
pohádka povolena

Proč vládnoucí „svině“
ho nenechaly hrát?
ač nebyl na vině,
nesměl šat šaška brát

Havlovy zvony
Uţ zase zvoní zvony,
ale nejsou polední,
stejně jak hymny tóny,
zní na cestu poslední

Úcta ke stáří
Vysoké, šedé skály
a na nich borovice,
od pradávna tu stály,
proč jdeš jim poklonit se?

Telefon z USA
Volal známý z ciziny,
ţe je škoda Havla,
ţe měl dobrý vidiny,
jako jejich Madla

Zklamaný učitel
Chtěl by něco pro svět dělat,
ale musí jiţ jenom pivo pít,
učí totiţ stádo telat,
co chtějí zadarmo se dobře mít

Vyznání
K čemu je krása?
K ozdobě.
Mé srdce jásá
po tobě
Chátrající domek Jana Wericha
Co to máme na radnici,
co to máme za lidi?
Nakopat jim hned zadnici,
co je třeba – nevidí.
Domek Jana Wericha,
ten jim prý nic neříká

Moje milá
Oči jak ţhavé uhlíčky,
něţná a milá,
ve tvářích smíchu dolíčky,
prostě spanilá
Pokaţdé jiná je,
plničká snů,
do dlaní chytá je,
neţ zaplanu

Květinová flotila
Po Vltavě, po Labi,
pluje spousta květů,
srdce dále bolaví,
smutek stále je tu
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Květy k moři doplují,
a tím skončí pouť,
myšlenky dál kolují,
zbavují nás pout
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