Samotáři
My, vlci samotáři
svátky tak neberem,
v ústraní se nám daří,
klid druhým nevezmem
Děkuji ti II
Děkuji ti pane Bože,
děkuji ti osude,
za to, že jsi, a za to že
nic mne bolet nebude

Kdybych byl starostou
Kdybych byl náhodou zvolen
starostou,
tak to bych často musel nosit
šaty,
nečekal bych, až mi křídla
narostou
a pro lidi bych dělal věcí mraky

Turista

Aby byli vždy v bezpečí,
město aby bylo v klidu,
žádné dítě ať nebrečí,
po sprejerech ani vidu

Půjdeme v lesy,
pokaždé jinudy,
zahánět stresy,
těšit se z přírody

Dělal bych něco pro zdraví
všech těch, co žijí u nás,
málokdo by byl churavý,
neznal bych slovo úraz

Mezi lidmi

Kdybych byl zvolen starostou,
to by se lidé měli,
neměl bych pravdu naprostou,
všichni by smát se měli

Mezi lidmi se cítí divně,
neví, kdo co udělá,
neví jak má vzdorovat křivdě,
radost zdá se umělá
Večerní básnička
Náladě večerní
nevadí přízemní chladno,
šaty jen ležérní –
pár hvězdiček spadlo
Příšery
Oblíbenost příšer přejde,
stopy však po sobě zanechá,
zapomenout na ně nejde,
ze snu budí stále člověka

Ještě dva sliby povím vám :
„nekrmil„ bych lidi frázemi,
volnost hned dal bych novinám,
prostě, byl by tu ráj na zemi !
Prášky
Nechte si ty hlášky,
že nepiji vodku,
beru přece prášky,
piji až za hoďku

Sluníčko
Ty jsi moje sluníčko,
co mi zjasní den,
přidá úsměv na líčko,
splní každý sen
„Vizita života„
Má život již téměř za sebou,
a neměl ho špatný,
povahu musel mít kalenou
a sny skoro žádný
Moderna
Abstraktní obrazy,
„moderní„ melodie
jsou jako provazy,
v nichž radost nedožije
Umění mám rád jasné,
jako záře komety,
jinak můj zájem zhasne,
zatáhnou se rolety
V nemocnici II
V nemocnici na zádech,
ležím skoro stále,
doktor v bílých sandálech,
říká: ještě, dále
Abych ušel amoku,
sním, jak ležím na boku

Větší menšina
Dokud je menšina menšinou,
tak to pak ještě celkem jde,
hrozí – li stát se však většinou,
tak to už vláda nebere
Tragické zprávy
Poslouchám zprávy,
než přijdou vraždy,
dám si hlt kávy,
až skončí, vzkaž mi
Neděle
Dneska se nic neděje,
dneska se jen žije,
dnes je totiž neděle,
jí se, líbá, pije !
Po svátcích
Vánoce za námi,
zase dny všední,
z rukou vše padá mi,
tak ke mně vzhlédni

Politici
O moc rvou se jak o život
a pak si s ní nevědí rady,
jak jiný je pak Don Quijote
a jeho věčně čestné snahy !

Do světa

Tolerance

Prodám svůj „zámeček„
a půjdu do světa,
vezmu jen raneček –
tak končí poeta

Všichni máme šanci –
tleskat toleranci

Povídání

Čím je jídlo chutnější,
tím jím menší kousky,
chutě tím to konejší,
pásek je však ouzký

Až večerní mlha spadne,
a svíce kouty rozjasní,
pak povídat si je snadné,
například třeba o básních
Taxikář
Nejdřív práce,
potom zábava,
nejprv „štace„ ,
pak jak zamlada
Mládí
Musí přijít s něčím novým,
jinak si připadá hloupě,
a tak dneska vám všem povím,
že ostatní jenom houpe
Hory jsou hory
V horách, i když v údolí,
vidět kolem stráně,
na rovině kde Kolín,
jenom rovné pláně
Škoda ho
Na tom snad bude shoda –
každého Čecha škoda

Chutě

Panika
Nepropadej panice,
bude jistě zase líp,
nutno ale bránit se,
když má soupeř apetit
Psaní
Přestal jsem číst básničky,
začal jsem je psát,
též nemám čas na knížky,
neb mám psaní rád
Moudrosti
Všechno moudré bylo řečeno,
všechno chytré bylo napsáno,
v zákony nebylo vtěleno,
není ani příliš žádáno

Hry osudu
Na nešťastnou hru osudu,
já stěžovat si nebudu !
Každá smůla plodí boj,
všechny síly v jednu spoj !
Jak nemocné dítě,
osud zocelí tě
Každý boj je výzva,
i když zbude jizva
Osud není zvůle,
silnější je vůle
Vítězství i prohry,
dál vstupuji do hry
Bojovat a rvát se,
přitom trochu bát se
Všechno časem přebolí,
když tě prohra nezlomí
Život je velká výzva,
jak v těžkostech se vyznat
Smůly bál se doposud,
teď se těší na osud
Dneska
těším se na smůlu,
tleskám,
že nese mě vzhůru

Zajímavosti
Zajímavostí je na světě tolik,
jenže často jsou nám k ničemu
když třeba budeme silnice solit,
půdu kolem máme zničenu
Pomluvy
Mám prý brát vlažně,
co se jen tak říká,
odmítám vážně,
co jiných se týká
Lepší život
Kolik lidí vlastní auto,
kolik jich má vlastní byt ?
Podívat se musím na to,
zda teď nežije se líp
Sobotkova vláda FK
Tři měsíce dohadů,
než nám vznikla vláda,
v práci je teď pozadu,
o náměstky se hádá
Slunce a žena
Nedivme se, že slunce zapadá
a že má žena časem vrásky,
že nevypadá, tak jak zamlada,
dále je hodna naší lásky

Daně 2014
Za uši si zapiš,
že je konec pohádek,
postará se Babiš,
v daních bude pořádek
Aby je teď platili,
ti, co je platit mají,
aby kufry sbalili,
ti, co své příjmy tají
Šátek
Dones mi milá šátek,
jenž zdobí tvé vlasy,
bude to pro mne svátek,
pod polštář jej dám si
Buď a nebo
Buď života užívat,
a předávat zážitky,
neb pomalu umírat,
a těšit se pod kytky
Horská říčka
I když je třináct pod nulou,
voda dál v říčce teče,
na suchu v kraji nebudou,
na to dáváme pečeť
Filmový souboj
Proč by se měl bát,
když je to jenom naoko,
proč by měl všem lhát,
bojovat oko za oko ?

Kolo štěstí
Informovat, přesvědčovat, hrozit,
nebo se na kole štěstí vozit ?
Kolo občas vrže,
a má rádo náhodu,
někdy skalní strže,
jindy vozí za vodu
Básničky
Básničky jsou napsané,
aby se občas četly,
co v paměti smazané,
aby nám znovu řekly
Kdo ví ?
Kdo ví, co tě ještě čeká,
jiný to má za sebou,
možná, že tě smůla nechá,
možná nohy zazebou
Průšvihy
Nechceš mít průšvihy ?
Tak do nich nelez,
zůstaň číst u knihy,
neschraňuj peněz
Přišel zloděj
Řekněte mně
kdo mne
v této noční době
ruší v tomto domě

Soumrak říše

Sliby

Proč padla Říše římská
a egyptská podobně ?
v čem jim je naše doba blízká,
kdy zažehne pochodně ?

Přestanu hned chlastat,
budu jenom pít,
nebudu se chvástat,
slušně budu žít

Kdyby se zmenšilo plýtvání,
pak bohatí by zchudli,
jedněm prachy z kapes vyhání,
jiným však plní truhly

Nebudu brát drogy,
automaty hrát,
budu mýti schody,
a to ještě rád

Ženino přání
Buď svůj,
také ale trochu můj,
buď svůj,
při mně ale stále stůj
Stále buď sám sebou,
ráda budu s tebou
Úcta I
Máme plná ústa
řečí jen do větru,
chybí ovšem úcta,
znalosti o retru

Zrada
Ve vzduchu tušit je zrada,
neví se však jaká,
jiného asi má ráda,
nebo flirt ji láká

Přestanu střídat ženy,
jednu budu mít,
též budu všech ctít ceny
a záhonky plít
V cukrárně
Ať ti káva chutná,
a srdce nebolí,
ať už nejsi smutná
a máš dost kremrolí
Vzpomínky
Vzpomínky na mládí
přichází k večeru,
obavy zahání,
rozkvetou lebedu

Mládí

Ptačí hlas

Růžový květ
vykvetl na zahrádce,
jdu pro něj hned
darovat kamarádce

Ptačí hlas
se nese
po lese,
brání nás,
když smutek
ozve se

Již dlouho se mi líbí,
já chtěl bych ji mít rád,
však všechno mi jen slíbí,
že prý jsem ještě mlád
Mama - hotel
Synáček žije doma,
máma vaří, pere, šije,
slyšet jen vlídná slova,
a tak dál si doma hnije
Nezakládá rodinu,
nechce míti děti,
komu jde tu o vinu,
že čas marně letí
Neplatí si nájem,
za jídlo pár stovek,
proč by měl mít zájem
platit sňatku kolek ?
Když rodiče jsou v důchodu,
peněz je hned méně,
pak z tohoto jen důvodu
jde se dvořit ženě !
Dárek
Dárek je někdy jako úplatek,
je to tak – bohužel,
tak jako bývá seno u jatek –
z toho si rozum ber

Učení
Dobrá je každá šance
něco se naučit,
je to pak útěk bance,
jež chce tě zotročit
Tak i tak
Ten, kdo mnoho neví,
nemá nikdy strach,
komu rozum velí,
žije v pochybách
Do práce ?
Řekni mi, co umíš,
řekni mi co ty chceš,
zda ti hlava duní,
neb čilejší je veš ?
Mír se zločincem
Mír je věru dobrá věc,
žel pohříchu platí,
když ho sjedná zločinec,
tak se brzy zhatí

Tvoje vina
Vesnice téměř bez světel,
ve městech svítí markety,
celý jsi z toho nevesel,
neb za to můžeš také ty
Volby
Volte voly,
krávy taky,
jen nevolte modré straky,
raděj kuli do hlavy,
jen nevolit socany
Pohádka o hodných dětech
Povím vám pohádku
o hodných dětech,
zpředu i pozpátku,
jsem přec jen v letech
Byla hodná holčička
a chlapeček stejný,
měli modrá očička,
neříkali „dej mi !“
Nezlobili ve školce,
hezky si tam hráli,
učili se lehounce,
na všechny se smáli
Jedno modré pondělí
přišel nový chlapec,
co se s nikým nedělí
a rád leze na pec
Hračky někam mizely
a tak jich bylo málo,
zůstaly jen příšery,
špatně se s nimi hrálo

Chlapeček a holčička
začli hledat všude,
každá skříňka, polička –
kde jen hračka bude ?
Dívali se dolů,
dívali se výš,
dívali se spolu,
kdepak je ta skrýš ?
Až tu jedna maminka
návleky si vzala,
hle panenka malinká
dole klidně spala
S hochem nikdo nemluvil
až do konce týdne,
hned potom se omluvil,
a stál při tom zjihle
Hraček bylo zase dost
a přibyly další,
nikdo teď už neměl zlost,
skončilo se s falší
Ctitelé
Jeden do dveří pomůže,
druhý dojde mi pro růže,
třetí dvořit se snaží,
moje srdce tím blaží
Hodní lidé
Lidé hodní na sebe byli dřív,
tak proč to jenom nejde dneska ?
To se máme ke všemu mnohem
líp,
jenže chybí morálky deska

Na hraně
Jednou jsem se topil,
jednou spadnul na kole,
jednou na mol opil,
pětkrát ležel na stole
Na tom bílém se světly,
kol kolem modré pláště,
ruce, co se nespletly
a byly přesné zvláště
A tak mohu psát
s dětmi si zas hrát,
ženy míti rád,
kupředu se hnát
Pozdrav
„Slunce v duši „ to je hezké přání,
lidem sluší,
jen občas je k mání
Odpočívat ?
Copak mohu odpočívat,
když mám stále nápady ?
Jakpak se mám na svět dívat,
když jsou ještě záhady ?
Praděda
Co upadne mi na zem,
to už tam navěky přec zůstane,
tam dole mám svůj skanzen kdy zvedat věci se mi umane ?

Buď a nebo
Chodit po ledě,
nebo se po něm klouzat ?
Chytat zloděje,
nebo se listím brouzdat ?
Na přechodu pro chodce FK
(pro děti)
Lidé chodí cíleně,
někdy také šíleně.
Jindy skáčou jak kobylky
do šířky a pak do dýlky,
s mobilem jdou u ucha,
přepadá je záducha,
nekoukají vlevo vpravo,
na přechodu maj své právo,
často spolu hovoří,
než je auto položí !
Co teď ?
Co je důležité a co ne,
kdo mi to dnes poví ?
Hned zítra vysázet jabloně
neb stříhat révoví ?
Co, co, co ?
Na co se dívat,
co pustit si máme do uší?
Co začít skrývat,
když smůla na dveře zabuší ?

Doma
Není nad to být zase zpátky
doma,
tam, kde všechno už dobře
znám,
kde mnou zatlučena je každá
skoba,
a kde otírám každý rám

a tak žijí v pohodě,
o chlebu a o vodě
Cvičení
Ono to jde necvičit,
to je tedy fakt,
na lenost si políčit
a pak v klidu spát

Balada májová

Velký nákup

Jeho milá, ta je nóbl,
on je jenom z lidu,
jen takový mladý póvl,
co žil dosud v klidu

Kupovat výrobky z Číny,
když omezují lidská práva ?
Tam pořádek je dnes jiný,
tam často se pak lidem stává,
že demonstrant přes mříže mává

Nemá auta,
nemá domy,
nemá konexe,
nemá trauma,
má rád stromy,
nikdo ho nechce
Místo domu byt,
místo auta kolo,
místo strachu klid,
to je dle něj ono
Nikdo nemá přece všechno,
dívejme se kolem,
někdo retro, někdo techno,
nechme je být - sbohem
Osud ale dělá divy,
život všechno otočí,
velké sliby, malé ryby,
pejsek nohu pomočí
Otec dívky zkrachoval mladík si ji přesto vzal,

Na autostopu
Když mě nikdo nebere,
no, tak to mi nevadí,
vůbec mě to nežere,
holt staví jen neradi
Fotím kytky v okolí,
a broukám si písničky,
srdce, to mne nebolí veselme se lidičky
Včely
Víš, co by jsi měl ?
Brát si příklad z včel !
Víš, co by jsi měla ?
Makat jako včela !

V hospodě
Řeči se vedou,
otázky padají,
levou neb pravou?
Mám už dost partají !
Koho milovat ?
Tak ráda by milovala,
ale nemá koho,
syna, co ho vychovala ?
Ten nectí své slovo
Manžel odešel za mladou
a ponechal ji v pláči,
pro ni to bylo záhadou,
tak se na mužský mračí
Teď honí se jí hlavou,
koho má milovat,
ty, co pro sebe hrabou,
ty jde jen litovat
Tak začala mít ráda boha,
jenž nemá vlastnosti špatné,
od něj nepřijde lichá zloba,
co řekl je stále platné
Nakonec měla přece kliku,
našla toho, kdo ji potřebuje
denně,
začala tvořit keramiku,
domů přivedla si černobílé štěně
OF
Budeme to dělat jinak,
a věříme, že o dost lépe,
od moci odešel Bilak,
na dveře nová doba klepe

Sociální případ
Je sociálně slabý,
a vůbec mu to nevadí,
zůstává totiž hravý
a žije si dál bez lhaní
Náhodné setkání
Hezká tvář,
čistá duše,
tak se snaž,
štěstí kluše !
Závist III
Poklesnou ti nohy
Pod bídou člověčí,
až uslyšíš spory,
co závist ověnčí
Práce
Logika a přesnost
ze zákonů se ztrácí.
Hloupost, že má přednost ?
To poslanci právníkům připravují
dál práci !
Dějiny
Pár let zpátky
to bylo stejné jako dnes,
velké hádky
s tisíci mrtvých nakonec !

Večer
Noc ještě není,
to je přece fajn,
náladu změní skončí světla ráj
Vzpomínky
Vzpomínky letí po známých,
jestlipak všichni o nich ví ?
Na chvíli zda je omámí,
neb pošlou pozdrav povinný ?
V kavárně
Pohledná a hnědá
čte si tlustou knížku,
zvědavost mi nedá,
kde má svoji chýšku ?
Básnička II
Napíši básničku
pro úsměv na líčku,
srdce vám zahřeje,
bude v ní naděje
Nátepníky
Babička měla nátepníky,
známým je také pletla,
nelezla dávno na seníky,
neměla teplo z pekla
Zpochybnění
Zpochybnit se prý dá všechno,
když tomu někdo uvěří,
i kdyby to dítě řeklo,
nebo opilec u dveří

Ve srubu
Black out mi nevadí,
do srubu nevedou dráty,
stromy mi žehnají,
nehrozí jejich ztráty
Kamínka
Dřevo si praská,
kamínka jemně hučí,
odešla láska,
jiný ji líbat učí
Kamínka v šeru
svítí mi do duše,
dál osud beru,
láska snad dokluše
V posteli
Tady se tak krásně leží,
klid je tu a pohoda,
vstávání jde trochu stěží zůstaň ležet proboha !
Přiměřenost
Všechno má svou míru –
jedno jakou víru !
Pozůstatky
Co po lidech zbude ?
Keramika, kosti.
Pozůstatky jiné?
Těch se čas hned zhostí

Čas svatební
Čas svatby nastal,
našli ho v hospodě,
jako vždy chlastal,
nemoh žít o vodě
Nevěsta brečela,
žalem, studem, zlostí,
dlouho do večera,
než odešli hostin
Na modlení se dala,
že by si vzala
raději vraha !
Moment
Skočím si odskočit,
za chvíli jsem zpět,
abych moh dokončit,
to, co jsem vám řek
Média
Média odvádí pozornost
od důležitých věcí,
tragédií, bojů je v nich dost,
však tolerance brečí
Řeknu ti
Řeknu ti v poklidu,
to co vím o lidu,
a k tomu dovětek,
to, co vím o dětech
Malá je důvěra,
dokud vše nezkusíš,
nejsi přec chuděra –
věřit mi nemusíš

Do důchodu
Odešla do důchodu,
odešla z proudu života,
odešla bez důvodu,
teď je z ní „sirota „
Goethův sen
Kde najdu Ulriku,
abych ji miloval ?
Lásku bez úniku,
tu, co bych vychoval
Bez kořenů
Zbavte se kořenů,
začnete hned létat jen tam, kam vás vítr zanese,
zbavte se totemů
přestanete vzkvétat,
skončíte bez šatů v pralese
Nebe peklo
Zda skončí v nebi,
to nikdo neví,
zpátky se totiž nevrací
To se to řekne:
„Ty skončíš v pekle „
v kazajce zlaté, svěrací
Ti menší zločinci,
ti končí v očistci,
kde (tam) pobyt je jen legrací

Nálada
Jak to jenom přijde,
že zlí, hloupí lidé
nemilují baladu,
zato kazí náladu
Už to dlouho trvá,
nálada je blbá,
žijeme dál bez ladu,
od ulice ku hradu
Jedna věta
Já řeknu světu,
jen jednu větu
kterou hlupák nestvoří
(Nemá ty zkušenosti,
nemá ten přehled
a nemá tu odvahu)
Jak učenec praví :
„Když nejde o zdraví,
potom nikdy nehoří „
Domněnky
Domněnky jsou pro kočku,
skutečnost, ta platí,
rozedranou ponožku
s klidem člověk ztratí
Demence
Alkohol neber si vyhneš se demenci

Ryby
Je to trochu k zlosti,
ryby mají kosti,
zvlášť, když přijdou hosti po tom, co se postí
Vojenská láska
Sliby, ty uplynou,
tak jako mraky,
za týden má jinou
košili khaki
Rodina počká
Proč by sám spěchal
založit rodinu ?
Zábavu nechal,
čas měl jen hodinu
Peníze
Honit se za penězi,
jakou to má cenu ?
V mincích štěstí nevězí,
líp mít hodnou ženu
Kořeny II
Je dobré znát své kořeny,
a rodu historii,
kde předci byli zrozeni
a kde teď víno piji

Zakázaná cesta

Krasavice

To se to klidně riskuje,
když už nemáš rodiče,
a nemáš ještě děti,
nikoho, kdo tě miluje
a má smutný obličej
když těžko v žití je ti

Na pohled je krásná,
i veselá zdá se,
tančí celá šťastná,
s rudou růží v pase

Tulák

Dopustit se podvodu,
to není právě chytré,
přichází o pohodu,
časem ho někdo chytne

Kabát má děravý
a boty také,
krást už ho nebaví,
a tak dál šlape
Řada
Lidé ho občas haní,
že vybočuje z řady,
on má však klidné spaní
a chudým dává rady
Něco pro radost
Každý má své trápení,
tak už to občas chodí,
někoho čas zocelí,
jinému smutek plodí
Zásluha
Mládí není zásluha,
tou je spíše stáří,
šikmá žití paluba,
přežít, ať se daří

Podvodník

Co bylo
Za mého mládí,
to byla jiná doba,
nebylo zcelování
a všichni ctili boha
Na stanici
Bez peněz a bez mobilu
nevystupuj z vlaku,
pomohou ti při omylu,
až vlak bude v prachu
Která ?
Zvědavost neb zvídavost,
tak, která ti více sedí ?
Zabere ti času dost,
jen jedna kupředu hledí !

Média II
Čím větší „kravina“,
tím víc má prostoru,
spálená krajina
vzpomíná Sodomu
Víra v lidi
Jsou mandatorní výdaje,
a věci, které dělat musím,
naštěstí ještě víra je,
tak lidem opět věřit zkusím
Hovory se sebou
Hovory se sebou,
nejsou moc běžné,
čas však ti nevezmou
nebudou směšné
Lidová IV
Kde jsi milá, kde jsi byla,
když jsem k tobě večer šel?
Kampak jsi se vytratila doma jsem tě nenašel
Šetrnost
Lidi nemaj peníze,
a tak trochu šetří,
kdy skončí, to neví se,
okrádaj je „ hekři „
Dnešní móda
Vypadá tak jako blázen,
přitom je jen módní,
kšandy nosí skoro na zem,
vidět prádlo spodní

Vzpomínka
Když někdy smutno mi je,
jdu zas tam, kde jsme se setkali,
vzpomínka ve mně žije,
jak sbohem bychom si nedali
Klikací generace
Tahle ta generace
má informací fůru,
žije však bez legrace,
málokdy hledí vzhůru
Moderní strašidla
Stojí tu komíny,
k nim teplárny na uhlí,
se zdmi jen holými
o zbourání žadoní
Poslední přání
Umřít chce tak jako chlap,
a ne skoro jako debil,
raděj by ze skály spad,
nebo se do spánku střelil
Vzpomínky
Říkám je s klidem,
říkám je lidem,
když o to budou stát,
říkat je budu rád

Babské rady

Řekni mi

Povím hned starýmu,
co má brát na rýmu,
aby byl zase fit,
aby měl apetit

Řekni mi má milá,
proč jsi mne zmámila
a potom zradila ?

Vztahy
Vztahy jsou jak květiny,
co nám rostou v duši,
nejde jen o jmeniny,
a přát, co se sluší
Vztahy nutno zalévat,
občas dát větší květník,
co nejméně naléhat,
nešetřit každý pětník
Vdova
Přežila „tyrana“,
teď na něj vzpomíná,
tak jako liana
pád stromu proklíná
Dáma

Ruka
Každé ráno hladí mne po tváři,
je na mne pokaždé hodná,
třeba bych byl zavřen i v žaláři
podá mi pitralon pro dva
Třesavka
Ruce se mi věkem třesou,
když hladím hezounká ňadra
ženy,
kdepak mladé roky kde jsou,
když stejně jsem býval zasažený
Každý den
Každý den je jiný,
každý ti bere síly,
každý den je jiný,
každý tě blíží k cíli

Na ulici dáma nekouří,
to říkala mi občas máma,
dnes je to jen fáma,
kouří každá „kráva“
Na výstavě

Inzerát

Odborník se diví,
neodborník žasne,
občan, ten jen civí,
že je to tak krásné

Hledá ženu s automatikou,
která by mu prádlo prala,
dětem byla dobrou matkou,
nakonec si ho i vzala

Nemohu
Nemohu číst,
neb musím psát,
též občas jíst,
ovšemže pít,
a taky spát.
Abych nezapomněl:
někdy se smát
Medová blondýnka
Má krásně ladnou šíji,
a k tomu vlasy zlaté,
na její přízeň piji,
ať dál mé srdce mate
Hejnice
Ze všeho já nejvíce
mám rád menší města,
miluji tak Hejnice,
nevím, proč s tím přestat
Jaro IV
Už se to venku zelená
a pípaj ňáký ptáci,
vidět už v lese jelena,
i stromy jak se kácí

Skrytá kamera
Ukrytá kamera
útočí na city,
pro mne to znamená,
že ty už nejsi ty.
Věci
Někdo věci koupí,
druhý, ten je loupí,
další není hloupý sám sobě je pán,
vyrobí vše sám
K čemu to ?
K čemu je nám auťák,
když kolem jezdí bus,
neprodáš přec barák,
jen abys držel vkus
K čemu je nám auto,
když kolem jezdí vlak,
neuděláš salto,
a netrefí tě šlak
K čemu máme fáro,
když pak nelze pít,
času máme málo,
dle něj nutno žít !
Buky
Až nám buky vyraší,
a půjdeme do lesa,
zelená se vynáší,
paseka je adresa

Víra
Co je to ta víra?
K čemu je pak dobrá?
S ní líp se umírá,
slabý sráží obra !

Co je co ?
Co je podstatné a co není?
To mládež bohužel nepozná,
věří tomu, že je to jmění ta víra je nemoc přenosná
Modlitba I

Autaři
Autaři, autaři,
co nám to děláte ?
Jste jako Tataři vraždíte kolkolem,
pokoj si nedáte
Lány řepky
Zlaté lány řepky
vypadají jak sluníčko,
končí vláda depky,
kočka se stáčí v klubíčko
Nenahraditelný
Co po tobě zbyde?
Pár dluhů a kostí,
jiný potom přijde,
tvé aury se zhostí

Dáma
Dáma, ta venku nekouří,
nefetuje a nepije,
po cizích mužích netouží,
je prostě jako lilie

Pane bože, dej mi sílu,
ať překonám těžkosti,
dej mi ale také víru,
že se dočkám něžnosti
Otázka
Proč jsi mi, proč jsi mi řekla,
že s tebou mám štěstí z pekla,
když jsi mi včera utekla ?
Techno hudba
Kdepak je techno muzika,
kampak se jenom poděla ?
Mladým už nic moc neříká,
starším, těm vadí docela
Pozlátko
Každičké pozlátko
zakrátko zmizí,
zbude jen holátko –
ke všemu cizí !
Hádavý děda
Nic se mu nelíbí,
potkat ho běda,
proč je tak nemilýhádavý děda ?

Noc
I noc bývá někdy hezká,
i když má svoji záludnost,
hvězdám člověk v duchu tleská
a najednou má času dost
Lány řepky
Zlaté lány řepky
vypadají jak sluníčko,
končí vláda depky,
kočka se stáčí v klubíčko
Básník
Chodí jak bez duše,
hledá rým na tři,
láká ho Venuše,
kdy už ji spatří ?
Viagra
Koupila mi viagru,
abych více vydržel,
teď fňuká, ať vypadnu už nemůže, bohužel
Musel jsem jít k sousedce,
co má muže v lochu,
ani ona už nechce –
ať dám pokoj trochu
Vypadá to na rekord,
já mám hlavu vztyčenu,
zavolal jsem na eskort –
odvezli ji zničenu

Vzal jsem prášky na spaní,
abych usnul chvíli,
brzy půjdu na ranní,
chyběly by síly
Neuznaný genius
Co naplat, že jsi genius,
když nepatří ti média,
když lidé mají divný vkus
a nejsi členem grémia
Hlupáci
Děkuje hlupákům za poctu,
že je podle nich hloupý,
nemají nikoho na postu,
rozum, kdo jim ho koupí ?
Fotograf II
Foťák mu leží v koutě,
chybí čas i modelka,
na rauty pořád zvou tě,
k tomu dámská volenka
Úmrtí
Je to smutné,
čeká nás to všechny,
žití utne –
ještě chvíli nech mi
Lesklé oči
Stále lesklé má oči,
jako po souloži,
muže, kteří k ní vkročí
nikdy neodloží

Vydržať
Někdy stačí vydržet,
bude potom líp,
třeba se i vybulet,
a pak s chutí žít
Ve tři ráno
Venku zpívají ptáci,
a tak nemohu spát,
tvá podoba se ztrácí,
přesto tě mám rád
Kofola
Koupíme si Kofolu
a pak budem pospolu,
budeme si zpívat,
na sebe se dívat pak se třeba líbat

Svátek matek
Mámy, matky , maminky,
co vám k svátku přát?
Vděk alespoň malinký,
muž by vás měl rád !
Ani tak, ani tak
Tihle se umí domluvit,
bohužel nemají na čem,
jiní zalezou do ulit,
před stínem deštivých mračen
Exhibicionistka ?
Jde zapnou topení,
aby mohla chodit nahá,
to mužském ocení
vášeň potom na něj sahá

Večer

Náboženská tolerance

Když přikrade se večer,
a já jsem zase v domě sám,
být žena - tak bych brečel,
na netu se však holedbám

Nelze přece stále říkat,
že všichni jiní jsou ti špatní,
že se nechcem s nimi stýkat,
že mezi námi stojí patník

Brnění

Výlet

Ruka mne brní od mobilu,
a srdce potom od lásky,
starostí mít pak polovinu,
a na zdi tvoje obrázky

Výlet máš za sebou,
se spoustou zážitků,
kráčel jsi na levou,
nesháněl sanitku

Demokracie II

Víra

Lidé teď již nejsou ovce,
oni si umějí vybrat,
touží kráčet také z kopce,
hrát si jak stádečko hříbat

Víra se nenutí,
víra se nabízí,
na bílých perutích
k srdci pak zamíří
NATO v ČR

Proč by ?
Proč by se učil anglicky,
proč by měl jezdit autem,
proč by se honil za zisky,
a raut střídal rautem ?
Je jeho velká výhoda,
že čeká na něj příroda !
Cvičení

To, co říká Stropnický,
to je přece logický,
nechceme mít za zády
žádné cizí armády
Těm, co to už zažili
při vzpomínce krev se pění
dosud,
Rusové jim vadili,
pro potomky chtějí lepší osud

Synku, synku
zvedni činku,
ať máš svaly
jako skály
Už tě nikdo nezbije,
zmizí strachu bestie !

73. narozeniny

Hudba

Pohlazení

Když budeš u dna,
bez chuti žít,
spasí tě hudba,
přinese klid,
přestaneš klít

Hladím tě po vlasech
a také po šiji,
až po tvých souhlasech
láska se rozvíjí

Mé přání
Držet tě v náručí
a tančit něžné blues,
to vše nám zaručí,
že láska počne růst

Dneska mi zas nalej
o jednu sklenku víc,
jsem už nějak starej,
ve stínu skrývám líc

Hladím tvá ramena,
hladím tvá záda,
radost to znamená –
snad mne máš ráda

Předvolební panika

Dopředu

Propadám panice,
že zvolej komouše,
zavřou zas hranice,
povolaj Milouše

Dívám se dopředu,
někdy snad příliš,
vymýšlet dovedu tak, pročpak šílíš ?
Varhany

Evropské volby 2014

Když slyšet varhany,
jak hrají v kostele,
přes všechna zklamání,
duše se probere

To jsme se zase předvedli,
jen osmnáct procent z nás volilo,
někteří zadek nezvedli,
jiní přec šli - ale pro pivo !
Krasavice
Vím, že nejsi krasavice to je ale věkem,
nelze přece čekat více,
neb to změnit šekem
Mám však ještě paměť dobrou,
vím, jak hezká jsi byla,
změna, ta je dána dobou,
věstila ti Sibyla
U výslechu
Hoch myslel si dost naivně,
že se snad zboří svět,
když bude zavřen nevinně,
a na vše říkat „ nět „
Nevládní neziskové organizace
Politika „ zezdola „
ta se děla těžce,
nikdo „ hurá „ nevolá,
pomoci také nechce

Ta hudba varhanní,
vkrádá se do duše,
nikoho nezraní,
k poklidu dokluše
Láska
On: „ Láska je vlna,
která nás nese dál,
láska je srna,
o kterou jsem se bál „
Ona: „ Měla jsem štěstí,
že si mě našel,
prstýnky chřestí,
k oltáři zašel
Má to smysl ?
Z postele do postele,
od ženy k ženě,
přes další ulovené,
mince je v měně

Pláč
Jenom tak mimoděk
slzy jí po tváři kanuly,
chtěl jsem jí vyhovět,
oči, aby zase planuly
Peřeje
Nic moc se neděje,
vody je jen málo,
až přišly peřeje,
hned to za to dálo !
Lodě „ plné „ vody,
pádla štípaná,
parta skoro grogy,
píseň sípavá
Ráno
Hvězdy už hasnou
tam na obloze,
mraky se pasou
při Velkém voze
Zvyky
Nechce už měnit své zvyky,
a když, tak jenom k lepšímu,
úspěšné karetní triky,
rozum zachovat velí mu
Pláč II
Byla krásně ošklivá,
když se dala do pláče,
na rameni spočívá souzvuk duší koná se

Budík
Nařídil jsem si budíka,
až bude volat milá,
jak hlemýžď čas mi utíká,
a prázdná sklenka zbyla
Štěstí ?
Skromným stačí pohoda,
cesta bez klestí,
když vždy platí dohoda na co jim pak štěstí ?
Jiné časy
Za mého mládí,
to byly jiné časy,
jiní kamarádi,
stejná Armáda spásy
Dřív lidé málo odpovědní,
nebo měli malé ohledy,
dnes totéž je v osobě jedný,
k tomu ještě drzé pohledy
Guinessova kniha
Proč být nejlepší na světě
v nějaké nové „kravině„ ,
proč jen hlouposti naletět,
když přijde k tobě mámivě ?
Konec veder
Konečně pryč jsou vedra,
tobě je prvně zima,
už nemáš mokrá bedra,
a netočí ti piva

Závist boří
Copak teď pálí svět ?
A co jej boří –
Nutno si závidět
přes knihu boží ?
Cyklista ?
Bez světla,
bez přilby,
k tomu ještě po levé straně,
když spadnul,
sdělil mi,
že rád je na života hraně
Byl na ÁRU týden,
pak příbuzní řekli nám,
ať ve středu přijdem,
že z života jde jinam

Vlaky Stadler III
Dva roky vrzání
ve vlacích Stadler,
k busům mě vyhání ne ze dne na den
Za jedny peníze
Kdyby se mi něco stalo,
kdybych tady nebyl,
kdybych chyběl zítra ránono tak jsem se střelil –
nebo se oženil
Zástupné problémy

Etapy

Zástupné problémy
nikdy nic neřeší,
zůstanou morény
neb košík s veteší

Láska má etapy,
to je snad známé,
každého nelapí,
někoho zklame

Nepodstatné „kraviny„
řeší poslanci denně,
v myšlení maj slabiny,
úsměvy jsou v ceně

Láká je jen jedna z etap –
většinou je to ta prvá,
nijak se tím příliš netrap,
občas láska také trvá

Značkové zboží

Spisovatel

Značka je značka,
to tvrdí mladí,
ta se nemačká,
po těle hladí

Nemá čas na tývý,
ba ani číst,
psaní má „povinný„ ,
nesmí se splíst

Jenže stojí peníze,
a ty se těžko shání,
oni jenom kření se,
přitom se práci brání

Vězňův sen
Až mě z lochu pustí,
vezmu kámoše,
pojedem do Ústí
dát si langoše
Politik II
Zbaven iluzí,
nemá čas se dívat,
neboť si musí
preference hlídat
Povodně
Třeba říci rozhodně:
„Nutno se bránit předem“,
mohou přijít povodně,
nezbude na chléb s medem

Experti
Experti netoví
občas nám praví,
to, že jsme světoví,
a také hraví
Doma
Veselo mi je tu,
přestože jsem sám,
chrání mě Vinetou –
euro nehledám

Volební plakáty
Plakáty lidi nečtou,
a když, tak jim neprojdou pamětí,
chápou tu pravdu věčnou,
že na ně volič nejspíš naletí
Bezdomovec III
Nemám domek, nemám byt,
mám jen fůru starostí,
nejdu na trh realit,
to říkám jen s žalostí
Prohrál jsem všechny peníze,
propil rodný dům,
co bude dále neví se sháním opium
Potratová pilule
Potratová pilule,
to legální je vražda,
nestačí jen cibule,
to ví holky každá
Ublíží tak chlapovi,
zabije mu syna,
nikdy se to nedoví,
nebudu tak vinna
Talenty
Kdo chce více patentů musí dávat talentům

Husita
Dvojí potěšení
Přečíst novou básničku,
tu, co něco říká,
co je jak růž na líčku
dívky, co se svlíká
Rodáci
Nedej na rodáků řeči,
že jen oni jsou nejlepší,
jsou to jen zoufalé „,kecy“
rodištěm se nic nezlepší

Bez koně, bez píky,
do boje kráčí,
cep zdobí hřebíky,
silnější kácí
Pánové, končíme
Až mně bude kosatá
klepat klouby na vrata,
naladím si kytaru
a zazpívám postaru:
„Zde domov můj,
zde domov můj“
Ona možná zaslzí,
zkalí se jí zrak,
prstem jenom zahrozí tak i tak i tak
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