BÁSNIČKY

(2017/1)

Zdeněk Joukl

Novoroční (pohádka)
Přestanu dnes pít,
přestanu také kouřit,
skromně budu žít,
a hodným lidem sloužit
Řešení
Nesystémové řešení,
je lepší nežli žádné,
i to společnost ocení než postižený padne
Muslimizace
Muslimizace Evropy
pokračuje zdárně,
Unie, ta je bez noty,
ta má slabé rámě
Systémové projekty
Systémové projekty
ty nejsou moc prima,
bezdomovci poklekli,
zkosila je zima
Láska začíná
Naše těla
ta se tulí,
víc by chtěla,
rty se špulí
Poklusem klus
Dám si trochu kuskusu
a pak půjdu spát,
nechci žít jen v poklusu,
nejsem už tak mlád

Láska
Láska je nemoc
nejsme při ní normální,
přijde si přes noc,
stačí ruky podání
Sport
Naučí tě i prohrávat,
to je velká výhra,
soupeři ruku podávat úspěchy pak sbírat
Strach a smutek
Není nutný,
strachovat se stále,
býti smutný,
a tak a tak dále
Dvojí pohled
Šla kočička na procházku
a potkala pejska,
vedl chlapce na provázku nějakého hejska
Jinakost
Že je trochu jiný,
že má jiné zájmy?
Když však není líný,
kantora mu najdi.
Má to mínus, má to plus,
může z něj být génius
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Zeštíhlení
Ta naše nová telka
je stále více mělká,
silná je jen centimetry,
zato kašle na klienty
Nátepníčky
Víte, co jsou nátepníčky?
Dám vám dobrou radu,
pletené jsou od babičky,
a zbaví vás chladu
Šetření
Kdo šetří, tak šetří svoji kapsu,
ale také zemi od kolapsu
V noci
Jak ten čas dneska jenom letí,
probudím se a je půl třetí
a najednou hned
je tu hodin pět.
Spím ještě jako medvěd,
když budík zvoní devět.
Tak teď již musím vstát,
jít s životem se prát
Jako Seneca
Jí fíky jako Seneca
a popíjí k nim vodu,
doufá, že hlas mu přenechá,
též myšlenky však k tomu
Je to dobré
Je to dobré, už jsem starý,
pouštějí mne sednout,
stále však jsem trochu hravý,
nechce se mi zhebnout

Práce šlechtí člověka
Práce je zábava
a také radost,
hrdost nám dodává
a s lidmi známost
Konec lenošení
budeme makat,
když to neocení
nebudem plakat
Zvláštní přání
Dneska ať slunce schová se,
ať jsou velké mraky
matura brzy koná se,
měl bych se učit taky
Čas
Utíká to utíká
tebe se to netýká,
ty pracuješ pro lidi,
i když to závidí

V čele
Neměl by být nikdy v čele
ten, kdo nemá nápady,
to však ještě není celé,
jsou i jiné záhady
Když je někdo trochu chytrý,
hážeme klacky pod nohy,
zbavíme ho rychle jiskry.
Proč? To je dotaz pro bohy
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Nesystémové řešení

Politici

Lepší nesystémové řešení,
nežli když je žádné,
jinak se přece nic už nezmění,
nálada lidí zvadne

Oni řeší problémy
svoje a také své moci,
neberou však ohledy
na společnosti „nemoci“

Extrémy

Když děláš něco pro lidi
pak věc je to skoro jistá,
že politik ti závidí,
jsi u něj hned populista

Zajímají nás extrémy
na úkor běžného života,
každá zvláštnost klid vezme mi
a vkrádá se k lidem cizota?
Vize
Dívám se dopředu
a hledám vize
doufám, že to svedu,
než přijde krize
V pohodě
Blbci jsou mi ukradení.
pomlouvači taky,
ze lhářů jsem uzdravený.
Závist? Saky paky !
Hérec
Když vidím Suchánka
chce se mi zvracet.
Kde vkusu ochranka?
Proč s čas ním ztrácet?
Militantní islám
Nějak neumím se těšit
na teroristu, který byl k nám vyslán,
na výstavbu nových mešit,
na šířící se militantní islám

Hranice
Stát již nechrání své hranice
to není vlastně stát,
nemůže pak bránit se
může jenom lkát
Nové skutečnosti
Nové skutečnosti,
pak nové hlasování,
starých slibů dosti i jejich zachování?

Vstávání
Utíkají vteřiny,
utíkají hodiny,
vylezme už z peřiny,
obujme si holiny
Pevná vůle
Pevná vůle není navždy,
tu je třeba pěstovat,
zlepšit se v ní může každý,
a přestane fetovat
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Náš doktor v cizině

Víra

Proč léčí lidi v USA,
proč neléčí je u nás?
Kam ho moc peněz unesla
vztah k vlasti zřejmě uhas

Víra, to je žebřík,
po kterém stoupáš vzhůru,
těžké je ho měnit
a nezpívat na kůru

Oběť

Co chybí ?

U bezbranné oběti
nebudem jen sedět,
nebudeme čuměti,
budem si jí hledět

Slušnost, k tomu ohledy,
to dneska chybí,
jen mailové pohledy a oči rybí

Z Nemanic

Klid

Někdo má svou mámu,
já již nemám nic,
mne hlídá je Pán bůh,
neb jsem z Nemanic

Zajistit si klid,
aby mohl tvořit,
do hloubky pak jít,
hloupé mýty bořit

Šachy I

Svoboda

Dámu dám na bé dva
s útokem na krále,
pocit je to bezva,
když má král namále

Za svobody, zdá se mi,
že je mnohem lépe,
spokojen jsem na zemi,
srdce klidně tepe

Potůček
Klokotá potůček klokotá,
a k tomu ještě šumí,
děvčatům hlavičky pomotá
a bolest možná ztlumí
Ukolébavku večer zpívá,
pro ty, co nemohou v klidu spát,
studenou vodou nohy líbá,
a děti si k němu chodí hrát
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Poznámky ze života
To mám, to mám, to mám,
poznámek mám dosti,
napíši teď romám
k potěše i k zlosti
Neúcta
Neúcta k minulosti,
neúcta ke stáří,
též příliš mnoho zlosti,
v žití nám překáží

Cizota
Ze snu chodím, do snu,
po lávce praktického života,
občas se též ozvu,
když z lidí kolem čiší cizota
Chuť
Banán jí pět minut,
aby si ho vychutnal,
není přec vyšinut,
aby chuť mu někdo vzal
Kapesníčky atd.
Kapesníčky tahací,
ty se nosit vyplácí.
Toaleťák skládací
ten máme od nadací
Radujme se...
Kolik dětí se nedožilo deseti,
kolik ani let pěti,
a vy budete ještě k tomu brečeti,
když jste téměř už kmeti
Psát, či nepsat ?
Kdyby bylo více světla,
abych mohl psát,
kdyby na mne můza slétla,
psal bych zase rád
Prášky
Zapomněl jsi vzít si prášky,
co s tím uděláš?
Další prášek taháš z tašky na paměť ho máš

Nikdy
Nikdy neříkej nikdy,
nikdy se nezaříkej,
jsou to někdy jen "pindy",
jsi pak dlouho mimo děj
Jak málo stačí
Bloček a tužku,
pak trochu fantazie,
pro báseň už jdu,
v ní je ta poezie
Pomoc grázlům
Kdo pomáhá grázlům,
ten je grázl sám,
když klepe pak na dům pomoc odmítám
Česká krajiba
Ovčí zvonky
jsou slyšet krajem,
bílé domky na housle hrajem

Vzpomínky na mládí
Zažil jsem Hitlera,
Stalina Gottwalda,
každý byl mizera,
posílal komanda
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Ochrana hranic

Dobré jméno

Stát, který neochrání hranice,
přestává být státem,
ten, který nedokáže bránit se,
po něm hoďte blátem

Dobré jméno,
to je nejvíce co máme,
víc než věno,
platí, ať se co chce stane
Divadlo II

Konec kuřáka
Zase jeden kuřák zemřel,
a tak bude tady líp,
ohledy on k lidem neměl,
jenom potutelný smích
Zase zemřel jeden kuřák,
a tak bude tady líp,
vedle něj byl člověk chudák
a jistě by dříve chcíp
EU spí
Málo vidět snahy
od Evropské unie,
nepouštět k nám vrahy,
jinak, nežli mumie

Stáří
Láska a chtíč,
ty už jsou pryč
neví nic o módě,
zůstanou v pohodě
Nechci
Nechci být někomu vděčen,
neumím nikoho prosit,
nechci být obětí "slečen",
stranické odznaky nosit

Dostat se do rolí,
to není vůbec snadné,
režisér dovolí,
však autor pod stůl spadne
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Konec zimy
Někdy a jindy

Vrbičky jsou do zlata,
ptáci piští v hejnu,
země sluncem bohatá,
zima skončí v tejdnu

Někdy se vede,
jindy zase ne,
hoch děvče svede srdce z kamene

Plýtvání

Nevážíme si

Přesvětlené obchody,
v nich odkryté lednice,
skončí doba pohody,
dokážeme změnit se ?
Prášek

Nevážíme si předků,
zkušeností starých lidí,
tleskáme občas zmetkům,
úcta, ta nám často chybí

Dám si prášku čtvrtku,
nebo raděj půl,
nechci vidět smrtku,
beru na ni hůl

Nevážíme si nápadů,
když nejsou právě naše,
kdo vyřeší tu záhadu,
kdy přestanem to snášet ?

Proč se mračíš člověče?

O co jde ?

Co ti chybí člověče?
Máš jídlo i zábavu,
máš i střechu nad hlavu,
tak co ti chybí, člověče?

Zakázky firem,
o to dnes běží,
ve světě jiném,
můžeš žít stěží

Proč na čele máš mraky?
„Vždyť soused je má taky“ !
Dluhy

Há dé pé roste,
vláda si tleská,
je to však prosté zbytečná gesta

Jeden den je jako druhý,
třetímu se podobá,
zaplaťte už svoje dluhy,
makejte již proboha !

Staví se, staví,
často však zbytečně,
úředník slaví,
plýtvá se výtečně
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Hladových zdí
rostou teď tisíce,
kde se dá žít?
Všude jsou silnice

Na osadě

Možnosti

Stoupá k nebi dým,
a kytara hraje,
už se nedivím,
že vlajka tu vlaje

Mohu ti vyjít vstříc,
ale také třeba ne,
o lásce něco říct,
i to, co se nestane

Ach, ta paměť

Zvědavost – zvídavost

Zapomenout na stáří,
psát dopisy jak zamlada,
ať láska zas zazáří,
vždyť teď již nejsi zadaná !

Zvědavost, zvědavost,
té je vždy dost a dost,
jiná je zvídavost,
ta je vždy milý host

Co ti schází?

Zamlada

Teplé objetí,
to ti teď schází,
občas dojetí,
hovor bez frází

Tak jako dřív zamlada,
tak mi teď zas napadá,
že když dámě
podám rámě,
je hned lepší nálada

Stařenka
Je stará a ošklivá,
však vůbec jí to nevadí,
v jiném život spočívá vnoučata kolem běhají
Lidová VI
Podívej se, moje milá,
podívej se kolkolem,
ty jsi na mne vlastně zbyla,
tak proč klesám do kolen ?
Před spaním
Napíši básničku,
a půjdu spát,
polibek na líčku,
nechám si zdát

Lépe víc, nežli nic
Napsal toho vskutku moc,
a někdy také hlouposti,
dá se z toho vybrat dost,
co moudré lidi pohostí

Lehký úsměv
Lehký úsměv napoví,
zda je žena volná,
jinak je čas jalový,
půda není orná
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Kdy, co, kde
Mně nemusí nikdo říkat,
kdy, a co mám začít dělat,
s kým si tykat, s kým si vykat,
kdy zčervenat a kdy zbělat
Láska X
Láska k Bohu nikdy nezklame,
protože Bůh je ideál,
u lidí se to vždy nestane,
a přesto láska žije dál
Dajána
Zabili ji paparacci,
když hledali senzaci,
jeli za ní jako draci,
ona má však kremaci
Bez listí
Stromy jsou krásné i v zimě,
když už jsou bez listí,
ráda měj stále i ty mne,
i když jsme penzisti
Nátepníčky
Nátepníčky, nátepníčky
upletené od babičky,
ty jsou pro mne terno,
kam se hrabe termo

Jeden jako druhý
Kdo to lidem vysvětlí,
jak je to jen možný,
že kdyby se vysvlékli,
tak budou totožný
Přijdou tak o práci,
i všichni pošťáci,
je to také téměř jisté,
že ubudou policisté,
ovšemže s nimi také záhy
ubudou zaměstnanci dráhy,
na nudi pláži na Kanárech,
tam skončí soudci, ti v talárech
Maliny
Netlačme na pilu,
nechme čas plynout,
dejme si malinu,
nemožno zhynout
Dvě cesty
Do hospody, do kostela
zajdu téměř denně,
cesta je to pro mne celá,
v obou dobře je mně
Vrah ?
Než se dát zabít,
to raděj zabiju,
pak si dám nalít,
že jsem dál naživu
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Radost z prohry

Bez výhledu

Je radost i prohrát,
když družstvo vyhraje,
tak nějak jsi omlád,
smutek, to chyba je

Neseji již semena květin,
nic nekoupím v sezonní slevě,
bude to zřejmě jen a jen tím,
že devadesát let již je mně

Sliby

Zákony – mátohy

Kolik věcí,
tolik stínů,
tolik řečí,
málo činů

Zákon, co je proti lumpům,
tím trpí často lidé slušní,
stejně tak jak proti supům
ubrání nás soudci slušní

Jsou

Potraty

Jsou i šikmé rampouchy
odkloněné větrem,
jsou i pasti na mouchy,
neříkám to žertem

Každá třetí žena
porušuje Listinu,
zbavuje plod jména zastavte ji při činu

Chtěl bych

Budoucí otec,
ten o tom neví,
nešel na “pokec”,
kdo mu to poví ?

Já bych chtěl psát,
také se usmívat,
tebe mít rád,
a nikdy nezmírat

Levná cesta
Nejlevnější cesta,
často mívá ale,
je jen jedna ze sta
a tak hledám dále
Válka dronů
Blíží se války dronů,
armády mění zbraně,
co dodat ještě k tomu,
budou teď vyšší daně

Kolik ?
Kolikpak je hodin,
to se vás zase ptám,
zřejmě se nemodlím,
tak to jen zašeptám:
“Kol kolem dokola,
všem chybí pokora”
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A život jde dál

Brzy – mrzí
Nehodlá brzy umírat,
to tedy ještě ne,
vnoučata chtěl by kolíbat,
tak léky sežene

Časem půjdem pod květiny,
někdo říká pod kytky,
dále plynou však dějiny,
plné budou kolíbky
Nezlob tatínka

Ach ty ženy

Mezi druhou a třetí,
to není dobrý čas,
tuším, že smutno je ti,
protože zlobilas

V ženách se nevyznáš,
a ani to nechtěj,
nešel bys před oltář,
a byl by jsi “teplej”
“Už nikdy”

Kdypak

Každé naše zařeknutí
má i své důsledky,
hloupé věci dělat nutí
a dává nálepky

Kdypak se stane,
že život vzplane
tam, kde to nikdo nečeká
Člověk se zklame,
však řekne “ba ne”,
a lásku svou už nenechá

Stres
Proč žít stále ve stresu,
když to není nutné,
stačí změnit adresu
a stres, jak když utne

Dřímota

“Vítači”
Zvete si vrahy k sobě,
však nepouštějte je z domu,
zvláště pak v noční době,
a ozbrojené pak k tomu
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Ještě chvíli si zdřímnu,
než začnu zas bojovat
o vyšší výši příjmů,
bych moh´více hodovat ideály pochovat
Lákání
Pojď, půjdem se pusinkovat,
a říkat si hlouposti,
k sobě se jen hezky chovat příroda nás pohostí

Pětileté výročí
Dlouhé, pětileté výročí,
to je pro mladé lidi,
k starším se hned nemoc přitočí,
a pak se už nevidí
Na cesách
Pomohla mi mladá dívka,
pomohla mi ze schodů,
na nádraží nebyl výtah zapomenout nemohu
Na ÚP
Podporujem parazity,
kteří pracovat nechtějí,
vláda, on, já, ale i ty,
oni se jen chechtají

Omyl
Zdálo se, že zvoní budík,
ono ale vůbec nic,
ve snu ho vyloučil sudí,
a tak mu teď bude hic
Květy a kořeny
Proč nejdeme ke kořenům,
a nehledáme i v půdě?
Proč vzhlížíme jen ke květům,
a čicháme jejich vůně?

Zamilovanost
Co pak se jen stane,
když srdce své dáme
tomu, koho sotva známe ?
Někdy to vyjde,
jindy však zase ne,
láska buď přijde
neb je vše ztracené
Může se to ještě stát,
padesát na padesát,
nikdo však ti neříká,
abys šla do rizika
Když nemilujeme partnera,
ale představu o něm,
pak láska nám často zasténá
a všechno skončí bolem
Z toho plyne ovšem jediné,
že poznávání nás nemine
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Den žen v praxi
Ráno něžně vzbuzen
a že prý má svátek,
jak to bývá u žen,
začal brzy zmatek
Začala hned smýčit,
že musí být čisto,
„pořádek„ můj ničit,
měnit věcí místo
„Zabil“ bych ji ihned,
ale, když má svátek ?
Muž se sporům vyhne,
není přítel hádek
Až já budu svátek mít,
uklízet budu raděj sám,
už teď mám ten apetit,
na staré místo věci dám
„Strana a vláda„
Strana, ta získala přednost
před sumitem Unie,
ve volbách dostane „přes nos„
ať si co chce, umine
V cukrárně
Vlasy má jak princezna,
dlouhé, k tomu blonďaté,
jenom jednou viděna,
navždy už ji poznáte

V posteli
Celý den v posteli,
celý den doma,
bříško ňák roste mi,
jak pak ho schovat?
„Popílit!“
Tou cestou do školy,
dřív rostly topoly,
Pročpak už nerostou?
Zajdi za starostou prý mohla by spadnout větvička,
na jeho dvě nová autíčka
Lékaři bez hranic
Cestují za řeky,
odchází za hory,
skrýt se před nálety
léčit tam marody
Amulet
Kdybych byl trochu mladší
a hezčí též na pohled,
měl bych Tě ještě radši,
můj byla bys amulet
Dětské nápady
Po žebříku hlavou dolů,
koho by to napadlo?
Nadáváte mu do volů,
táhnete ho na madlo
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Dvoustovka
Našel jsem dnes dvoustovku,
mezi haldou novin,
zašel jsem hned pro vodku,
teď si v křesle hovím
Tak, já ti, Karle, nevím?
Je lépe žena hodná
nebo ta, která je hezká,
je lépe, když je skromná
nebo když jezdí do Teska ?
Sen XX
Nechal vše na jindy
a jel lodí po moři,
přistát pak až v Sydney,
pohodlí tak pokořit
Rolničky
Rolničky smíchu,
slyšel jsem denně,
zvonily v tichu,
patřily ženě
Toulavé slunce
Toulavé slunce
střílí šípy k zemi,
jemně i prudce
milováno všemi
Sklady jako „hrady“
Šedavé krabice
u silnice do Prahy,
jak jich jen zbavit se,
kde jen nalézt obrany?

Život s emocí nezná bezmoci
Užívat si nemoc
to hned tak každý neumí,
soužití dát přednost
a netrápit své vědomí.
Není přímý přenos
těch, co nikdy nic nebolí,
Smířit se s osudem,
přeházet hodnoty
bojovat s rozumem,
vzpomenout klenoty
Fakta
Hezcí lidé,
hezké řeči,
když noc přijde,
nepřesvědčí
Rozhodují přece fakta,
a ne, jak zas hrála Sparta
Nákupní horečka
Louky plné květů,
ženy vždy s úsměvy,
všude krásně je tu,
tak proč být u Penny ?
Slabá vůle
Byla štíhlá jako proutek
a taky tak svižná,
teď v cukrárně má svůj koutek,
jen sto kilo přiznat
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Politika mě nezajímá?

Dobrou noc

Politika, politika,
ta se nás všech sakra týká,
půl roku děláme na daně,
rozdělí je politici,
my pak tváříme se zklamaně

Zavři oči,
budeš spát,
do snů vkročíš,
mám Tě rád

Zajímavosti

Optimista
Je to dobrý,
máme drobný,
též přírody zahradu,
k tomu dobrou náladu

Čím větší kravina,
tím víc nás zajímá,
není, jak slova jiná,
když je to hovadina

Vyznání od mladíka

Ženy a muži
Jsme jedné krve, Ty i já,
to bývá často vidina,
život nás občas rozdělí my pak se sejdem v posteli
Vstávání
Dneska jdu měnit svět,
Doufám, že k lepšímu,
není to žádný med
v cizím být revíru
Mír v duši
Zkušenosti a názory
ty dávám do svých básní,
všem hlupákům to navzdory,
za mír v duši jsem „hlásný“
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Ty jsi ale pěkná „kráva“,
docela Tě žeru,
někdy se i tohle stává,
chci Tě mít za ženu
Básničky
Já nepíši poezii,
píši jenom básničky,
pro Tebe však stále žiji,
pro úsměv Tvůj maličký
Čtyři řádky
Chtěl bych napsat čtyři řádky,
aby byly poetické,
aby nešly vzít už zpátky,
aby byly něžně lidské
Pomoc
Vím co dělat,
ale nemám už na to síly,
pomoc hledat?
Kde, když nejsou na práci víly?

Velikonoce 2017

Vysoké šachové ELO

Tak máme zase volno
na to navštívit kostely,
též na procházku polmo,
tam, kde neplatí povely

Krásný byt,
copak to jenom je?
Chtěl jej mít,
více však ELO je

Optimistická Za každým mrakem
svítí dál slunce,
tak pryč se strachem,
proboha, vzbuď se !

Zamilovanost

Moc
Moc bez zkušeností
a bez rozumu,
to problémy věští,
jde ke konzumu
Finanční úřad
Když neplatíš státu daně,
úředníci jsou jak saně.
Dej si, hochu, pozor na ně
Perfektní
Vědec chce být perfektní,
vezme to však spoustu času,
je to karta debetní,
není slyšet jeho hlasu
Fešanda
Josefe, ach Josefe,
drž se trochu zpátky
neb Ti hlavu poplete,
budou s ní jen zmatky

Zamilovanost trvá půl roku
a co pak bude dál?
Co budeš dělat potom, můj hochu,
když už jsi slovo dal?
Romantická
Vaše oblé rameno,
pro mou dlaň je stavěno,
vaše krásná ňadra,
ta mi z nebe spadla
Za rozkošné rtíky,
Pane Bože, díky
Bušení srdce
Neměl nikdy tušení,
co je srdce bušení,
když se mu to stalo,
pěkně ho to vzalo
Rozchod
Nutno již sklidit ze stolu,
ještě umýt nádobí,
poslední dopít Kofolu,
skončit hovor jalový
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Jiný názor
Není nutno přehánět,
věci stále „hrotit „ ,
proč se ale uklánět,
když jsi jasně proti
Pýcha
Pýcha je nemoc politiků,
tím pádem i starostů,
ta netýká se běžných „piků“,
u nich je stále na chvostu
Cíle

TV
Kličkuji mezi programy,
vybírám pečlivě,
všude však samé „tsunami,“
nesu ti nelibě
Nelegální migranti

Hledat nové cesty
jak stále jít dopředu,
jak vyřídit resty
a zbavit se dohledu

Večer už ven raděj nejdi,
poslali k nám migranty,
v Bruselu rozhodli šmejdi
a ostatní nýmanti

Láska X

Nezávist

Láska není na věky,
tak se musí hýčkat,
třeba něžné doteky,
pak zavřená víčka

Zkušenostmi je dáno,
„Přej, a bude ti přáno“,
lidé ať k sobě zvou tě,
závist ať skončí v koutě

Potratové děti

Ranní slunce

Kdopak slaví všechny děti,
co narodit se nesměly ?
Je nás od desíti k pěti
a tyhle štěstí neměly
Život
Jeden den jako druhý,
pracovat, splácet dluhy
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Slunce rozjasnilo záclony,
vytáhlo lidi z postelí,
hodní jsou na sebe, rádoby,
ba i v závisti poleví
Smutek
Až vám bude někdy smutno,
až vám láska chybět bude,
zavolejte hudbu buďto
nebo pláč vám jenom zbude

Necita
Že by on byl necita,
a nepřál ženě radost ?
Vás se to přec netýká,
vy neděláte žalost
Špatný směr
Politici nepracují pro lid,
ale činí se proti svým soupeřům,
bádají, jak je nejlépe skolit
a vyhnout se vyčítavým pohledům

V polích
Když nestačí dech,
když už ruce bolí,
tak všeho hned nech,
vyjdi si do polí
Nemáme moře,
máme obilí lány,
z vlnek klasů lože,
cvrčků písně jsou hrány

Politici nepracují pro lid,
Kde jsou dnes chlapi ?
ale jen pro úspěch v příštích volbách,
neumí se ani trochu modlit,
Chlap si vždy poradí,
po cizích nápadech šlapou v botách
chlap drží slovo,
občas tě pohladí
Střídání
a nechce mnoho
Občasné střídání
to není na škodu,
to nudu vyhání,
jak plavba na voru

Chlap překoná strasti,
pak přijde s úsměvem,
chlap oddán je vlasti,
tak toho holka vem

Teplo a chlad
to lidi léčí,
možno je brát,
namísto řečí

Krabice

Proč ?

Věcí mám tisíce,
no, spíše krámů,
na ně mám krabice,
vedle nich stárnu

Těžko se žije,
když nevíš proč,
při zemi zmije,
na krku brož

Každá má číslo,
dlouhý je seznam,
každá má místo,
žádnou jsem nezamk´

Květy a kořeny

Dalek jsem panice,
když něco hledám,
mohu hned sbalit se,
vzorem jsem ženám

Proč nejdeme ke kořenům,
proč nehledáme v půdě?
Proč hledíme jen ke květům,
čicháme jejich vůně ?
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Potraty
Každá čtvrtá žena
jde si na potrat.
Kdypak začne změna?
Dítě nepotkat
Co je to za matku,
když zabije své dítě?
Je to jen za zlatku
a udělá to skrytě
Vražedkyně mezi námi,
chodí si v klidu, s úsměvem,
ať se zeptá svojí mámy,
proč pustila ji na svět ven
Jen kvůli klidu v rodině,
aby se nepřišlo na nevěru,
zabije dítě v hodině,
nezlobte se, v tomhle já nejedu
Mohl z něj být klidně Čapek,
nebo třeba Hudeček,
jednoduše prima chlápek,
nebo žena u děcek
Nechá zabít dítě muže
aniž mu co řekne,
bude jí pak jistě hůře,
až se octne v „pekle“
Dítě, to je požehnání,
od porodu do skonání,
to je radost v životě obejmout, když přišlo tě
Kdyby „potratila“ matka,
tak by dcera nebyla,
nesouhlasil by s tím taťka,
„pepka„ by ho trefila

Potratový zákon,
ten je proti lidskosti,
nesouhlasí Platon,
dítě je bez milosti
Dítě patří napůl muži,
nelze ho před ním tajit,
nedostane žena růži
až nepůjde ho najít
Bude méně Čechů,
i když je dost práce,
potom beze spěchu
přijde imigrace
Na potrat by nikdy nešla,
neboť má charakter,
známého se drží hesla,
že život má být fér
Chtěl bych se zeptat,
k čemu je potrat ?
Když již můžeš dítě mít,
tak se raduj ženo,
začni více mléka pít rovné bude čelo
Žena, která není matka
a přitom by být mohla,
ta, co bere život zkrátka,
prý dítě není modla
Vlastní vinou bezdětná,
vyhnula se povinnostem,
sobeckost to bezedná,
spát měla by teď pod mostem
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Žena bez dítěte,
to bývá vskutku smutné,
je to o kyvetě
což často není nutné
Čím více porodů,
tím méně rozvodů
„Má matička povídala,
že by ráda kolíbala“,
řekne se to věru lehce,
jenže snacha nechce, nechce
Zabilas mé dítě,
neřekla ani slovo,
dál už já nechci tě,
budu žít jenom sólo
Zbytečné potraty
ponechte za vraty,
prosím, dejte raději
dětem žití naději

Proč naše ne-děti,
proč hážem do smetí ?
Kdopak slaví všechny děti,
co narodit se nesměly ?
Je nás od desíti k pěti,
však tyto štěstí neměly
„Nemocný“ starosta
Vy umíte nenávidět,
vy umíte bojovat,
výsledky však nejsou vidět,
není čím se pokochat
Žena středního věku
Nad koleny potrhané kalhoty,
aby se cítila mladší,
strach má z pavouků a ženské samoty,
a tak muže mívá radši
Byrokraté

Která žena dítě nechce,
ať si zajde do školky,
pochopí tam velmi lehce,
proč nedělat okolky

Ať pracují nebo ne
platy mají stále stejné,
copak jejich renomé ?
Nic, a tak se tomu smějme

Která žena dítě nechce,
ať jde v létě do polí,
pochopí tam velmi lehce,
že samota zabolí

Slušnost

Žena, co nechce dítě,
není na hlavu?
Nikdy neřekne „chci tě“ zná jen zábavu

Být slušný na grázla,
to ukazuje slabost,
má vás hned za blázna,
co nedělá mu starost
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Přání
Držím vám pěsti
s palci v dlaních,
ať přijde štěstí
v době ranní
Smích
Smích vyhladí vrásky na tváři,
smích je nejhezčí květina v zahradě,
v očích tvých jiskřičky zazáří,
rád tě smát se vidím,
to je nasnadě
Logika
Jakmile činy ztrácejí logiku,
potom je za tím možno vidět ženu,
vědec nedočká se ani pomníku
a nedostane Nobelovu cenu
Okoukané představení

Večer
Hvězdy už zmizely za mraky,
zítra bude větší teplo,
nemusí přijít hned zázraky,
stačí, aby jaro kvetlo
Děti na hřišti
Děti se štětí
majetkem svých rodičů,
líto jich je ti,
když netrefí do míčů
Máme tu jaro
Husičky, husy,
přiletět musí,
aby se všem zdálo,
že tu máme jaro

Je to dobré,
ale zívám,
bude vhodné
jít zas jinam
Hledání
Najděte mi tu paní,
co hodné muže shání.
I když jsou přece jiní,
a jinak věci vidí
Staré přísloví
Nechval den svůj před večerem,
neraduj se předčasně,
když však kráčíš správným směrem,
nekončí den nejasně
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Dívka z metra

Celoroční přání

Černé šaty, hnědé vlasy,
čte si novou detektivku,
o ní můžeš nechat zdát si,
nevypadá na naivku

Aby se tu lépe žilo,
aby nám bylo veselo,
aby občas z nebe lilo
a plakat by se nechtělo

Most na Mýtě

Lidí, těch co stále kušní,
aby jich bylo méně,
aby lidé byli slušní,
a úsměv nebyl v ceně

Pohodlí pro sebevrahy,
riziko pro ostatní,
chtělo by to více snahy,
a přemluvit pokladní

Doktoři

Komu patří cesta,
tomu patří most nesouhlasná gesta,
zbytečná je zlost

Přírodě navzdory,
lidem pro potěchu,
léčí nám marody
téměř bez oddechu

Před volbami

Hodně málo

Řeči, řeči, stále řeči,
ty nás dávno nepřesvědčí

Hodně je písniček,
málo však zpěvu,
všude je kytiček,
také však hněvu

A volební sliby?
Totéž jako kdyby
Rozhodují činy –
ve volbách pak i my

Radost ze života
Opájet se vlastní krásou,
pročpak ne, když jiná není ?
Radovat se ve vsi s chasou,
dřív, než přijde kuropění

Najednou
Zkouším dělat věci najednou
tak, jak to umí ženy,
tvář mít přitom klidnou, kamennou jenomže chybí geny
Jen ve zpěvu...
Někdo se stále mračí,
jiný na osud tlačí,
tenhle hledá ženy mladší,
já však denně zpívám radši
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Můj web
Kdo neviděl můj web,
s tím těžko se mohu bavit,
kdo ho zná, s tím však hned
mohu seznámení slavit
Vstávání

Pevná vůle
Ta nespadne z nebe,
ta se musí zkoušet,
někdy trochu zebe,
dá však dobrý oučet

Musím už pomalu vstát,
jinak bych nepřestat psát,
jinak bych nešel mezi lidi,
neviděl, to co oni vidí

Děti

Jen to umět

Problémy

Umět si poručit,
to vede k úspěchu,
umět se poučit,
to dává útěchu

Tolik problémů je dnes nasnadě
a nikdo je neřeší,
jako květů v zarostlé zahradě
co nikoho netěší

Plachetnice

O čem se nemluví

Ať se ti to líbí
nebo třeba ne,
na poslední chvíli
vítr nevane

Jsou věci, o kterých se nemluví,
alespoň ne slušní lidé,
to ale každý věru neumí,
nedorozumění přijde

Co se honí v dětské hlavě,
to dospělý nechápe,
se zmijí si hraje hravě,
na ně prostě nemáte

Dvě slova
Zbytečnosti
Zbytečností plné krámy,
to víte, roste nám há dé pé,
cetkami se zdobí dámy
a vy to jen těžko chápete

Paráda a výborně,
to jsou ta dvě slova,
použita výhodně
radosti nám dodá
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Rituály
Pročpak by se lidé báli,
nemohou mít smůlu,
když mají své rituály
a když hledí vzhůru.
Po volebním roce

Ideální muž
Ten, který je skromný,
nepije a nezlobí,
na lidi je hodný
a k tomu je férový
Do dna

Už nejste člověk,
už jste jen politik,
lidi jste doběh,
nelze vás ovlivnit

Dívej se mi do očí,
hluboko, až do dna,
láska si tě ochočí,
budeš na mne hodná

Smutek utek

Jak málo stačí

Když přichází doba smutku,
chci slyšet hudbu hrát,
klarinet a k němu trubku
a pak se budu smát

Jen tužku a bloček
a můžeš hned psát,
co jsi se kde dočet lidem radu dát

Zkušenosti v rýmech

„Vítači“

Zkušenosti v rýmech,
začal jsem před léty psát,
kritiku, tu vynech,
někomu pomohou
- snad

Na co čekáte „vítači“,
až bude strach i u nás?
Vraždy jinde vám nestačí?
I táborák jim uhas

V botanické zahradě
Pravé perly na hrdle,
v kapse jen pár centů,
když tě tvůj muž zavrhne,
pak jsi šťastná jen tu
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Básnička
Musí tam být přirovnání
i když trochu kulhá,
také trochu milování
a to, co řekl Budha
Malá deprese
Pařáty stromů
svlečené do zimy,
deštivo k tomu
a duše bolí mi
Nevstanu z postele,
tady je bezpečně,
ať se svět popere,
ležím si netečně
Statečnost
Nebojí se smrti
ale umírání,
když pak její chrti
brání usínání
Dříve a nyní
Banán, ten stál dřív pět korun,
teď ve slevě čtyři,
mladým to nejde na rozum,
optimismem hýří
Slova
Slova, co nikdo neříká,
ty oživují básníci,
to je pak řeči etika,
jak pohlazení na líci

Pohled do očí
Podívej se, moje milá,
tak podívej se na mne,
jestli láska v tobě zbyla,
nenech ji ležet na dně
Plýtvání
Zastavme už plýtvání
nebo se nám vymstí,
skromnost z duše vyhání,
tím si buďme jisti
V naší obci nejsou sobci
Když děláme něco pro společnost,
děláme to také trochu pro sebe,
pro člověka slušného je to ctnost,
možná, že si na nás někdo vzpomene
Vinice
Kolem silnice
vítají slunce,
zelené vinice,
vinařům k ruce
Zaříkání
Zaříkej se, zaříkej,
tím škodíš nejvíc sobě,
potom dlouho naříkej,
než skončíš bez snů v hrobě
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Nože
Blýskavé nože
řádí v Anglii,
matek všech hoře,
černou dali jim
Minisukně
Stehna má jako běhna,
v očích však laskavost,
pro kvítek by se sehla,
jenom tak, pro radost
Zelená střecha
Zelená je střecha,
milá paní pod ní,
kdopak ji tam nechá,
než uplyne sto dní
Piliňáky
Bouchla kamna,
letí saze,
je to všechno o odvaze.
Když dáš pilin hodně,
potom jsi bez ohně
Vstávání
Nechce se mu z postele,
raději by dlouho spal,
čekal, až se probere tohle by si tedy dal

34.000 ročně
Dlouhé blýskavé nože
straší celou Anglii,
tisíců matek hoře,
syny jim dál zabíjí
Západ slunce na ostrovech
Slunce hoří
přímo v moři,
ztrácí se záře,
přichází chlad,
zahoří tváře
a jde se spát
Senioři
Předejte své zkušenosti,
budou jich plné diskety,
mládež se jich časem zhostí a pak teprve výlety
Večer v parku
Copak tě nutí
chodit večer do parku
a přitom s chutí
vyhlížet svou Polárku
Domluva

Informační chaos

Nevím, co mám dělat, přátelé,
když domluva nikam nevede ?
Nerad řeším věci po zlém,
co však se zahradním kozlem ?

Kolik je lidí,
tolik je řečí,
jedni se stydí,
druzí si protiřečí
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Bezmoc
Ruce ti padají do klína,
když vidíš marnost snahy,
starý pán bezmoc svou proklíná,
proč jste ho k žití zvali ?

Paradoxy

Šance

Jízdenka

Dej mi možnost býti s tebou,
dej mi šanci mít tě rád,
větu vět ti říci sterou,
i když nejsem literát

Prý si máme „zabukovat“
jízdenku až do Aše,
nejsou vidět žádné buky,
řeč je však ještě naše

Deštivé ráno

Různí lidé

Zahradní krása,
radostné rozednění,
déšť v kapkách jásá,
zem na přítulnou mění

Někdo sbírá krámy,
jiný zase knížky,
tamten má rád dámy,
onen letu výšky

Pýcha

Vyznání

Velké sebevědomí
a k tomu také pýcha,
ty mají na svědomí,
že se všem hůře dýchá.
Připomenul bych ovšem rád,
že pýchu následuje pád

Napíši deset básniček,
dříve nežli vstanu,
„desátek“ hezkých psaníček,
jen na tvou oslavu

Módní přehlídka

Nevychází už moc z domu,
a přesto je mu fajn,
má však hodnou ženu k tomu,
co uvaří mu čaj

Čím více je světla,
tím více je také stínů,
dnešní moc se spletla,
je v zajetí manekýnů
Tři sedmičky
Tři sedmičky u datumu,
to by měl být šťastný den,
nelze sedět však u rumu,
jinak brzy vyhynem

Když již konečně jakž takž umíš žít,
budeš muset ze světa odejít

Nemocný senior

Velký zájem
Každé ženě dělá dobře,
když jsou kolem chlapi,
stejně jako mladé kobře,
když svou oběť lapí
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