BÁSNIČKY

(2017/2)

Zdeněk Joukl

Jediná šance
Polovinu vydělaných peněz
dostanou od nás politici,
jenom volby jsou ten správný řetěz,
co dokáže jim něco říci
Dětské nápady
Po žebříku hlavou dolů,
koho by to napadlo ?
Nadáváte mu do volů,
táhnete ho na madlo
Prkotina
Poznáš, co je prkotina
a co věc vskutku vážná ?
To prvé, to je jen psina,
to druhé třeba vražda
Česká hrdost
Tak zase
po čase,
jsem hrdý na to,
že máme zlato
Pedikúra
Proti zemské tíži
pedikůra vzhlíží
Dlouhá cesta
Začíná se připravovat
na předlouhou cestu,
bude muset vymalovat,
vrátit se ke křestu
-1-

Víkendové manželství
Pondělí, ach pondělí,
nemělo by býti,
na týden nás rozdělí,
i když slunce svítí
Na rozepře, na hádky,
není tak dost času po sklenici dvanáctky,
stýskání jde k ďasu
I orba je tvorba
Dělat věci
co mají nějaký smysl,
a co nesou výsledky,
ty, co těší naší mysl
než půjdem na výměnky
Automatový hráč
Poslechnu hymnu,
a jdu spát,
trochu si zdřimnu
hned jdu hrát
45% výdělku
Namyšlení hlupáci
mé peníze utrácí,
ani odborníků řeči
politiky nepřesvědčí.
Rozumí všemu
za každou cenu

Staré a dobré

Nápady

Čteme rádi povídky
o všech příbězích spásy,
jsou to často vzpomínky.
na staré dobré časy

Co nezapíšeš hned,
nad tím se už zavře voda,
není to žádný med,
když zpět povinnost tě volá

Jedna denně

Pochvala

Stačí jedna báseň denně,
když je milá tak jak štěně,
ač jsme trochu neradi,
ona nám i poradí

Když tě nikdo nepochválí,
tak se pochval sám,
jinak radost zmizí v dáli konec oslavám

Plýtvání

Málo dětí

Nikdy tak dobře nebývalo,
tak jako je dneska,
nikdy však se tak neplýtvalo šetří jeden ze sta

Málo dětí, málo křiku,
také málo radosti,
málo smíchu slyšet z bytu,
chce to nové známosti

Loučení

Profesor v.v.

Nemá cenu lkát
nad tím, co přijít musí,
měl jsem tě moc rád teď, ať to jiný zkusí

Nechodí již moc ven
zůstavá raděj doma
sám a sám je teď jen,
pro společnost to škoda

Ranní vstávání

Svatý Václav

Již nám svítí nový den,
již nám kouká do oken,
naše ranní vstávání,
nám teď radost nahání

Přijel k nám na koni
kníže Václav svatý,
poručil jabloni,
jablíčka má zlatý

Čisté svědomí
Nikdo se to nedoví,
že má čisté svědomí,
jenom jedno řeknu vám víc se věří pomluvám
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Kde má dítě mantinely,
aby vědělo jak se chovat?
Kdo ukáže bariéry,
kdo nebojí se také zvolat ?
Stromy
Stromy jsou krásné,
s listy, ale i bez listí,
slunce, když hasne,
dívka pod nimi znejistí
“Politická korektnost”
“Politicky korektní”,
to znamená utajené.
Skryté činy konkrétní
i zločiny odhalené
Malátná
Vždy po tvém odchodu
cítím se malátná,
nechals tu pohodu
v celičkém apartmá
Na žebrotu
Za dobrotu na žebrotu,
to v dnešní době sedí,
do země, co je bez plotu,
proudí migranti snědí

Doma já mám básniček,
že nevím již co s nima,
pošlu vám jich balíček některé jsou i prima
Pakáž
Makáš, stále makáš
na tu línou pakáž,
až nebudeš moci,
přepadne tě v noci
Za vlády KSČ
Co s vaším profilem?
Vždyť nejste ve straně,
funkci ni omylem,
počkejte v čekárně
Třpytky
Místo rybám třpytky
dává ženám kytky

Povinnost
Povinnost starat se o děti,
ale i o své rodiče,
přinášet těm všem i oběti,
a za ně třeba modlit se

Odvážná zvědavost
Nenašel jsem odvahu
dívat se pravdě do očí,
zvědavost jde pomalu,
než si ji někdo ochočí

Balíček básniček
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Epigramy KHB
Migranti X
Chceš si žít, jak prase v žitě ?
Tak vyvolej v zemi válku,
v Evropě pak uživí tě,
a vnutí ti tež obálku

Havlíčkovy epigramy
čtou se věru lehce,
poučit se můžem sami,
pyšný ovšem nechce
Po probuzení

Pročpak by jsi bojoval
za svou vlastní zemi?
Odvahu jsi pochoval,
smutno z toho je mi

Hned, jak se probudí,
tak si změří svůj tlak,
a pak buď marodí
neb si jde užívat

Přání vizionáře

Prezidentova milost

Aby bylo pod mrakem,
po lijáku nějakém,
aby mohl stále tvořit,
nad problémy dál se mořit

Žil bez vína, o vodě
odsouzený vrah,
teď je zas na svobodě,
achi, achi, ach

Známá

Ukvapenost

Potkal jsem dívku kolem dvaceti,
připadala mi nějak známá,
uvedl jsem ji ve své závěti,
známá mi byla její máma

Rozhodnout se ve vteřině,
o důležitých věcech,
řešení znát jen jediné to je však názor děcek

Básnička

Práva a povinnosti

Ono najít rým,
není žádná legrace,
tady končí šprým,
nejsou na to nadace

Nejsou jenom práva,
jsou také povinnosti,
kdo „svobodou“ mává,
ať nezláme si kosti

Jistota

Pod lípou

Píchalo mi u srdce,
i když teď nemám žádnou ženu,
nechci dělat umrlce,
a tak se k doktorovi beru
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Ta lípa zase pokvete
a bude krásně vonět,
vzpomínat budeš po letech,
že šeptal jsi tu sonet

Práce
Vždy práce šlechtí člověka,
když pracovat umí,
když poradit si nenechá,
pak jen hloupě čumí
Zmizelé dítě
Kam schovala jsi naše dítě,
vždyť jsi byla těhotná ?
Ať přijde medvěd a ať sní tě,
snad to nikdo nepozná
Odpadlíci
Co jim jen říká národ,
a co jim říká vlast?
Hodí se raděj marod,
když mají pomáhat
Ať si dál žije filozofie
Duchovní potrava
dává nám šanci,
když duše bolavá
nesnáší „cancy“
Tohle neřeším
Neřešit, neřešit
to dokáže každý,
doma se pelešit
a jít kolem vraždy
Dlouholetí politici
Vy umíte bojovat,
neumíte však tvořit,
slušnost v sobě pochovat,
a vše kol kolem bořit
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Trochu odvahy
Měl ji tak rád,
neměl však odvahu
dát jí to znát,
tak zůstal pozadu
Hranice bídy
Hranice bídy
k němu se blíží,
on má dost víry,
tak ji přehlíží
Monokiny
Potkal jsem ji na pláži,
nahoře byla bez,
monokiny zaráží prima to vynález
Do světa
Vyraž hochu do světa,
ať mu dodáš říz,
třeba jako poeta,
co mu má co říct
Učení
Naučte si hrát,
a také dobře zpívat,
budu potom rád
chodit se na vás dívat
Sny
Sny nám sice pletou hlavu,
ale dávají směr,
někdy přinesou i slávu
a tak je v milost ber

Za komunistů II

K oltáři

Na práci bylo právo,
ale také povinnost
a tak se občas stalo,
že člověk ji měl dost

Vyšla si k oltáři
lehce a s úsměvem,
všechno se podaří,
věří v to spousta žen

Odpočinout šel si trochu
pak do nejbližšího lochu.
Tam však musel bez vytáčky
lepit papírové sáčky

Věk

Všichni museli pracovat
a řečí svých se strachovat,
svobody žádné nebyly,
zavřeli tě i bez viny
Inspirace
Mohu napsat pět, šest básní,
ale také žádnou,
někdy inspirace zazní,
jindy verše váznou
Volební programy
Volební program mne nezajímá,
jde jenom o plané řeči,
skutečnost, ta bude stejně jiná,
vstřícný úsměv nepřesvědčí
Romantika
I tebe se týká
krásná romantika,
i ty můžeš její víno pít,
Jsou to sic pohádky
zdobené pozlátky,
ale umí hezky lichotit

Věk je jen číslo
o těch dvou číslicích,
jedno je jisto,
nevadí věřícím
Břicho
Buďte všichni kolem ticho,
jde cikánka a má břicho.
Možná, že zas čeká dítě vlivem sociální sítě
Stává se však také zhusta,
že je jenom pěkně tlustá
Televize
Jedna tragedie vedle druhé,
na co se tedy dívat?
Snad jen ČT ještě pro tě zbude,
nebo budeme klímat
Před svatbou
Najděte mi člověka,
který drží slovo,
co se práce neleká,
nemá strach být sólo
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Japonsko 28.8.2017

Rty

Ty máš soucit se světem,
kdo ho má však s tebou?
Raketovým přeletem
bezpečí ti berou

Tvoje rety
přitahují má ústa,
jsou jak květy,
u kterých bych chtěl zůstat

KLDR + EU

Bez auta

Rakety nebo migranti
nahánějí všem strachu,
nezodpovědní nýmanti
nechávají nás v šachu

Hodně lidí chodí pěšky
a přesto si dobře žije,
i když je to někdy těžký,
vyjdou si na vrchol Sněžky,
i když přitom lije

Důvěra
Nikomu nevěří,
nikdo ho nezklame
lidi jsou zlou zvěří
pokud je neznáme
Mladý – starý
Asi jsem už vskutku starý
všichni lidé mne hned zdraví,
stále mě však ještě baví
dát si vínka pohár malý,
zůstat ještě pár let hravý

U televize
Zhoršil se ti signál,
možná že také zrak,
kdo by se v tom vyznal,
co to má znamenat?
Strach
Kdo nezažil nikdy strach,
tomu se to hezky mluví,
když kolem se toulá vrah,
každý člověk se pak budí

USA

Zplodit syna?

Ze všedního dne svátek
možno sobě udělat,
když ve Spojených státech
budem měsíc uléhat

Muž nechce být časem "za vola"
on má strach mít vůbec někdy dítě,
když touha ženu "jinam" volá,
zůstane ona totiž v celém bytě

Na tancovačce

Někdo je to, a druhý zas tohle?

Mladík hledí dokola,
všude samá děvčata,
čekají, že zavolá,
boty že má bez bláta

Někdo je "ranař",
druhý zas šprýmař,
tamten je farář,
toho si vymaž
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Feministky

Stáří

Ženy ztrácí své "zbraně",
které jim dala příroda,
už nejsou jako laně,
pryč je úsměvu výhoda

Udržovat se při životě
to je stále více těžší,
vyhýbat se ve dne dřímotě,
hledat věci, co Tě těší

Osud

Média II

Osud je osud
odsud až posud,
za ostatní si můžeš sám,
snad pomůže Ti Pán Bůh sám

Neznáme myšlenky géniů
víme jen, že nenosili ponožky,
dozvíme se v každém médiu
ty informace pro kočky

Přání III

Evropa

Co bych chtěl ještě mít?
Dost času, k tomu klid,
co bych si ještě navíc přál?
Abych hlouposti jen se smál

Dvourychlostní Evropa
Evropa dvou kvalit,
než se slabší vymotá,
může začít balit

Skladatel

Co říci?

Po každé písni objevu,
aby mu bylo do zpěvu

Když mám srdce bušení,
vím, proč mi není fajn,
když však nemám tušení,
tak proč se lidi ptaj?

Pozvání
Pojď, půjdeme spolu do parku
na měsíček se dívat,
objevovat znovu Polárku
a na lavičce se líbat
Na prvním místě
Povaha mladých žen
pozná se při výběru partnera,
dávají přednost těm,
pro které láska hodně znamená
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Realista?
Nechci říkat žádné bludy,
nechci říkat pohádky,
miluji Tě se vším všudy,
chci Ti kreslit obrázky
Chládek
Líbí se Ti, že je chládek
a vedra jsou v tahu,
proč čteš tedy těch pár stránek
o hledání vrahů?

Skutek utek
Spousta slov
a málo činů,
mnoho vdov,
hodně zločinů
Pocit
Z Vás jsem měl ten pocit,
že se dlouho známe,
osud chtěl bych prosit,
ať se rádi máme
U zkoušky
To je halda otazníků,
co se na Tě valí,
nedočká se člověk díků,
když to brzy "zbalí"
Vdaná
Chtěl bych Vás políbit na čelo,
jinam se to totiž nesmí,
ne, že by se mi nechtělo,
stačí, že znám jméno křestní
Snad nebylo nutné
říkat, že jste vdaná,
to jako když utne,
skončí láska raná
Chytrý telefon
Na co chytrý telefon,
když jsi přece chytrý sám,
myšlení Ti bere on,
s ním nebudeš Kilián
Neděle
Někdo chodí ráno na mši,
někdo do přírody radši,

Proti stresu
Chtěla by jenom ležet,
přitom snít,
starosti nechat běžet,
víno pít
Která je ta správná cesta?
Když je srdce křehké,
a provází ho čest,
pak žít není lehké,
kterou pak zvolit z cest?
Nízký tlak
Je Ti pořád na omdlení?
To je nízkým tlakem,
buď dáš něco na modlení
neb to řešíš práškem
Omdlení ve stoje
Levý loket naražený,
k tomu levé koleno,
také žebro, to je prevít,
k bolesti je stvořeno
Do Liberce
Zajeďte si do Liberce,
tam je prima kultura,
na ulici potkáš herce,
vše to stojí jen bůra
Romantický film
Slzy v očích
radost v duši,
co si počít,
co se sluší?
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Kdepak je?
Setkání u vína
Povídej mi o sobě,
napíši Ti báseň,
o Tvé duši podobě,
klidně potom jásej
Ochránce
Dívej se mi do očí,
povídej mi "řeči,"
chraň mě před tou svoločí,
co kolem mne křepčí
Vlády
Vlády potřebují napětí,
aby mohly snadno vládnout,
my pak píšeme závěti,
jdeme za ně ještě padnout
Proto jsou války ve světě,
pro to a pro ropu,
občas vztek velký vezme,
pro hloupou ochotu

Taková to byla láska velká,
zůstala jen pohlednice k Vánocům,
na prvním místě je dneska telka,
zmizela i dávná úcta k praotcům
Až
Až mne osud zavolá,
chci s ním mluvit čelně,
nechci být jen za "vola",
takového ber mě
Navždy
Ty jsi moje láska velká,
která nikdy nevadne,
nenaříká ani nelká,
nestárne a nemládne
Lékaři bez hranic
Odchází za hory,
cestují za řeky,
léčí tam marody,
kolem jen nálety
Dvoustovka

Že by
Kampak se poděli
ti všichni žebráci?
Dřív si jen hověli,
teď musí na práci
Co by mohl?
Mohl by plakat,
mohl by se smát,
radostí skákat
a nebo lát

Našel jsem dnes dvoustovku,
mezi haldou novin,
zašel jsem hned pro vodku,
teď si v křesle hovím
Je možno změnit se?
Levice, pravice
nebo budeme jen rozumní?
Zkusíme bránit se
neb společnost bude konzumní?
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Štěstí

Miluji tě

Štěstí není cílem žití,
„pohádek“ již bylo dost,
chápe čím dál více lidí štěstí je spokojenost

Stejně je mi trochu líto
dnešních mladých lidí,
láska pro ně není rito,
„miluji tě“, říct se stydí
Zdraví

Zrádce

Starší muž nám praví,
„važme si vždy zdraví“,
když budeme hraví,
život nás pak baví

Ať je devět nebo deset,
ať je ráno nebo noc,
s tebou bych si nikdy nesed,
od Vánoc až do Vánoc

Hašlerky

Spisovatel
Nemohu číst
neb musím psát,
tím jsem si jist
už napořád
Turisté
Kdepak jsou ti turisti,
kam se poděli?
To již nikdo nezjistí,
neb je pondělí
Chyby
Nemáš čas už dělat chyby,
na to jsi dost starý,
nemusíš již říkat kdyby,
nemáš na to zdraví

Hašlerky jsou dnes menší,
místo deseti je deka devět,
když to člověk však změrčí,
lepší je to pak ani nevědět
Úspěch
Píše o tom, co ho baví
a co aspoň trochu zná,
jiní ovšem úspěch slaví,
daleko on k němu má
Turista
Na moři na pláži,
v parku i v lese,
auto má v garáži,
pěšky však jde se
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Pár básniček

Po víkendu

Napíši ti pár básniček,
abys mne měla ráda,
abych zůstal tvůj mazlíček,
abys mi kryla záda

Jak se vede
po víkendu ?
Tváře bledé,
konec trendu

K čemu?

„Zajíček“

K čemu je nádhera,
k čemu je přepych,
stačí znát zájmena
a trochu etik

Hladový pohled
zkušené ženy,
hoch trochu pobled,
utek do PENNY

Láska X

Šarlota a Zoja

Láska je zpestření života
i když jej někdy komplikuje,
zmizí při ní každá dřímota,
zvlášť když se člověk pomiluje

Tahleta je Šarlota,
a tohle je Zoja,
ta mi hlavu zamotá krasavica moja

Míra

Pohledy

Vždy záleží na míře,
to dál na nás „volá“ dnes,
zapsal to na papíře
sám to velký Sokrates

Díváš se po jiných
a mne to mrzí,
po větách povinných
odcházíš brzy

Moderní senior

Muž dvou tváří

I když trochu pomalu,
stejně mu to myslí,
nemůže žít postaru
zalezlý jak sysli

Muž je to dvou tváří,
jedné mírně laskavé,
klamat se mu daří,
vždycky když si zamane

Pohled zpříma
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Dívá se lidem zpříma do očí
neb si to může dovolit,
lumpy tím ovšem jistě vytočí jděme se za něj pomodlit

No, a co?
No, a co - pár vrásek,
pohyby pomalejší,
trochu delší pásek,
zato však zkušenější
Zbytečně pokácené stromy
Pokácet stromy co chrání lidi,
jaký to může mít smysl?
Politik to však jen těžko vidí,
jinak úsměv by mu zkysl
Peníze nebo děti?
Nejsou jen peníze,
není jenom majetek,
jsou i jiné vize,
třeba radost po dětech
Pohádka
Povídám ti pohádku
o květech o zvěři,
abys měla památku,
až zima udeří
Fakta a souvislosti
Když nemáte fakta,
když neznáte souvislosti,
díváte se z patra,
zlámete si potom kosti
Otec
Aby jsi potom neplakala,
musí být na tebe tvrdý,
aby jsi život svůj zvládala,
a mohl být na tebe hrdý

Povodně
Marně zvedáš svůj hlas,
aby se zbudovaly valy,
povodně přijdou zas,
nezajímá to hochy z Prahy
Přišly k nám povodně přišli jsme o hodně
Retro TV
Nemocnice, Šumné stopy,
Sex ve městě, M.A.S.H.,
každý mě snad hned pochopí,
když jsem si řek lež!
Zbytečná panika
Nepropadej panice,
nebuď všem za blázna,
spadla jenom krabice
a ke všemu prázdná
Život
Nemáme to jednoduchý,
nejsme ale srabi,
nevěříme už na duchy,
život, ten nás baví
Svatební fotografie
Podívej se hochu
na tenhle obrázek,
zamysli se trochu,
proč svatbu obcházet ?
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Pravda a sny

Muchomůrka

Sny nejsou podstatný,
život ctí jenom fakta,
ten, kdo svou pravdu ctí
na lumpy hledí spatra

Jedlá jenom jednou,
potom tváře zblednou,
dostaví se kocovina,
jíst se měla houba jiná

Tlak

Podruhé již dá si pozor,
bude v ženě míti dozor,
muchomůrka nějaká
ta ho už teď neláká

Není mu právě nejlíp,
to je tedy fakt,
život je někdy prevít,
když ho trápí tlak
Loučení
Otevřené okno,
v dáli zvoní zvony,
venku všechno zmoklo
a ty říkáš „sorry“
Zápisník
Zapisuje si hned
všechno, co ho napadne,
není to sice med,
jinak to však zapadne
Začátek
Pokud máš co psát,
tak to klidně piš,
budou se tě ptát,
odpověď už víš
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Strniště
Strniště má na bradě,
bodá ho i v duši,
krásné květy v zahradě,
a žena ho vzruší
Staří, ale dobří,
Srdce má staré,
ale je fér,
až tě tvůj zklame,
tak toho ber
Mladí
Mají dnes větší možnosti,
chybí jim však zocelení,
občas je někdo „pohostí“,
o tom ale život není
Slušní lidé
Občas si vážíme také slušných lidí,
někdy jim to dáme najevo,
málokdo z nich však od davu potlesk
sklidí,
spíše jim nepřijdou na jméno
Tisíce bytů

Tisíce bytů
zničili cikáni,
proč je to v skrytu,
proč druhé vyhání ?

Tak mne dneska zklamal
šéf Zelených Stropnický,
naději mi dával,
teď jsem zase skeptický

Zachraňme Evropu

Přiznal, že miluje chlapce,
že má jiné „choutky“ nežli já mám,
teď má horký kaštan v kapse,
přestal se líbit normálním dámám

Zachraňme Evropu,
hrozí ji konec,
kdepak jsi Sherlocku?
Jsi přece borec
Výborná žena
Výborná žena je ta na obrázku,
co se s tebou nikdy nehádá,
odpoví ti hned na každou otázku,
není s tebou nikdy nerada
Přijdou migranti?
Nechci jinou kulturu,
stačí mi ta, co mám,
spoustu let ji buduju,
teď ji má zničí kmán?
Na hrobě
Až budu na hrobě
mít jen pár kytek,
v tom novém domově,
snů nechám zbytek
Chlopeň
Někdy se chlopeň dovře,
jindy zase ne,
srdce pracuje dobře,
nebo zmateně
Den před volbami

Úsměv
Usměj se na mne moje milá,
zapomeň na to, co tě bolí,
na to, o čem jsi marně snila,
snad utiším tě svými slovy
Utěším tě lichotkami,
až budeme spolu sami
Na pile
Čemu pak se dneska divím,
jsou bílé „koně“ z pilin.
Začali svůj cval,
když je vítr vzal
Bohatý chudák
K čemu je bohatství
a k čemu pak je sláva?
I chudý zpívat smí tak bohatým se stává
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Vkus ?
Lidé ztrácí vkus,
výhru slaví hnus,
jako stádo hus
trousí kolem trus
Krásná neznámá
Milujeme stále neznámé,
tam totiž ještě žije šance,
naději si vzít již nedáme
i když za omyl jsou i sankce
Za KSČ
Kdybych se dlouho neozval,
tak v nemocnici ležím
a nebo ještě trochu dál,
že napad jsem dnes režim
Smutná
Trochu smutná navečer,
asi jede z práce,
jeden by snad zabrečel jak ji dohnat smát se ?
Cesta z Prahy
Zase už prchám z Prahy,
tentokrát nejsem spokojen,
poznal jsem totiž záhy,
že je zde málo krásných žen
Skepse
Věřit se mi nechce,
i když v Čechách je to běžné,
že vyhraje skepse,
nad frťanem režné
Loučení

Na pokraji noci
loučím se se svou láskou,
hezký zůstal pocit,
milenci přece z nás jsou
V autobuse
Jedeme nocí
za světlem domova,
stěrače prosí:
dost deště, proboha
Výbuch
Zatřásl zemí
výbuch islámistů,
zůstal jsi němý,
zatoužils po Kristu
Dolomity
Pohledět na Dolomity
aspoň jednou za rok,
stojí jako monolity,
slézt je nemáš nárok
Děti
Děti mají svůj svět,
ale také svoji postýlku,
nedívají se zpět,
utrhnou ti ruce pro Milku
Očkování
Očkujem se proti kašli,
proti rýmě, choleře,
průkaz další záznam krášlí:
všechno proti pověře
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Pochvaly se nedočkám,
žijeme přece v Čechách,
oproti všem lenorám,
tak já pracovat spěchám

Svět už o nás nestojí,
nechá nás na pokoji,
chystají nám věnce
nejsme konkurence

Co tomu řeknou ?

Co chtějí ?

Co tomu řeknou lidi?
To je mi tedy fuk,
ať každý z nich hned vidí,
že dospělý jsem kluk

Muži chtějí mít ženy,
nikoliv ňáké mužatky,
ty, co umí prát pleny
a respekt mají u matky

Kotník

Slavnost v zahradě

Pohmožděný kotník,
to je tedy smůla,
líp však nežli psotník skončila však tůra

Za chvíli, po chvíli
přiletí motýli,
každičké dámě
sednou na rámě
motýli, motýli

Skepse
Skepse, skepse, skepse,
ta je v Čechách stále,
zbavíš se jí těžce.
Snad v tanečním sále ?
Jeden den, druhý den
Jeden den máš trumfy v rukou
a pozornost médií,
další den pak rakev ztlukou,
pro ty, co již nežijí
Kdo?
Kdo za tebe svíčky pálit bude,
kdo vzpomene u fotky,
kdo položí na hrob kytky rudé,
a vysadí chudobky
-17Senioři

Vlastenec
Chodí v jedné bundě,
proč jich mít až deset,
pije z jedné studně,
nakupuje CZ
Co víc?
Važ si toho, že jsi zdravej,
i když jenom relativně,
že tě lidi slušně zdravěj,
a nemluví negativně
Lázně
Dám si nohy do soli,
ať mne pořád nebolí,
záda zase do bláta,
to až budu bohatá
Jablka

Jablka hnijí na stromech,
kolem chodí lidé,
včely již dávno daly med,
jak to tedy příjde?

Býval jsi čipernější,
když jsi byl mladší,
vlasy máš stříbrnější,
postel máš radši

Pomalounku

Raduj se z toho, co máš,
a nesmutni nad tím, co ti chybí,
život snad již trochu znáš
a nespoléháš na to, co ti slíbí

Pomalounku, pomalounku,
spěch, ten nechej na zítra,
teď však líbej svoji holku
celou noc až do jitra
Klipaři
Klipová generace
má málo času na žití,
pochopit bez legrace
o čem je lidské soužití
Rodina
Rodina je základ státu,
říkala již babička,
aby dětem dala tátu,
a pak úsměv na líčka
Fanatici
Fanatici stran,
ale také klubů,
před nimi se chraň,
oběti jsou pudů
Paráda
Říkám si paráda,
i když to k popukání není,
chvíli mne má ráda,
bohužel jen do korupění
Bývávalo

Optimistická
Za každým mrakem
svítí vždy slunce,
tak pryč se strachem,
proboha, vzbuď se
Za komunistů
Rozkopaných chodníků,
jó, těch jsme měli dost,
též gumových rohlíků,
a fízlů pro “radost “ !
Byly malé sociální dávky
a dávaly se málo,
skromné byly i vánoční dárky,
jen každý stý měl “fáro”
Interupce
Na vlastní žádost,
bohužel, každá čtvrtá žena,
dětí prý má “dost”,
intertupcí je postižena
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Slušnost a čest
Slušnost a k ní čest,
kdo ta slova zná ?
Kde jim konec jest,
kde jsou schovaná ?
Proti obezitě
Čím menší lžíce,
tím jídla více !
Bez politické korektnosti
Merklová se “zbláznila”,
nebo k tomu spěje,
spoustu lidí zmámila,
teď jsou bez naděje
Pohodlí u TV
Vytáhnout lidi z paneláků
to není jenom tak,
snad jen pomocí funebráků
když trefí je pak šlak
Už nikdy
Mám knihy, které nepřečtu,
nebudu mít čas,
nebudu mít už nevěstu,
skončím chudý zas
ABBA
U ABBy není potřeba vědět,
o čem písně své zpívají,
stačí jenom uvolněně sedět ženy s muži se líbají

Ráno

Vzhůru do života,
hurá do boje,
končí již dřímota
i čas pokoje
Usmíření ?
Rozhodnutí ve vzteku
těch člověk často lituje,
je mu potom do breku,
když parte slunce šisuje
Tulák
Muž je tulák od přírody,
žena zase ne,
promine mu dvě “příhody”,
pak se zasekne
Dá mu kufr přede dveře,
na něj lístek malý,
že ho zdraví po nevěře,
že mu zbytek zbalí
Venku
Slunce svítí venku,
na šmolkové obloze,
ty však sedíš v šenku,
a cítíš se uboze
Skromnost – to cnost
Chvíli je to dobrý,
nějakou dobu zase ne,
když jsi ovšem skromný,
štěstí si na tě zasedne
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Co dělat?

Co dělat s životem,
než dál ho žít,
nesedět za plotem
a přestat klít

Slušnost a k ní čest,
kdo ta slova zná ?
Kde jim konec jest,
kde jsou schovaná ?

Nic moc
Srdce občas vynechává
a kolena bolí,
dech už také žádná sláva,
kdy tě smrtka skolí ?
Pořady v TV
Nové věci nejsou k smíchu,
často jsou však spíše k “pláči”,
udržet čistotu štítu
na to retro pořad stačí
Kabelka

Do světa
Vyrazit si do světa
to není jenom tak,
když je člověk popleta,
splete si i vlak
A tak místo do Prahy
jede pak do Ostravy
Povinnost

Ženy šílí po kabelce,
co má značku EVA,
muži, co jsou za mládence,
tak v ní nosí chleba

Povinnost není “sprosté” slovo,
prospěchářům se nějak nelíbí,
a všimněme si také toho,
že bez něj život dlouho nehýří

Chiméra
Liana se k stromu vine,
jako děvče k milému,
v něčem je to trochu jiné,
nemá sňatku chiméru
Úřední spisy
Dokázal by zlepšit svět,
ale nedostal šanci,
návrhy zmizely hned
v úředních spisech kamsi
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Vzpomínání
Vzpomínám též na to,
když bylo mnohem hůř,
když nebylo zlato
ani polibek můz
Housle
Hrával vždy na housle,
když ho žena štvala,
proč muži zklamou se,
když je dáma v gala

Je to tak dávno
Pár zažloutlých fotek
a příběhy v paměti,
jak jsem se tě dotek,
též vzpomínka na děti

Vůně květin,
vůně sena,
už tam letím,
k vůni dřeva,
k vůni chleba

Život ve městě

Brouček

Neschopná pakáž,
vládne některým městům,
ačkoliv makáš,
žiješ hůř vlivem restů

Povídám ti má milá,
blízko tvému oušku,
srdce, žes mi zmámila tak ti říkám broučku

“Zlepšováček”

Jazz

Na lustru má mucholapku,
na ní chytá moly,
když však občas zamyslí se,
vlasy pak z ní loví

Nemusím už nic,
ale mohu všechno,
jazz pustit si víc
a hned zavřít techno

Důvěra za komunistů

Nač?

Trochu ti sice věřím,
jsi však součást moci,
nevěřím v tento režim,
věřím jenom otci

Nač psát čtyři sloky,
když vše se vejde do jedné,
nač zbytečné kroky,
když čtenář to sám prohlédne
Nevolej

“Zkrášlovací salon”
Vím, jak žena zkrásní,
když ji muž lichotí,
když potěší básní
a úsměv přihodí
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Vůně

Nevolej, nevolej,
já již mám jinou,
jiná to epopej,
čí je to vinou ?
Bůh
Hledí na nás zezhora,
a myslí si své,
na nikoho nevolá,
přitom nás však zve

Deset slok
Napsal svých deset slok
a je dost unaven,
je z toho skoro cvok tak sedí u kamen
Značka je značka
Aby byl za každou cenu jiný,
má značkové oblečené - z Číny
Svoboda
Tam nebude svoboda,
tam kde chybí odvaha,
tak bojujme proboha,
než budeme „donaha“
Nechci
Nemusíš být bohatý,
s tím jsou jenom starosti.
Jen když dívky okatý
tančí k tvojí radosti
Práce
Na každém stromě ptáci pějí:
Kdo nechce pracovat, ať nejí
Probuzení
Ať se lenoch nevzteká,
že ho polda budí,
práce šlechtí člověka,
zem na podzim studí
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Průvodce
Neříká nic nového,
jen připomíná staré,
nedělá to pro jméno tak průvodce my známe
Hostina
Květiny do vázy,
ubrusy na stoly,
na zeď dát obrazy,
do mísy jahody
Princezna
Peříčko ptačí,
lavice dřevěná,
princeznu tlačí,
k tomu je bez věna
Nezájem
Telefon mlčí,
e-maily nechodí,
zvonek jen chrčí,
smutek tu vévodí
Klídek
Trochu klidu,
hodně spánku,
málo lihu,
klíče v zámku
Na zámku
Podlaha, po které se nešlape,
na ni se jenom kouká,
někdo to třeba nechápe,
milejší je mu louka

Předem

Káceči

Nechval dne před večerem,
kdo ví jak dopadne,
nikdo to neví předem,
i láska ochladne

Káceči když makali,
stromy k zemi padaly,
místo parku je teď pláň,
vzpomínáme už jen naň

Pořádně

Sklenka vína

Když své ovce stříháš,
tak to dělej pořádně,
když své děvče líbáš,
ať dech sotva popadne

Vypij si sklenku,
doma ne, venku,
pod jabloní v květu uteč chvilku z netu

Zdraví

Šance I

Zabere to spoustu času,
abys přežil ve zdraví,
u lékařů hledáš spásu,
i když tě to nebaví

Dejme mladým šanci,
ať si užijí,
k práci i též k tanci,
pak se uvidí

Návštěva

Šance II

Všude je čisto,
světla je dosti,
vše má své místo,
přijdou k nám hosti

Myslíte, že bych měl naději,
kdybych se vám dvořil
a nebo kdybych snad raději
básničku vám složil

Panika

Víčka

Propadám panice,
že nechceš bránit se,
že jsi tolik vstřícná,
do líbání říčná

Sbírá víčka pro chudáky,
o které se nepostará stát.
Volili jsme jen hlupáky,
co neví, kde peníze pak brát?

S nadějí

Ženské půvaby

Jen ať prší,
jen ať leje,
ať se zdrží
beznaděje

Vzal jsem si do hlavy,
že budu teď sám,
však ženské půvaby
na obrazech mám
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Co je za den?

Čeština

Nevím, co je dneska za den,
nějak si je pletu,
za včerejškem dělám ámen,
zítřejšek hned je tu

Chodit kolem horké kaše
nebo dělat okolky,
čeština je chlouba naše,
nedáme ji z tobolky

Středně stará (mladá) paní

Rýmař

Nohy má stále pěkný,
k tomu je pořád fit,
jistě byste si řekli,
že by šla „omámit“

Prý jsi jenom rýmař,
co píše básničky,
z umělců se vymaž nelapíš „zajíčky“

„Nové brambory“

Lední medvěd

Dřív byly brambory pochoutka,
teď jsem rád, že je mám za sebou,
po jídle zalezu do koutka,
a myslím na dobu vzdálenou

Hora kostí, hora kůže
hledá potravu,
člověk za to zřejmě může,
že je o hladu

Džihádisté u nás?

Obézní děti

Najděte mi toho vola,
co katovi meč svůj podá pak se na něj dívá zdola k tomu těžko dodat slova

To jsou ale divné věci,
když děti běhají pomalu,
spíše chodí jako šneci no tak ponechme je o hladu

Kdy to bylo dědečku ?

Předpisová svoboda

To bylo za vlády „sviní“,
za doby tvrdé cenzury,
za časů „zlomených“ lidí,
kdy každý měl svou ceduli

Řekni mi, má milá,
proč jsi mne zranila,
když já ti věrný jsem ?

Mohu
Mohu teď spát
nebo třeba tvořit,
dopisy psát
nebo se paním dvořit

Že nemáš odvahu
žít dál už postaru,
život mít předpisem ?
Pochop už proboha,
špatná je svoboda
sedět pod převisem
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Na co?

Co je horší?

Na co mají ženy ňadra,
když nechtějí mít děti?
Květina by dávno zvadla,
a z toho smutno je ti

Je horší, když odejde zdraví
a nebo když tě zradí žena?
A co když přestaneš být hravý
nebo když padne státní měna ?

Smraďoši

Vánoce IX

Smrady z mnoha auťáků
šíří se stále dál,
jako jedy z ftalátů kdo jen by o to stál ?

Večer přijde Ježíšek,
a poví příběh z bible,
nadělí nám chlebíček proč děti jsou hned zjihlé ?

Volby a komunisté

Emancipace

Najděte mi toho vola,
co komouše zpátky volá,
Najděte mi všechny „voly“,
co komouše stále volí

Na „moderní“ ženu
bál bych se dnes sáhnout,
má nějakou cenu
té své s touhle zahnout ?

Písnička

Závidíme

Zpívej, zpívej písničko,
ať je tady hezky,
potěš naše srdíčko,
zažeň všechny stesky

Je mi to líto,
že si závidíme,
každý z nás ví to,
že všichni to víme

Před volbami

Vepředu

Copak je to za lidi,
co jsme kdysi zvolili?
Jen druhému závidí,
chovaj se jak gorily

Když je někdo vepředu,
dá se mu plivnout na záda,
není totiž ve střehu,
nestojí za ním armáda

Kdy?

Vyznání

Jako kry na řece
mráčky po obloze plují.
Kdy opět stane se,
že polibek tvůj mne vzbudí ?

Napíši pár básniček,
až nebudu moci spát,
nebude v nich námitek,
že tě chci svou jenom zvát
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Růže

Neprojednané zákony

Růže se nejí,
k růži se jen čichá
a tak ti přeji,
se mnou buď teď zticha

Kolik ještě zákonů
bude nutno projednávat znovu,
kolik skrytých talonů
nedostane se též už ke slovu ?

Krasavice

Pomluvy

Usměj se na mne,
usměj se více,
večer i za dne má krasavice

Pomluvy brát jako pravdu,
tak to je tedy „síla“,
před nimi já uši zavřu,
a dám si deci vína

Ptáci

Snídaně

Co mají na práci
přelétaví ptáci ?
Požírají můry,
zpívají si z hůry

Zuby máš již vyčištěný,
můžeš tedy snídat,
buďto sám neb vedle ženy když to budeš stíhat

Záliby I

Hezké ženy

Bezpochyby
i záliby
jsou k něčemu dobré,
kdo nechce vidět nevidí,
ani tvary oblé

Spoustou hezkých žen
je muž dnes ohrožen,
odvádí ho od rodiny
a on dělá „voloviny“

Nový den
Uděláme snídani,
vezmeme si prášky,
nový den jak na dlani,
proč si dělat vrásky?
Záliby II
Poslouchat o Čapkovi
to bych mohl dlouho,
též hrát turnaj šachový,
počkej lásky touho

Zbabělec
Není vidět úspěchu,
jdeš od porážky k porážce,
kdepak hledat útěchu,
když ty zbaběle chováš se?
Nápady
Když ho něco napadne,
zapíše si to hned,
není to tak záhadné,
nemůže „vyhořet“
-26-

Všechno má svou míru
Není to žádná velká věda,
jenom dobrá vůle je třeba,
než vyrazíme večer do ulic,
kolik budeme pít nutno si říct
Těšení
Když se chceš těšit do postele,
tak budeš muset vstát,
v tom je to kouzlo přece celé hned nesmíš usínat
Co dál ?
Ať si každý hledí svého,
ať se stará o děti,
cesta není jenom jeho,
život chce i oběti
Polévka
Polévka se dá jíst,
i když je třeba horká,
když si je člověk jist,
že někdo do ní fouká
Děvče
Co ti, děvče, chybí,
že se tváříš smutně ?
Zklamaly tě sliby
neb máš krátké sukně ?
V posteli
Tady je ti teplo,
tady je ti líno,
na stolku máš světlo,
ve skleničce víno

Nebudu
Nebudu třást se strachy,
když nemám právě prachy.
Jdu sbírat šišky do lesa
a také drobné větvě,
lépe než čekat na esa
a nebo „střílet“ vedle
Padni komu padni
Ať vznikne škoda faktická
a nebo jenom mravní,
ať nepřesnost to právnická pak „Padni komu padni“
Dotace
Dát si žádost o dotaci,
to není žádná psina,
někdy se to nevyplácí
a jindy je to prima
Vánoční šupina
Šupinu najde v polívce,
peněz má potom kolik chce
Chlouba
Ňadra, ty jsou tvá chlouba,
stejně jako dlouhé vlasy,
nechápe to jen trouba,
co o mužích nechá zdát si
-27-

XII b 2017
Na co?
Na co mají ženy ňadra,
když nechtějí mít děti?
Květina by dávno zvadla,
a z toho smutno je ti
Smraďoši
Smrady z mnoha auťáků
šíří se stále dál,
jako jedy z ftalátů kdo jen by o to stál ?
Volby a komunisté
Najděte mi toho vola,
co komouše zpátky volá,
Najděte mi všechny „voly“,
co komouše stále volí
Písnička
Zpívej, zpívej písničko,
ať je tady hezky,
potěš naše srdíčko,
zažeň všechny stesky
Před volbami
Copak je to za lidi,
co jsme kdysi zvolili?
Jen druhému závidí,
chovaj se jak gorily
Kdy?
Jako kry na řece
mráčky po obloze plují.
Kdy opět stane se,
že polibek tvůj mne vzbudí ?

Co je horší?
Je horší, když odejde zdraví
a nebo když tě zradí žena?
A co když přestaneš být hravý
nebo když padne státní měna ?
Vánoce IX
Večer přijde Ježíšek,
a poví příběh z bible,
nadělí nám chlebíček proč děti jsou hned zjihlé ?
Emancipace
Na „moderní“ ženu
bál bych se dnes sáhnout,
má nějakou cenu
té své s touhle zahnout ?
Závidíme
Je mi to líto,
že si závidíme,
každý z nás ví to,
že všichni to víme
Vepředu
Když je někdo vepředu,
dá se mu plivnout na záda,
není totiž ve střehu,
nestojí za ním armáda
Vyznání
Napíši pár básniček,
až nebudu moci spát,
nebude v nich námitek,
že tě chci svou jenom zvát

Růže
Růže se nejí,
k růži se jen čichá
a tak ti přeji,
se mnou buď teď zticha
Krasavice
Usměj se na mne,
usměj se více,
večer i za dne má krasavice
Ptáci
Co mají na práci
přelétaví ptáci ?
Požírají můry,
zpívají si z hůry
Záliby I
Bezpochyby
i záliby
jsou k něčemu dobré,
kdo nechce vidět nevidí,
ani tvary oblé

Neprojednané zákony
Kolik ještě zákonů
bude nutno projednávat znovu,
kolik skrytých talonů
nedostane se též už ke slovu ?
Pomluvy
Pomluvy brát jako pravdu,
tak to je tedy „síla“,
před nimi já uši zavřu,
a dám si deci vína
Snídaně
Zuby máš již vyčištěný,
můžeš tedy snídat,
buďto sám neb vedle ženy když to budeš stíhat
Hezké ženy
Spoustou hezkých žen
je muž dnes ohrožen,
odvádí ho od rodiny
a on dělá „voloviny“

Nový den

Zbabělec

Uděláme snídani,
vezmeme si prášky,
nový den jak na dlani,
proč si dělat vrásky?

Není vidět úspěchu,
jdeš od porážky k porážce,
kdepak hledat útěchu,
když ty zbaběle chováš se?

Záliby II

Nápady

Poslouchat o Čapkovi
to bych mohl dlouho,
též hrát turnaj šachový,
počkej lásky touho

Když ho něco napadne,
zapíše si to hned,
není to tak záhadné,
nemůže „vyhořet“

Všechno má svou míru
Není to žádná velká věda,
jenom dobrá vůle je třeba,
než vyrazíme večer do ulic,
kolik budeme pít nutno si říct
Těšení
Když se chceš těšit do postele,
tak budeš muset vstát,
v tom je to kouzlo přece celé hned nesmíš usínat
Co dál ?
Ať si každý hledí svého,
ať se stará o děti,
cesta není jenom jeho,
život chce i oběti
Polévka
Polévka se dá jíst,
i když je třeba horká,
když si je člověk jist,
že někdo do ní fouká
Děvče
Co ti, děvče, chybí,
že se tváříš smutně ?
Zklamaly tě sliby
neb máš krátké sukně ?
V posteli
Tady je ti teplo,
tady je ti líno,
na stolku máš světlo,
ve skleničce víno

Nebudu
Nebudu třást se strachy,
když nemám právě prachy.
Jdu sbírat šišky do lesa
a také drobné větvě,
lépe než čekat na esa
a nebo „střílet“ vedle
Padni komu padni
Ať vznikne škoda faktická
a nebo jenom mravní,
ať nepřesnost to právnická pak „Padni komu padni“
Dotace
Dát si žádost o dotaci,
to není žádná psina,
někdy se to nevyplácí
a jindy je to prima
Vánoční šupina
Šupinu najde v polívce,
peněz má potom kolik chce
Chlouba
Ňadra, ty jsou tvá chlouba,
stejně jako dlouhé vlasy,
nechápe to jen trouba,
co o mužích nechá zdát si
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