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Zdeněk Joukl

Pravda
O pravdě se nehlasuje,
ta buď je a nebo není,
pravda, ta se dokazuje,
ne, že média ji změní

Čekání ženy
Stále jsi v práci,
a já jen čekám,
láska se ztrácí,
utekla někam

Pomluvy bez omluvy
Kdo věří pomluvám,
ten je tím vlastně šíří,
jedno přání k němu mám,
ať mu též cestu zkříží
Za dobrotu

Pražský pochod
Homouši a lesby,
pochodují Prahou,
z úkrytů vylezli,
hledají krev mladou

to dopadne vždy jen krušně,

Přenášejí „nemoce“
a nemají děti,
ať jim fandí, ten, kdo chce,
já se musím rděti

vlastní je to bláznům

Čekání

Tak či tak
Někdo je člověk dobrý,
druhý se za to modlí,
třetímu je to zcela fuk,
čtvrtý je jak v pubertě kluk

Holé stromy
čekají na jaro,
strmé lomy
listí již zaválo

Pořádek

Staré domy
čekají na parádu,
a také na fasádu

S hulváty jen mluvit slušně,
a pomáhat grázlům,

Je čas už dělat pořádek,
co kdyby život skončil,
přichází konec pohádek,
zasedne boží koncil
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Ty čekáš na slunce,
na ženu něžnou,
hýčkat ji v bavlnce
a zvát ji kněžnou
Rakovina
Neřešíme příčiny,
řešíme jenom následky,
ukaž se, kdos bez viny,
kdo prachy dáváš za cetky

Starosti
Od milé starosti
převzal bych rád,
též více radosti
chtěl bych ji dát
Odchod
Vzpomínám na tebe
než přijdou sny,
věci mám sbalené,
řekni mi kdy ?
City
Milostné city,
komu je jen dát,
ještěže jsi ty,
a umíš se smát
Strach
Milovat strach
může jen cvok,
pak také vrah
a malý hoch.
Nestavíme girlandy,
nechceme tu migranty

Pravda a lež
Nezáleží na tom, co si myslím,
ani na tom, co se domnívám,
nezáleží na tom, co si vysním,
ani na tom, co je v novinách
Podstatné je, co je pravda,
co je věru skutečné,
co jsou jenom holá fakta jinak rychle utečme
Pro zdraví
Každý den něco pro zdraví,
to není zase až tak mnoho,
abys nebyl hned bolavý,
a mohl dělat věci sólo
Hlupáci
Hlupáka, ty poznáš snadno,
ten nestojí o rady,
za něj se vždy dobře kradlo nesvolává porady
Zemědělci

Nevidí – neslyší

Kolik orné půdy
stačí nám k obživě?
Protáhneme údy,
požehnání s hůry,
začneme po zimě

Autorádio na plný pecky,
pak těžko slyšet sanitku,
zdržuješ potom na cestě všechny,
když vezou lidi na JIPKu

Orat a sít,
sekat a sklízet,
vůli najít
a nebo zmizet
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Humanita dnes

Homosex

Dříve by seděli v lochu,
za to, že pracovat nechtějí,
teď se jich dotknete trochu,
a kolem hned řeka s peřejí

Není homosexualita
jen projevem slabé vůle?
Když řekneš dceři „Budeš bita“,
pak nejde mluvit o smůle

Mlčíme, mlčíme,
zato jsme korektní,
po straně křičíme,
sumy jsou horentní

Pohled

Cesta z hospody
Nepadej hochu nepadej,
vždyť nejsi vůbec ožralej,
kdyby jsi jenom jednou spad,
pak nejsi už náš kamarád
Inkluze
Vychovávat „mimoně“,
to je tedy na nervy,
těžké je to i pro ně,
starosti, prosím, vem mi
Do houslí
Také jsem chodil do houslí,
a také mne to nebavilo,
když mě někdo dnes pohostí,
tak zajdu s ním rád hned na pivo
Pomáhat vrahům?
Když pomohu vrahovi,
tak vlastně chystám vraždu další,
výsledek mi napoví,
co dělat s humanity falší

Podívej se moje milá,
pohlédni mi do očí,
láska, ta v nich ještě zbyla,
i přes toulky po nocích
Dáma
Dáma nespí jako dřevo,
ta spí jako medvídek,
pohody přináší věno,
a naděje plamínek
Náhoda
Náhoda je „Nána“,
někdy však i inspirace,
vše možné se stává,
lépe je jí vyhýbat se
Sluníčko
Sluníčko svítí
jako divý,
můžeme býti
náruživí
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Čím méně, tím více !
Drogy

Měl jsem vlohy,
mohl jsem být slavný,
teď mám drogy,
a všechno je marný

Čím horší starosta,
tím víc si věří,
hloupost to naprostá kdopak ho střeží ?

Hodnoty
Ztrácíme hodnoty
a jejich pořadí,

Loučení
Když jsi mne ještě miloval,
věřila jsem ti všechno,
vše, co jsi mi jen
to vzalo mi teď peklo

Pořadí hodnot
Rád bych se s poslanci dohod,
jaké je pořadí hodnot.

pro samé novoty
život pak neladí

Kráva
Co má kráva
za život,
když je stále v kravíně?
Slyší jenom
čehý, hot,
kdo je tomu na vině?

Zda lidská práva zločinců
nebo bezpečnost našinců ?

V zimě
Až přijdu domů

Bez břehů
Humanismus, ten bezbřehý,
ten je velmi hloupý,
životem není svěcený,
a k lidu je skoupý

pustím si topení,
pak horkou vodu,
tu ještě k tomu zdraví to ocení
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Trvalá vzpomínka
Vzpomínám na tebe

Prosím

každičkou chviličku,

Kouzelné slůvko prosím,

sekám do kamene

to říkám vskutku nerad,

pro tebe kytičku

avšak v srdci ho nosím tam nutno ho teď hledat

Pavouk
Ukažte mi pavouka,

Platinová závist

co leze jenom tak,

Postříbřená platina,

co kol sebe nekouká,

ta se v dneska nosí,

co pavučinu nesouká,

dcerka, ba i mamina

co ho trefil šlak

o ni muže prosí

Poklona

Vstávání

Složit ženě poklonu,

Lépe se hned vstává,

to není ještě láska,

když sluníčko svítí,

jako sáček podkornů,

jak když milá mává,

co každý v ústech praská

že mám k ní dnes jíti

Hubnutí

Ze života I

Hubnutí mě nějak nejde,

Jedna vyšívá goblén,

chce se mi nad sebou brečet,
nevím, zda-li mne to přejde snědl jsem studentskou pečeť
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druhá pak řeší problém,
ta má stále svátky,
neboť bere dárky

Prosperita

Poslanecká imunita

Prosperita, ta je v řiti,

Devět hodin zasedání,

neb ji ničí paraziti

to mohlo být práce,
jenže měli na jednání

Vysoká politika

imunity štace

Vysoká ta politika,
často ničí charakter,

Ráno

vize, ta je často bita,

Do rána daleko,

nemá šanci amatér

spát se ti nechce,
jsi trochu naměkko,

Zákony v Poslanecké sněmovně

počítáš jezdce

Stovka zákonů spadla pod stůl,

Múzy

nebyl na ně čas,
práce šla zase dále o dům -

Múzy to nemají lehké,

nezájem o nás

musí být stále milé,
ono se to ovšem řekne,

Devět hodin dohadů

když dlouhá je nám chvíle

o tom co bylo jasné,
zákony zůstaly pozadu

V hospůdce

za peníze mastné

Zase jsem v hospůdce
v klidu a sám,
pivo mám po ruce,
tak jako pán si připadám

Založený mobil
„Teď“ jsi volal mobilem,
kam jsi ho jen mohl dát ?
Jasně, jistě omylem,
nebudeš dnes moci spát
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Řízení pro potěchu
Že někdo rád jezdí autem,
to mne vůbec nebere,
smrdí, hlučí, vraždí tamten,
nechť si to hned přebere
Touha

Štvanice

Něco na mne zase leze,
proboha, ale co to je?
Překročím teď všechny meze,
vstoupím do tvého pokoje

Štvete se, štvete,
nevíte za čím,
louka tu kvete,
dívat se stačím
Vstávání

Skromnost

Když smějí se na mne hezké dívky,
to se to potom jen vstává,
nalepeny na bok knižní skříňky,
černá, hnědá, blond i plavá

Buďme skromní,
buďme tišší,
ať nás Pán bůh
lépe slyší

Horké noci
Pohlazení

V horkých nocích,
když nejde vůbec spát,
o tvých bocích
nechávám si rád znát

Sex je jenom součást lásky,
možná, že ta menší,
pohlazení od tvé krásky
vše ostatní předčí

Mír
Zazpívejme sonety,
a pak složme zbraně,
ať zůstanou proklety,
i vzpomínky na ně

Zábava
Že tě to baví ?
To je sice hezké,
ale je to málo
To se neslaví,
pozlátko to lesklé,
co to však jen stálo?

Objetí
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Dám ti trochu tepla,
ať zaženeme mráz,
předpověď to spletla,
nic nezaskočí nás

Platonická láska
Platonická láska
lidem život zkrášlí,
tak jak stará zkazka
co je plná vášní

Nerozhodují řeči, ale činy
O činech se nemluví,
činy, ty se činí,
když jsi chlapec férový,
tak všem se to líbí

Dlaň
Dlaň má teď na zdi,
chladí se od ní,
dál se pak mazli,
zato to stojí

Žít
Nebudu živořit,
chci plně žít,
starosti vyhodit,
lesk v očích mít

Rusové
Pročpak jsme si začínali
někdy něco s Rusy?
Pěsti jsme jen zatínali,
když přijdou, tak dusí

V posteli
V posteli se narodíme,
šťastni tam též budeme,
v posteli si marodíme,
bohužel, i umřeme

Klipová generace
Celý den snažení,
pořád jen bez legrace,
sleduje vraždění
klipová generace

Na procházce
Děvčata,
hezky se smějete,
okatá,
blonďatá,
štěstí nám přejete

Česká závist
Začíná to již ve škole,
jedničkáře nemá nikdo rád,
jsou hromosvody nevole,
kdo může chytřejší milovat ?

Setkání
Když tě vidím,
tak mám chutě,
ty víš jistě jaké
Hned tě chytím,
obejmu tě,
políbím tě také

Ve dvou
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Lépe bojovat ve dvou,
nežli jenom sám,
jde to pak s větší vervou,
na to „krk“ svůj dám

Kalkulačka

Život v bídě
Nechápu věc možná prostou,
proč důchodci žijí v bídě ?
Platy úředníkům rostou,
a staří ať skončí v hlíně ?
Mne to nebere

Kalkulace je to prostá,
je ti přece už pár let,
nebudeš tu asi do sta,
měl by ses již ohlížet
Princ na bílém koni
Na bílém koni
princ lišku honí,
na tebe nemá čas

Kdo nebere telefony,
nemá slušnost v krvi,
nestojím o tyhle fóry,
dám mu kbelík mrvy

Tak jak předloni,
tak jako loni,
ať už ho vezme ďas

Nová ministryně
Ta ženská je celkem chytrá,
víc než mnozí známí muži,
ať dělá ministra vnitra,
ať na trh jde se svou kůží
Léto v lese
Mechová tráva
láká k posezení,
pramínek vody k napití,
motýl ti mává
pro tvé potěšení,
a keře vítr zachytí

Postel
Po letech jsem si všim,
že postel je pro mne vším,
spím, píši, občas jím,
tak postel má u mne prim
Když má žena slitování
dobrá je na milování
Múza
Dělat múzu není lehké,
to neumí dívka každá,
vztahy přitom jsou dost křehké,
než zpočátku se všem zazdá

Dvě deci vína
Napij se vína,
ať ti je líp,
hned je to jiná,
kolem vše zpívá,
ty můžeš snít

Vzpomínka
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Tak ještě před spaním
malou jen vzpomínku,
možná to přeháním,
s polibkem do vínku

Nic moc
Nikdo nic moc nečeká
od starého člověka.
Avšak jeho paměti
naučme se zpaměti.
Číst nebo psát ?
Přestaňte číst,
začněte raději hned psát,
jsem si tím jist,
že je to pro vás akorát
Pohlavní rovnost
Stejnost našich pohlaví,
to každého pobaví,
feministky útočí jak vosy,
neb nečetly zřejmě Zvonokosy
Když však jde ženám o rovnost,
to vzbudí jistě pozornost,
vždyť udržují celý rod,
a tak není už dalších slok
Co k tomu všemu ještě dodat ?
S ženami prostě nejde orat
Jaro 2018
Přeji hezké jaro,
aby za to stálo také hodně úspěchů
a při smůle útěchu
Sto let
Tak už je to prvních sto let,
co jsme konečně již sami,
nepřestává to však bolet,
že Slováci nejsou s námi

Romantika
Milá mi stále říká,
že si chce povídat,
chybí ji romantika,
chce se dát objímat
Držet se za ruce
a chodit pospolu,
od lesa k chaloupce minout však hospodu
Jiný – jiná
Každý jsme jiný,
každá je jiná,
láska nám chybí,
láska nám zbývá
Ženatý muž
Prstýnek na ruce,
na ruce levé,
lásku má v záruce,
líce však bledé
Motoristé
Dálnice, nadjezdy
zaberou ornou půdu,
sobě jsou za hvězdy,
já demonstrovat půjdu
Zprávy
Zprávy jednou za den stačí,
mrtvých a krve je v nich dost a dost,
neposlouchal bych je radši,
a autory pak poslal „na věčnost“
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Řidiči a stromy
Paměti
Zase mám výmluvu
proč nepsat paměti,
sobě jen slibuju,
v TV jsem v zajetí

Netrefí se na silnici,
mohli by se zabít,
vykácíme hned vinici,
by mohli se „nalít“
Porada

Sympatie ?

Odcházím z porady,
nešlo vůbec o fakta,
Myslel jsem, že jsem vám sympatický, samé jen dohady,
že mne snad máte trochu ráda,
ztratil jsem jen čas, sakra
příjemná jste byla na mne vždycky teď zbyla mi jen čokoláda
Šance
Kdo se má v ženách vyznat?
Po rozchodu se žena mění
většinou pak k lepšímu,
jiný muž si jí potom hledí,
ona tíhne k prvnímu

Pyžamo
Nezlob se už moje milá,
že často večer jsi teď sama,
vždyť jsi si to zavinila,
obléknout chceš mne do pyžama
O život
Tam, kde jde o život,
tam, kde se láme chleba,
tam není Don Quijote,
tam hrdinů je třeba

Život nám dává šanci
k milování i k tanci.
Dělat něco pro druhé uznání nám dobude ?
Harašení v ČR
My, ženy jsme rády,
když lákáme muže,
když nás lehce svádí
a nosí nám růže

Co chtějí lidé?
Lidé, ti chtějí divadlo
a k tomu se též bavit,
výročí na dnes připadlo
a tak ho budou slavit
-11-

Starosti

Skrytý smysl

Zahoďme starosti
alespoň na chvíli,
máme jich už dosti,
jak rady máminy

Proč neřídit se třeba včelami,
proč ve všem hledat skrytý smysl ?
Proč bádat nad tím, co je nad námi ?
Líp na život zaměřit mysl !

Proč bychom plakali,
vždyť se nic nezmění,
do vody skákali,
když se nám „zelení“

Dopis od dívky

Nesmyslné kácení

Práce a zábava

Z hradby stromů
a z valu keřů,
u sta hromů,
na památku
jen listy béřu

Půlhodina práce,
potom chvíle zábavy,
přitom trochu smát se to sudička přála mi

Vyvrhelové
Dělat z někoho vyvrhele,
jenom proto, že je chytrý ?
Že neleze jim do „prdele“,
na politiky je přísný
Časy
Stále je letní a zimní čas,
ty změny jsou prý k ničemu.
Politici pracují pro nás ?
Asi je všechny vyženu.
Nelegální migranti
Hřeší na naši lidskost,
také na naši dobrotu,
z toho už jsem však vyrost,
nechci mít v domě „holotu“

Našel jsem dopis od tebe,
který jsem si psal kdysi sám,
v něm oba spolu zmokneme
a já se o tě postarám

Rodné město
Nejhezčí město na světě
to je to naše rodné,
když někdy něco zklame tě,
navštívit ho je dobré
Turista
Možná, že bude sněžit,
možná budou padat kroupy,
i to se dá však přežít,
když turista není hloupý
Politici
Kdo jsou tihleti nýmandi,
kterým stoupla sláva do hlavy?
Ve vlastních očích giganti,
co nemají žádné obavy.
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Stále doma

Odchod

Což takhle dneska být
stále jen a jen doma?
K tomu jen trochu pít,
kam se však nuda schová ?

Měsíček na nebi
dívá se chápavě,
věci mám sbaleny,
čepici na hlavě

Půl roku pryč a vláda nikde

Odcházím z domova
za láskou velikou,
srdce jak z olova,
naději nezvyklou

Teátr nebo snad divadlo?
To je dnes „tvoření“ vlády,
už, aby z nich něco vypadlo,
jinak se otočím zády

Co je nutno ?

Lachtaní ruce

Můžeš třeba plakat
nebo bušit do vrat,
radostí i skákat,
stejně nutno orat

Bez práce nejsou koláče,
kdo nechce pracovat, tak ať nejí,
to platilo za „totáče“,
teď flákači se nám v houfu smějí

Cesta ke štěstí

Za socialismu

Štěstí z nebe nespadne
to je snad všem jasné,
starší člověk nemládne,
každá svíce zhasne

Hnací síla – konkurence,
ta se dala k ledu,
soutěžilo se o věnce
o pivu a chlebu

Užívej si radostí
a třeba jsou i malé,
když jich ale máš dosti,
tak štěstí se z nich stane

Americké nálety 1945
V posteli se mohu válet
a užívat si snění,
snad nepřijde žádný nálet,
co snění v útěk změní

Hodinka
Nejhezčí hodinka
z celého tejdne,
překrásná vzpomínka
mi z toho vzejde

Výzva
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Podívej se holubičko,
podívej se na mne,
vypni více to své tričko,
srovnej si to v hlavě

Čeho je moc,
tak toho je prý příliš,
za jednu noc
však mnoho nepořídíš

Březen
Ať se někdo jen tak motá,
ať spí třeba přes den,
já rád vstávám do života,
je tu jarní březen

Líbit se
Žena se chce líbit druhým
a je na to pyšná,
bohatým a třeba chudým
za krásu je zištná

Dotace EU
Hned, jak skončí dotace
od Evropské unie,
okamžitě pozná se,
kdo umí, a kdo shnije

Pro Karla Havlíčka Bor.
Nenechme se omrzet,
my omrzíme druhé,
pomůže nám k tomu net,
jim oko pro pláč zbude

S feťákem

Paneláky v Lúbau

Chodila jsem s feťákem,
co k tomu mám říci,
všechny vztahy bral hákem,
jméno měl jen krycí

Tisíce prázdných oken
pláče do kraje,
bez záclonových loken
zvou své šohaje

Zažila jsem legraci,
také však dost strachu,
domů, tam se nevrací,
poznáš ho po pachu

Pomluvy bez omluvy

Nové věci

Kdo věří pomluvám,
ten je tím vlastně šíří,
jedno přání pro něj mám,
ať mu též cestu zkříží

Starý pán u starého počítače,
vymýšlí nové věci,
přijďte někdy na něj jen podívat se,
radit vám však to nechci dostanete svou lekci

Za komunistů I
Skoro nic nikde nebylo
a co bylo, toho bylo málo,
nežilo se, živořilo,
stále ve frontách se jenom stálo
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Hazard za volantem
Jedna ruka na řízení,
druhá mává dívce,
brzdy slyšet je kvílení leží teď na Jipce

Dívka ve vinárně

Za komunistů II

Oči má lesklé,
popíjí červené,
srdce pak teskné,
proč není vedle mne?

Vycestovat si do ciziny
to mohli jenom někteří,
ostatní měli jen vidiny dnes mladí tomu nevěří

V českých zemích

Nikam

Nepoznáš, že jsi úspěšný
podle toho, že tě chválí,
je to sice dost úděsný poznáš to tím, když tě haní

Nikam už nespěchám,
nikam se neženu,
spěch mladým přenechám,
klidný kout seženu

Jsi má láska

Holubi

Jen mne líbej,
jen mne stále líbej,
do očí se dívej,
vždyť jsi láska má

Sama má málo do „huby“,
šťastná však jak štěně,
toulavé krmí holuby,
a to téměř denně

Jen si zpívej,
jen si klidně zpívej,
jen mne stále hlídej,
vždyť mne dobře znáš

Zkušenosti ?
Bohatí jsme zkušenostmi,
avšak je tu jeden problém,
lidé, ti jich mají dosti,
ale politik je „bohém“

Jsi má láska,
jsi má velká láska,
co je na mne laska,
laska, laskavá

Všechno umí, všechno zná,
zkušenost však neuzná

Napiš e-mail,
ještě další e-mail
potom klidně klímej,
já tě probudím

A tak dělá chyby
jako jeho předchůdce.
Komu se to líbí?
Bohužel, on je vůdce !

Jsi má sázka,
riziková sázka,
led pode mnou praská,
snad mne zachráníš

Štěstí
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Držet vás za ruku
o trochu déle,
štěstí mít záruku,
bylo by skvělé

Příkladem ?
Jakápak je naděje,
že grázl se příkladem zlepší,
spíš v létě přijdou závěje,
a skály budou křehčí
Je mi
Je mi teď dobře
a nestydím se za to,
ať závist pomře
a s ní kočičí zlato
Mohu
Mohu klidně spát,
nebo mohu tvořit,
mohu tě mít rád,
mohu se ti dvořit pak básničku složit

Nemám žádný majetek,
nemám ani úspory,
bohatý jsem na letech,
tak jaké máš důvody?
Proč chceš vézt mne k oltáři
a mít se mnou děti,
když se ti to podaří,
tak zůstanu třetí
Horníci
Nechme té legrace
musíme vstávat,
půjdeme do práce,
do dolů fárat
Hudební sluch
Ježkova očička,
co se to děje?
Proč tahle holčička
falešně pěje?

Pohádka

První pupeny

Mám takové tušení,
že vše dopadne dobře,
princ, ten, že se ožení,
dračí stádo pomře

Hle, první pupeny,
je brzy na jaře,
dívky jsou „zhuleny“
jen díky kytaře

Chudá dívka provdá se,
jistě víte za koho,
velká svatba koná se,
a vše začne nanovo

Krasavice

Cesta k oltáři

Mají krásné zoubky,
úsměv, ten celodenní,
vytrhané chloupky,
pro mne to ale není

Podívej se má milá,
podívej se na mne,
asi jsi se zbláznila
nejsem přece hrabě
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Bez komunistů

Mládí

Dvacet devět let bez komunistů,
tolik štěstí najednou,
neuctíváme už žádnou zlatou bystu,
ani stranu tajemnou

Nostalgické vzpomínky,
klukoviny, šrámy,
zůstaly u maminky,
v jejich očích tály

Nekoukej a koukej

Politická korektnost

Právě tě nic nebolí,
tak koukej něco dělat,
když ti práce nevoní,
vzpomeň krmičku selat

Politická korektnost
to je pro mne můra,
té už já mám dávno dost vždyť je to cenzura !

Štěstí

Volit Merkelovou ?

Tolik štěstí
chodí kolem,
nikdo nesmí
plakat bolem

Nevolil bych Merkelovou,
nejsem přece jen blázen,
hledám tvář zcela novou,
co má k raubířům bázeň

Kde je síťka na motýli?
Štěstí máme v ní za chvíli

Proč ?

Lány
Stříbrné lány
vlní se jak sukně ženy,
větrem dál hnány,
příkladem jsou stálé změny
Vysílání
V televizi, v rozhlase,
jeden pořad „lepší“ než ten druhý,
vybrat skoro nedá se,
kličkuješ jak zajíc, nevíš kudy

Proč tě lidi nemaj rádi
je pro tebe záhada,
člověk pro ně boje svádí
zamlada i zastara
Smysl
Není smysl života se bavit,
když neděláš nic pro jiné,
nejde jenom stále něco slavit,
co až oslava pomine?
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Móda

Zábava

Nemusí být všechno módní,
stačí, když to je hezké,
když vydrží aspoň sto dní
a je to trochu pestré

Že tě něco baví?
To je sice hezké.
Buduje to, staví?
Když ne, je to dětské

Móda je teď myšmaš,
těžko se v ní vyznáš

Chybějící květiny

Záliby
Někdo chodí na ryby,
jiný loví holky,
prostě různé záliby,
já si sbírám kolky moje žena norky
Turistika z kopce
Ať si říká kdo chce, co chce,
jsem pro turistiku z kopce,
hlavně starší lidi,
ti se po ní pídí
Za málo námahy
hodně toho vidí,
jen aby šlapali
lepší zdraví sklidí
Když
Když mě nic nebolí
jsem na světě rád,
chodím si bez holí
a cítím se mlád
Rada do života
Berme jedno po druhém,
pokud možno s humorem

Kdepak jsou květiny,
a copak příroda?
Na stole sjetiny co nám jen život dá?
Touha po vědění
Co já bych všechno chtěl
umět dělat a znát ?
Třeba bych život měl
osudu v šanci dát ?
Starosti ?
Nestarám se o pomluvy,
já se starám o stát,
nekradu a nemám dluhy,
nemohou mne dostat
Stesk
Stýská se mu po něčem,
jenže neví po čem,
ve slavnostním oblečen
čeká příchod slečen
Nákupy
V létě nebo v zimě
podporuji naše lidi,
nakupuji v Primě,
druzí, ať se klidně - stydí
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Jablonec – Dolní nádraží
Trochu mne zaráží,
že padá omítka,
že Dolní nádraží
už je jen pro skřítka (vzpomínka)
Pozitiva
Je to snadný recept,
hledejme vždy pozitiva
i na špatných věcech,
nebudem chtít brečet,
život bude zase prima
Odmlouvání
Proč má jíst jahody v zimě,
v létě se jít koulovat?
Připadal by si dost divně a tak začal odmlouvat
Senioři s námi
Předávejme zkušenosti,
pišme svoje paměti,
nikdy toho není dosti
s ohledem to na děti
Poldovka 2018
Poldovka modrá
a také bílá,
zůstala skromná,
hrozí ji bída
Brzké ráno
Venku pípají ptáci,
ty jdeš teprve spát,
tma stále víc se ztrácí,
není už proč se bát

Den matek
Dneska mají matky svátek,
kdopak na ně vzpomene?
Všude stále samý zmatek,
syn jim důchod probere
Strany
Stranám nejde o občany,
těm jde jenom o body,
raději by vládly samy,
omezily svobody
Chuť a zrak
Při jídle a při pití
má zavřené oči,
chuť se lépe přichytí,
nejsou spolu soci
Nelegální migrace
Ano, mám obavy když se nic neřeší,
chybí dost odvahy,
právo je vedlejší
Neschopná Merkelová,
neschopná Unie,
takhle se nechová
ani ta furie
„Žába“ na prameni
Že už na víc nemáte,
to nemožno mít za zlý,
že však šanci nedáte,
tím budoucnost se zazdí
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Ideální manžel

Co chci

Nefetuje, „nechlastá“,
a k tomu drží slovo,
s jinými se nelaská,
s ním nejsi nikdy sólo

Chci jenom klid,
pohodu a mír,
večeři mít,
pak jít na špacír

Od do

Krámy
Je čas vyhodit krámy,
nebo je třeba darovat,
nezmizí totiž samy,
k čemu je dále schraňovat ?
Bohatý

Od smíchu k pláči
není tak daleko,
tu láska stačí,
a hned jsi naměkko
Růžička
Jsi moje růžička,
růžička voňavá,
jsi plná sluníčka pročpak jsi schovaná ?

Už nechce být bohatý,
stačí mu být skromný,
nepřijde pak rohatý,
co je neoblomný

Přání

„Nová“ doba
Cukroví má devět deka,
dříve mělo deset,
výrobce k penězům spěchá,
vedle něj bych nesed
Bez rizika

Mít trochu radosti,
mít čemu se smát,
odhodit starosti
a umět si hrát
Úsměv
Úsměv
Mona Lisy
skrývá záhadu,
úspěch
stále sklízí,
sluní zahradu

Láska, co je bez rizika,
to je ta platonická,
pro někoho „Amerika“,
pro jiné méně lidská

Co chceš víc ?
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Vyspalý jsi dorůžova,
máš i střechu nad hlavou,
jídlo, pití žena dodá,
práce je ti zábavou

Ztracené blues 1963
Jen to z hlavy pust,
že tohle to blues
dostane se jednou mezi lidi
Vždyť tohle to blues
nemá glejt od múz,
ty se za něj plným právem stydí
Falešná mimika
starého komika
nikoho nepotěší

Cesta ke štěstí
Cestička ke štěstí,
ta je příliš dlouhá,
nevěřme pověstí,
že stačí jen touha
Řekněme už štěstí dost,
stačí nám spokojenost
Inkluze
Nařízená inkluze,
co jen stojí peněz,
ta nás zbaví iluze,
na nohy dá řetěz

Všemu se vymyká
otřelá lyrika,
zůstala jen pro pěší
A tak nezbude ti,
než vhodit do smetí
to své skvělé
navoněné
to své skvělé
navoněné
blues
to své blues tohle blues

Běžecká dieta
Nebudu si kazit chuť,
tím, že dobré nejím
nechci být jak „valibuk“,
během kila shodím
Tvoření – života koření
Jako správný „cvok“
napíše každý den,
těch svých deset slok,
a pak je spokojen

Památkáři
Památkáři chrání domy,
jenže zřejmě trochu moc,
není peněz spravit krovy,
a tak spadnou do Vánoc

Na co se dívat ?

Lidová
Podívej se moje milá,
rozhlédni se kolem,
hezká, to jsi vždycky byla,
pojď se projít polem
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Mám se dívat na pohádky
na romantické filmy?
Mám se honit za pozlátky,
když život k žití zbyl mi
Kolem jsou hezké věci,
tóny hudby a zvonů,
však také city v klecí netolerance k tomu

Všechno chce svůj čas
Husa na Provázku
Husa na Provázku
to bylo vždy prima divadlo,
co říc´na otázku:
„koho to to s Kristem napadlo?“
Na silnicích
Někteří řidiči jsou jako zvěř
puštěná náhle z vodítka,
nevěř tomu nebo třeba i věř,
slušela by jim kolíbka
Ach, ta láska pozemská
Jako ptáček v bouři
krouží láska kolem,
srdce po ní touží,
ví však, že jde s bolem
Až
Ani kočka nezamňouká,
až odejdu ze světa,
moc se mi to nezamlouvá
tahle lidí odveta
Politikům
Napíši, co všichni víte,
ale co vám vůbec nevoní,
moc dlouho a dobře spíte,
naše starosti vás nebolí
Pravda
Řekněte mi, co je pravda,
a co je jenom přelud?
Co slova starého barda ?
Kdy podepsán je „vermut“?

Jahody v zimě,
sněhuláka v létě,
bože, buď při mně
v bláznivém to světě
Detektiv Poirot
Přišel by nám vhod,
kdyby tu byl s námi,
známý Poirot
a ochránil dámy
Po divadle
Tak jsem se pobavil.
k tonu se zasmál,
herce jsem pochválil,
teď budu zas sám
Československé výročí
Sto let od založení státu,
sedmdesát pět let jsme žili spolu,
většina z nás želí tu ztrátu,
vždy byli jsme v radosti i bolu
Flegmatik
Častěji chce odpočívat,
častěji také ležet,
na svět kolem jen se dívat,
nechávat ho dál běžet
Zloděj
Nikdo ho nemá rád
a já se tomu nedivím,
miloval by jsi snad
toho, kdo krade vše jiným
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Nenávist

Vyznání

Jsem si tím už zcela jist,
že ubližuje a zabíjí,
říkají jí nenávist,
někdy i na tebe zacílí

Ty jsi můj typ,
je mi hned líp,
když u sebe tě mohu mít

Můžeš být třeba dobrák
a pomáhat všem lidem,
když jsi to někam dotáh,
tak napadne tě s klidem

Čestná povinnost
Jó holky, jó holky,
končí nám zábava,
nutno mít potomky,
nejlépe zamlada

Malá oslava

Večerní poděkování

Připravte skleničky,
bude malá oslava,
nesou se chlebíčky,
hudba šanci dostává

Navečer před spaním
vzpomínám na tebe,
Bohu se ukláním že nejsi z kamene

Velká láska ženy
Můžete si se mnou dělat,
co budete chtít,
milovat mně nebo třeba
klidně mě i zbít
Tolik
Tolik toho ještě umíš,
tolik toho ještě znáš,
však jen na vnoučata čumíš proč se světu vyhýbáš?
Užitečná zábava
Užitečná zábava,
to je to, co frčí,
nadšení jak zamlada
i když občas prší

U televize
Chvíli si počkám,
co se bude dít,
dám mléko kočkám,
pivo začnu pít
Poděkování
Děkuji vám naše dívky
a to vskutku velmi,
že nejdete s těmi „týpky“,
co mají duši šelmy
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Kluci

Kritika

Kluci nebrečí,
kluci zatínají pěsti,
pláč jim nesvědčí,
bolest, tu dokáží snésti

Na můj vytříbený vkus,
techno hudba, to je hnus

Zklamání

Jak prosté

Měla jste šanci
býti má milá,
pozvánka k tanci
na stole zbyla

Můj muž když něco chtěl,
tak já to chtěla také,
jen aby radost měl a o tom život máte

Na FK
Jen jednu fotku denně,
a báseň přidám k tomu,
hned trochu lépe je mně
a dále jsem od hrobu

Nová vláda
Trestně stíhaný Babiš,
zadlužení socani,
komouše, když k nim sbalíš k zoufalství to dohání

Když je málo času
Usmíření
Setkaly se kamarádky
po letech a náhodou,
rozepře, ty vzaly zpátky,
obě jsou již za vodou

Je nutno ubrat
to, co je zbytné,
nečekat u vrat
na řeči „chytré“

Krasavice
Jen letmý pohled stačí
a mužům srdce buší,
smutek rychle zaplaší,
však slepí jsme a hluší
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Sto dní
Pravda
O pravdě se nehlasuje,
ta buď je a nebo není,
pravda, ta se dokazuje,
a ne, že ji někdo změní
Pomluvy bez omluvy
Ten kdo věří pomluvám,
ten je tím vlastně šíří,
jedno přání k tomu mám,
ať mu též cestu zkříží

Zkusme být na sebe hodní,
co nám to proboha udělá?
Jen den, týden, měsíc, sto dní,
pro všechny bude to úleva
Hormonální antikoncepce ?
Hormonální koncepce
škodí nejen tobě,
mužům klesá potence,
nebudeš mít robě
Trochu štěstí

Básnička pro tebe

Je to dobré hochu,
že tě dnes nic nebolí,
zas máš štěstí trochu závidí ti okolí

Normálně

TV zprávy
Mluví se tam o světě,
o tom, co se na nás valí,
často jen o odvetě to jsou v naší „telce“ zprávy

Netouží po moci,
ba ani po slávě,
jen nemít nemoci
a žít si normálně

Samotář I
Poslední tričko,
ponožky žádné,
přijď, už holčičko nejlépe za dne

Básnička
Napíši ti básničku,
oslaví tvojí krásu,
budeš ji mít na tričku,
až do pozdního času

Samotář II
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Na ramínku poslední košile,
vana už také není bílá,
doufám že maminka mi promine,
bez ženy je to ale bída

Snění vědce

Lekníny

Dá si dýmku do pusy,
začne v klidu snít,
až dokončí pokusy
šťasten může být

Čeho se bojíte lekníny?
Vám nikdo neublíží,
jste přece symbolem neviny
a krásných květů skrýší

Hesla ze sta

Ano

Skromnosti naučil se ve válce
a také tomu příliš nebát se

Jen jedno slovo stačí
a možno se radovat,
svět mít zas trochu radši
a úspěchy dabovat

Není tak veliké břímě
žít někdy dokonce v bídě
Nestarat se kam dát miliony,
lépe zpívat starých písní tóny
Starosti
Nemůžeš mít na starosti
všechny strasti světa,
vlastních, těch máš často dosti
od zimy do léta
„Vydržať„
Vždyť se nic neděje,
vše se dá zvládnout,
zas přijde neděle,
jen nesmíš padnout

Unavený
Najdi si milá jinýho,
já už na tebe nemám,
Jimiho nebo Biliho já už se těžko zvedám

Blues
Blues a jenom blues,
provází ho celý den,
když má od něj půst
cítí se jak nemocen

V horách
V těch horských údolích,
co tečou říčky,
tam srdce nebolí,
neslyšet „sýčky“
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Povzbuzení
Že prý jsi „nahranej“,
kdopak to jenom dnes říká?
I tobě bude hej,
i tebe se štěstí týká
Bude ho však víc,
když mu vyjdeš vstříc
Mloci z Afriky
Čapek, ten psal o mlocích,
my máme migranty z Afriky,
řádí všude po nocích jiné mají totiž návyky
Bez miminka
Dívka, co je samá šminka
kouří „trávu“ vesele,
nebude z ní prý maminka,
dítě má u „prdele“
Kdyby ovšem její máma
dívala se takto na život,
zůstala by s tátou sama to však nebylo by dívce vhod
Nikdo
Nikdo ti celý den nezavolá,
nikdo tě nemá rád,
zdraví tě už jen mateřská škola život tak třeba brát
Tvorba a Řek Zorba
Pokud můžeš tvořit,
tak zvedni se a tvoř,
nač se smutkem mořit,
když nápadů máš dost

Co dnes ?
Napíše si úkoly,
co má dělat dneska,
zda lehne si u vody,
neb se chystá cesta
Mistrovství světa
Muži k televizi uhání,
je mistrovství světa,
jde o turnaj družstev v „čutání“,
kdy míč sem tam létá
Nadání
Ač měl velké nadání,
byl líný až běda,
přines lidem zklamání neměl pak na chleba
Tragedie
Co je to ta tragedie
a co neštěstí není ?
Kdo to ví, tak lépe žije,
má dost času na snění
Na co ?
Nač má velká prsa,
když s nimi nekojí?
Po vinárnách trsá,
o dítě nestojí
„Smraďoši“
Auta ničí vzduch,
tak je beru hákem,
nemiluji puch,
proto jezdím vlakem
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Šance
Když chci něčeho dosáhnout,
musím něco obětovat,
příležitost, tu popadnout
a ne s ni jen koketovat
Vyznání
Jsi radost v životě
zřejmě ta největší,
mé hravé jsi kotě,
co mne vždy přesvědčí
Slečny
Volám všechny slečny:
„Vy naše krasavice,
život není věčný,
kdo má vám ubránit se?“

Staré pomníčky
Kdyby nebyli naši předci,
nebyli bychom ani my,
pomníčky po nich ničit nechci,
vzpomínky na ně daly mi
Dluhy
Jeden den jako druhý
utíká rychle do dáli,
zaplaťme všechny dluhy,
abychom čestní zůstali
Extrémista
Když mám svůj názor,
tak je to věc téměř jistá,
rozumu navzdor je ze mne hned extrémista
Důchodcův oběd
Dal si jen rohlík
a k němu papriku,
vlády to pomník ta to má na triku

Málo zkušeností

Bohatství ?

Když vám chybí zkušenosti,
co můžete dělat?
Jenom další pitomosti
a na moudré nedat

Někdo má všechno
a nemá nic.
Je malé děcko chce se ti říct
Populista

Chutná kuřata
Jakpak k tomu přijdou kuřata,
že jsou už za pět týdnů na stole.
Proč skončí tak brzy u „kata“ ?
Oč déle je na světě batole !

Jedna věc je politikům zcela jistá kdo pomáhá lidem, ten je populista
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Nápady

Pláč

Nežli druhých dobrý nápad,
raděj vlastní hloupost,
na cizí se stále sápat,
jen svůj dusat kompost

Na počkání umět brečet
a tvářit se nešťastně,
muž bude u nohou klečet,
vyhraješ s ním v debatě

K čemu je hrdost
na vlastní blbost ?

Hráz
Z migrantů mi běhá
po zádech stále mráz,
usnout mi to nedá kdy postavíme hráz ?

Vtipné
Byla v kině poslankyně

Šaría

Veřejná doprava
Veřejná doprava
všude tě zanese,
není v ní otrava,
kámošem stane se

Šaría je právo,
které mají islamisté mezi sebou,
u nás není známo,
ať si ho tedy pryč rychle s sebou
vezmou

Lidový básník

Prezident

Ten píše pro lidi,
nechte ho bejt,
jednou se uvidí
zda má svůj glejt

Přeji vám hezký den,
bez starostí a zmatků
a ať náš prezident
„nehoní si zas patku“

Rada

Nic se neděje

Nohy v teple,
hlavu v chladu,
prachy v pekle za zábavu

Političtí pokrytci
dělají, že se kolem nic neděje,
na ně dobře posviť si,
silničních mrtvých plná je neděle

Dříve a nyní

Hra na lásku

Poučme se lidé zlatí,
poučme se z minula,
život nám to brzy vrátí,
doba s dobou splynula

Pojďme si hrát na lásku,
možná, že to vyjde,
jako příběh maňásků,
když ne tu, tak jinde
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Vzpomínání

Trochu klidu

Což takhle myslet na mne,
když jste mi sympatická ?
Vždyť vás mám stále v hlavě,
milá jste, tichá, lidská

Zalezu si do pelíšku,
budu se jen „válet“,
pozvu k tomu milou knížku,
než nastane „nálet“

Víra

Než se vrátí moje žena
od drben a z trhu,
budu sedět jako pěna
a přát si kolem mlhu

Mohu v Boha věřit,
mohu o něm snít,
tragedie přežít,
naději svou mít

Na vrcholu

Přání pro potomky

Muž v mládí zdolal
desítky vrcholů,
vždy na nich volal
se shora do dolů

Pro děti a vnoučata
chci, aby žila v klidu,
nemusí být bohatá,
však neměla by bídu

Příroda

Volání ženy

Příroda, ta tě nezklame
i když hřmí a leje,
hlavu si s ničím neláme,
plná je naděje

Kdopak mne má rád,
kdopak za mnou přijde?
Ty ne nebo snad,
když nebudeš jinde

Po dešti slunce vysvitne
a změní obzor v duhu,
přírodě člověk přivykne
a pak se chopí pluhu

Žádost o ruku
Jaro v zimě,
světlo v noci,
vezmi si mě,
abych procit

Vášnivky
Holky a děvčata
usnout mi nedáte,
proč jste tak hanbatá?
Proč si hned leháte?

Bůh
Bůh, to je útěcha,
před zlobou, před smrtí,
bůh nikam nespěchá
nikdy tě nezdrtí

Jít s dobou
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Abych byl stále „in„ ,
tak beru walfarin,

