BÁSNIČKY
(2018/2)

Zdeněk Joukl

Meze
Malá podvodnice

Všechno má své meze,
také svoji krásu,
chce to jen mít téze,
k tomu hodně hlasů

Na chování králíků
to mohla by být dobrá,
možná bude mít kliku když nespolkne ji „KOBRA“

Skromnost

Být ministryní, to je hračka stačí být jen přepisovačka
Diplomovaná vláda
Taťána Malá,
Petr Krčál,
no, žádná sláva,
ten také „frčál“

Malé štěstí stačí mně,
proč se hnát za velkým ?
Nestát v koutě nečinně,
nebýt jen harlekýn
Migrant z Afriky
Proč mám makat v Africe,
když v Evropě nemusím?
Tam mohu jen bavit se,
tam se dostat pokusím

Kdo bude další co přijde s falší ?

Matrace

Dokud

Taková velká matrace
a na ní ležíte sama ?
Nechcete stále vdávat se,
nebo je to jenom fáma ?

Dokud mne nic nebolí,
dokud vládnu perem,
dokud mám zrak „sokolí“nevzdávám nic předem

Pěšky

Přání

Je to těžký
chodit pěšky,
když druzí letí letadlem?
Hledat kešky
na vrch Sněžky,
však aspoň při tom nespadnem

Vše nejlepší ke svátku život jak na lehátku
Fanatici
Fanatici, fanatici,
bráníte se pravdě,
vám je těžko něco říci,
uznáte jen hlavně

Justice
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Jaká je justice,
když šest let řeší Ratha?
I právník z ulice
našel by dávno „kata“

Ramena
Máte krásná ramena,
rád bych na ně
vložil dlaně.
Byla byste zmatená
a mne bušily by skráně
Když
Když jeden vede
a druhý si dá říct,
pak se vše svede,
i když snad vzdychajíc
Koncepce
Možno tvořit koncepce,
ale musí být v pořádku město,
když pak chybí potence,
nelze jít stále dál a dál přes to
Světoví
Nikdo se nedoví,
že my jsme světoví,
když má někdo u nás trochu vlohy,
házíme mu klacky pode nohy
Argumenty
Komu chybí argumenty,
ten uteče z diskuse,
schovává se za dvě plenty,
ztrácíš o něm iluze
Vedra
Mokrý ručník kolem krku,
ten na vedra platí,
nebo pobyt v stínu smrků,
také horkost zkrátí

Popelníky
Popelníky na stole
kuřákům dnes chybí,
lépe dýchá pachole,
lidem se to líbí
Do chomoutu?
Zažili jsme Rakousko,
však do chomoutu lezeme znovu,
až nám bude zas ouzko,
pak stěžovat si budeme komu?
Do boje
Budeš muset vstát,
na vojnu se dát,
s životem se prát,
a to ty máš rád
Pochvala
Jsi hezké děvče,
co se rádo směje,
co smutnit nechce,
ať se co chce děje
Svět právníků
Svět právníků je bokem
od světa normálních lidí,
jejich mluva je šokem,
s oblibou také lidi šidí
Vdovy
Tolik je vdov
a musí se žít dál,
málo je slov,
když muže osud vzal
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Málo
Jen málo člověku stačí,
aby byl na světě rád,
aby měl sousedy radši,
aby dokázal se smát
Rada politikům
Nechte už politikaření
a sestupte zas k lidem,
jinak nebudete vážení,
jinak spolu se minem
U kováře
Najděte mi moje milá
pravého to kováře,
co zařídit dokáže
sezdání bez oltáře.
Tím byste mne potěšila
TV bez
Dívám se na telku bez reklam,
srdce mi hned lépe tepe,
pro sebe si to však nenechám,
ať i vám je mnohem lépe
Buď a nebo
Zažil jsem pár svateb,
nikdy však tu vlastní,
ženění jsem se zalek´ skladatel jsem básní
Za hodinu
Co básník uvidí
na hradě, u lidí
přibližně za hodinu
řekne všem na rovinu

Sůl a cukr
Cpem se solí
cpem se cukrem,
klouby bolí,
brzy puknem
Politici
Politici jsou zodpovědní,
ale jenom svým stranám,
politici jsou hodnověrní,
ale ne, když je žádám
Zdravá příroda
Co se týče zdraví,
ale také přírody,
moudrý člověk praví:
obojí má výhody
Není však tak, jako kdysi,
nutné dělat kompromisy
Síla
Co vynuceno silou,
to často plave na vodě,
tím spodní proudy hýbou,
a zbude nápis na hrobě
Dieta
Celý den se stále těším
na kávu či na oběd,
občas s kouskem dortu hřeším diety jsem já oběť
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Letní sleva
Jakou to má již cenu
hledat výprodej ?
Koupit za letní slevu,
když ti není hej ?
Oběd seniora
K obědu rohlík
a k němu papriku,
něco by podnik,
kdo to má na triku ?
Házeči
Házet si klacky pod nohy,
na to jsme mistři světa,
jinde to nemá obdoby,
u nás to stále vzkvétá
Obdiv
Asi se ve vás nevyznám,
ale jedno jistě vím,
že máte velké charisma
a tak obdiv vyjevím
„Povedený„ den
Promáčknuté plechy u auta,
žena je zase někde v háji,
sám sebe vidíš jak trulanta,
děti si s křikem venku hrají
Spravedlnost
Bohatý, ten vezme si právníka,
co vyseká ho pak ze všeho,
chudý občan, ten si jen naříká,
podpora zločinců „sere„ ho

Muž
Mužského dělá odvaha,
on nezná slovo kdyby,
i když má záda bolavá,
tak plní svoje sliby
Volby II
I když vše děláš pro lidi,
i když to děláš zdarma,
málo tě budou voliti,
vzorem je Čapí farma
Jenom doma
Předevčírem, včera, dneska,
stejný je den jako den,
sedíš doma jako pecka,
proč si nechceš vyjít ven ?
Básníci
Básníci jsou již takoví,
že více méně přehání,
ledacos nám však napoví,
i když je nikdo nehájí
Zbabělci
Zbabělci závidí ti odvahu,
že dokážeš se ozvat,
raději vidí věci postaru
a nůž ti vrazí do zad
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Chování
Ke slušným slušně,
ke grázlům tvrdě,
Pomoc jim? Už ne.
Vždy jenom hrdě
Chovat se mile k lumpům,
to může jenom naivka.
Přidat jim dalších trumfů ?
Budeme brzy bez pivka
Auta ve šrotu
Dejme již auta do šrotu,
začněme jezdit vlakem,
na výlet jdeme v sobotu,
a auta berme hákem
Divný svět
Mladí si tvoří divný svět,
svět konkurence a boje,
mohu vám ovšem říci hned,
to není parketa moje
Merkelová, neděkujeme, odejděte
Kdo neochrání hranice,
kdo nedokáže bránit se,
kdo nepostará se o svého tátu,
ten nemůže stát nikdy v čele státu

Pozitivně
I když to zní trochu divně,
můžeme to zkusit,
berme život pozitivně,
budem se míň dusit

Nebezpečná humanita
Nebezpečná humanita,
když se to s ní přehání,
slušná dívka, když je zbita,
násilník dál uhání

Já ti nevím
Naše známost, to byla bída,
jenom jsem to na tebe hrála,
když poznala jsem, že jsi třída,
pak už lásku dát jsem se bála
V autobuse
Jediná hezká holka,
ale ta se mračí,
tak jako bubák kouká jinou měl bych radši

Spisovatel
Aby mohl psát,
tak musí nejprv žít,
s nepřízní se rvát
a vzpomínky pak mít
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Kravata
Proč?
Namodralý měsíc
pluje mraky stínů,
nadbytečná koťata
nemají se nač těšit
Jednou na to přijdu,
proč nelze žít v míru,
proč dál přibývá mešit

Ráno, když má vstávat
do nového dne,
vybírat si z kravat?
To je úmorné
Ten, kdo však nemá ženu,
ten je na tom líp,
bez kravaty pro změnu
může z bytu jít

Dieta

Šaty

Sladké nesmím,
slané nesmím,
co mám tedy jíst?

Šaty nosí proti zimě
a také proti klíšťatům,
aby vyhnul se též rýmě
a protivným zvířatům

Po smaženém
stále teskním.
Jen když nejím,
potom jsem si jist
Kdy?
Měl bych už vědět,
kdy co dělat nám.
Kdy zůstat sedět,
když jsem nevolán
Pozvání
Večer usínám s vámi,
lákám vás do svých snů,
nepoznám lepší dámy do náruče vás zvu

Život
Život není složitej,
jen ho třeba umět žít,
s grázlem, s tím si netykej
a svůj klid si nenech vzít
Originalita
K večeři si dává oběd
a k obědu večeři,
koho tím pak ale doběh?
A kdo mu to uvěří ?
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Epigramy

Příbory mají své výhody

Nemohu být spisovatel,
když dnešní lidé nečtou,
ještě, že mám těch pár přátel,
co verše moje snesou

Ukažte mi lidičky,
jak se řadí vidličky,
která je ta druhá,
a co je na pstruha ?

Proto píši epigramy,
že jsou velmi krátké,
nejsou nutné drahé rámy,
lid se pro ně nadchne

O starost mám více,
k čemu jsou ty lžíce,
působí mi hoře
ovšem také nože

Váhání

Aby si byl člověk jistý,
dejme pod příbory lístky,
a hned bude jasné,
který k čemu pásne

Dlouhým váháním
zabila lásku,
čímpak nahradím
úsměvů masku ?

Pro lidi

Obavy
Daleko, daleko jsi ode mne,
mobil a facebook mi nestačí,
bojím se, že dívka má podlehne,
i když s cizím nikdy netančí
Nemocný
Uzdrav se můj holoubku,
ať je ti zas líp,
ať můžeš zas na hloubku
řídit dál svůj šíf

Nemůže být nikdy špatné,
že děláš něco pro lidi,
ovšem je to málo platné i to ti lidi závidí
Mocným podrýváš autoritu
neb pomáhat mají oni,
a tak ztrácí popularitu,
pak tě za to ovšem honí
Stravenky
Stravenky jsou platidlo
jako dříve bony,
měly by být na jídlo,
ne na chlastu hody

Těšení
Těším se, že půjdu spát,
na to, že budu vstávat,
na housle, že budu hrát
a lidem kolem mávat

Je čas
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Je čas pálit dopisy
mazat staré meily,
zapomínat co kdysi,
skončit lásky rejdy

V autě

Se vším se počítalo

Načpak jezdit rychle,
když stačí přece pomalu,
nač tvářit se zpychle
a hledat v jízdě zábavu ?

Na všechno máme přísloví
a nebo rady starších,
ve vedru oděv fíkový,
v zimě pak k němu další

Nevěsta

Kde pak

Od děvečky ke královně,
to je dlouhá cesta,
když se ale učí hodně,
bude z ní nevěsta

Kde pak najít hezké děvče,
co chodilo by se starcem,
žádné dívce se moc nechce,
možná, kdybys byl poslancem

Půlnoční hymna

Cokoliv

Vyslechnu si hymnu
a pak půjdu spát,
pár hodin si zdřímnu,
vstávat budu rád

Vždyť ty můžeš cokoliv,
když k tomu najdeš odvahu,
vypít třeba deset piv
a pozvracet pak podlahu

Dopis a úsměv

Dobrý člověk

Kolik řádků
na památku
měl bys napsat dívce?

Dobrý člověk není blázen,
má jen jiné hodnoty,
rozhodne se proto rázem
pomoct ti od holoty

Kolik smíchu,
tolik díků jen tak málo mít chce
Úředník
Úředník, co mu to myslí
a co má ještě nápady,
obličej, ten má již zkyslý,
kolují o něm balady
K čemu je to však obojí,
když nikdo o to nestojí ?

Hazardéři
Obdivovat hazardéry jakou to má cenu?
Až to budou zkoušet dcery,
kde odvahu vezmu ?
Zastupitel – poslanec - senátor
Hledět stále vpřed,
neohýbat hřbet !
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Důvěra médiím ?

Básnička

Ani se moc nedivím,
lidé že dnes tápou,
nevěří již médiím,
nějak je nechápou

Básnička na tělo
bude se líbit,
zpívat se zachtělo,
vše se dá slíbit

Moderní básničky

Loajalita

Každý píše modernu,
tak to také zkusím,
básníci, kam dohlédnu,
význam luštit musím

Koho chleba jíš,
toho píseň zpívej ?
Jinak uvidíš,
a sám si pak snídej

Když klasika mu nejde,
tak na modernu přejde

V chlívě
Krávy v chlívě
hubou melou,
hledí líně žerou, žerou

Když to čtete počtvrté,
tak začnete to chápat,
je to jen pro otrlé
my odcházíme chrápat

Ztráty

Každý píše modernu,
vypadá to světově,
asi také podlehnu,
až se zhroutím nervově

Za chvilinku ztratíš děvče,
za pár minut třeba čest,
ztráta přijde někdy lehce,
bez pomoci velkých gest

Květy

Demokracie

Rozkvetla kytička,
rozkvetla žena,
přišla s ní písnička
a krásná změna

Demokracie je štěně,
co přináší nám radost,
venčit ho musíme denně,
než nastane pak chaos

Drahé věci
Nekupuje drahé věci,
někde by je zapomněl,
poslouchat pak ještě „kecy“,
co by z toho jenom měl ?
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Móda
Vše se mění
jako v řece voda,
vše se mění nejrychleji móda

Ondra
Narodil se synáček,
zpráva je to dobrá,
radost bude přinášet říkáme mu Ondra
Nelegální migranti
Muslimové zabírají Evropu
a ke všemu jsou za to placeni,
za to já tedy rozhodně nekopu,
nejsme přece rozumu zbaveni

Koalice
Je mi z toho trochu na nic,
uzavírají se povolební dohody,
nastala doba koalic autory dávat hned do koše a do vody
Senioři

Pro migranty je to dovolená,
peněz od nás mají po kolena

Senioři, hrajte šachy,
bude vám hned líp,
z demence ubudou strachy,
budete se mít

Hranice bídy

Tolerance

Jak může být důchod nižší
než hranice bídy?
Vláda na to moc neslyší,
jen zas něco slíbí

Bez tolerance není hezký život,
je to potom stálý boj,
mužům nechutná ani z Plzně pivo,
kolem létá sršňů roj

Prosba

Lichva

Svatý kníže Václave ať jsme zas trochu lepší,
ať se méně hádáme,
a nehýříme skepsí

Roční úrok patnáct procent,
to je prostě lichva,
nemusíš být žádný docent,
stačí hlava chytrá

Tajemství voličů

Už tě nechci nikdy vidět

Koho jsme ve volbách volili to si nechme jen pro sebe,
ukryjeme tak své omyly,
zbytečně bychom se zlobili,
v klidu žít se nám povede

To jsem pašák,
držím slovo,
které jsem dal sobě.
Piji vlašák,
kouřím mnoho,
sejdem se až v hrobě

Pak nad rodinnými stoly
bude více pohody,
ubudou volební spory
a případné rozvody
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Fotografie dívek

Informace

Krasavice moje milé
usmějte se na mne,
když úsměv váš ke mně přijde,
smutek ze mne spadne

Vynechávat informace to je někdy nutné ?
I když je jejich inflace,
stejně je to smutné

Nenormální lidi

Pijácká

Nenormální lidi mohu tolerovat,
nemohu je ovšem ctít,
mohu se k nim celkem slušně chovat,
doma bych je nechtěl mít

Napijem se napijem,
a hned trochu ožijem,
žízeň velkou zabijem,
když se spolu napijem

Loučení ?
Podívej se moje milá,
rozhlédni se kolem,
vždy jsi na mne milá byla,
proč si dávat sbohem ?
Že jsem líbal dívku jinou,
to se někdy stává,
bylo to mou velkou chybou,
bolela mne hlava
Říkala, že uzdraví mě,
polibek, že léčí,
přitom trochu omámí mě,
mužským, že to svědčí

Zrcadlo
Do zrcadla již nehledím,
nestojí to za to,
u klávesnic rád posedím copak mladí na to?

Moc, ta zvedá nos

Postřižiny II

Moc, ta dělá chytráky,
co všechno umí, všechno ví,
ty, co mají mindráky,
a nic nám nikdy nepoví

Vrátily se postřižiny,
všechno zkracujeme a zmenšujeme,
chamtivost a zisk jsou vinny,
menší za stejnou cenu účtujeme
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Jiná holka?

Starosta kácí stromy

Našel bych si holku jinou,
ale jen tak pro změnu ?
Proto delší vztahy hynou jakou to má pak cenu?

Čtyři mouchy jednou ranou
zabil jeden starosta,
nechme chvíli žerty stranou,
šel na to prý dost zostra

Dlužník

Vykácet dal spoustu stromů,
ve městě a v centru,
hluk a prach přibyly k tomu
a není to v entru

Kdy zaplatíš dluhy,
co po tobě zůstaly?
Není nikdo druhý,
a ty prcháš do dáli
Vedra
Nalej vodu do klobouku
a sebou ji vem více,
sekat nejde jít na louku,
než přestanou ty hice
Sociální jablka
Pod stromy leží plno jablek
a žádný je už nesbírá,
že by to trh zas takto navlék?
Ne, lid socdávky pobírá
Od které ?

Voda stéká do potoka
a stín není žádný,
copak je to za „kokota“,
co je k lidu vlažný?
Jsou vadní
též radní?
Přes kaluže
Neskáču již přes kaluže,
raději chodím kolem nich,
nehraji si už na muže,
zvláště, když stále víc je jich
Bude ještě líp,
(když budeš ty chtít)
Mohl bys žít ještě lépe,
kdybys pro to něco dělal,
dokud správně srdce tepe,
tak bys to přece nevzdal

Dostal pán kapavku,
nevěděl od které.
Ta co šla za babku?
Ať si je probere

Když nechceš slyšet nadávky,
tak nechoď jenom pro dávky !
Smůla ?
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Vůbec není smolař,
i když to všem říká,
šanci má, a považ,
prý se ho netýká

Jízda v koloně aut

Obraz
Jak vypadá krásný obraz?
To je ten, který ladí oku,
co v něm není žádný podraz,
co v krásu změní bílou plochu
Koaliční smlouva

Dálnice je ucpaná
a objížďka také,
budeme tu do rána,
když se na to ptáte
Do plesu
To je ale malér,
za chvíli jdeme do plesu,
šaty jsou však malé,
tak to já zase odnesu

Koaliční smlouva
je mimo přání občanů,
do práce se courá,
ty druhé žene do stanů

Příčiny nebo následky

My budeme vládnout,
jednání jsou ztráta času,
vy musíte „padnout“,
jděte tedy rychle k ďasu

Někdo řeší jen příčiny,
jiný pak zase následky,
k léčení bere byliny,
k reklamě mladé baletky

Pomáhat, ale s mírou

Nikdy více koalice FK

Ty jsi takový dobrák,
že jsi až úplný „vůl“,
jak se jen míry dobrat,
když nevlastníš zlatý důl ?

Koalice, ach koalice,
kdo dokáže vám ubránit se,
vládnout pak je sice snazší,
demokraty ale straší

Klipy

Je to věru divný spolek,
otočí výsledek voleb,
říká svému voliči:
jdi už rychle „do piči“

Klipy, klipy, klipy
a ještě rychlé k tomu,
nestačí být žity
a tak letí z domu

Po ránu

Co tě těší?
Ty nežiješ si vůbec špatně,
protože jsi skromný,
co těší tě, víš jenom matně oči si tak promni
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Napíši pár básniček,
je to přec můj koníček,
dám do nich, co jsem prožil
a co bych ještě zažít chtěl,
kudy jsem všude chodil
a co jsem slezl bariér

Soused

Volební trumfy

Bojíme se o ježky,
netopýry, zmije že soused má to těžký
a že v bídě žije ?

Dal jsem vám trumfy do rukou,
vy jste je vhodili do koše,
volby skončily pomlkou,
potěšili jste tím komouše

Dvojí metr FK

Rozvodové děti

Někdo k nám migranty láká,
druhý se jich zase bojí,
pročpak se bezpečnost fláká?
Proč metr na ně je dvojí ?

Děti rozvodové,
těch je kolem fůra,
je to dneska nové další noční můra

Více méně

Šišky

Více makat, méně krást,
to je přece dávno v nás !

To je šišek, to je šišek,
co na smrku letos visí,
skoro jako pampelišek,
svítí jako zlato ryzí

Lidová III
Podívej se moje milá,
podívej se kolem mne,
nikde není žádná jiná,
kam až oko dohlédne
Starý Sokol
Nic mne nebolí,
tak to jsem moc rád,
cvičí Sokoli,
jdu se podívat

Dieta
Co zkusit jíst,
jen když má člověk hlad?
Jsem si tím jist na to lze spoléhat
Láhev vína
Dej si láhev vína,
bude ti zas hej,
život bude prima tak už mi nalej

Učitelka na výletě
Jedenáct dětí na krku
a k tomu ještě výlet,
vodit nutno je za ruku
a k tomu tiše kvílet
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Na pouti

Osobní bankrot

Na horách, na pouti
lidé se baví,
nic je tam nermoutí,
všichni se zdraví

Neberme to tragicky,
občas i to se stane,
vždyť to není navždycky,
z popela Fénix vstane

Pragmatik
Pragmatik a slušný člověk
to nejde nějak k sobě,
nechodíme k němu pro vděk,
on nectí, co je v hrobě
Na náměstí
Na náměstí
tam to chřestí dostal pěstí
cizinec
Místní dívky
se mu líbí,
ani jednu nepolíbí,
jinak byl by
tu binec
Nelegální migranti
Sto let jsme vlast budovali,
teď nám hrozí pád,
proč bychom to ale vzdali,
zbabělci jsme snad?
Sto let jsme jen makali,
teď nám hrozí pád,
ti, co se jen flákali
seberou to snad ?

Tak málo
Málo nám stačí :
jen za klobouk si dát
pírko to ptačí
a na kytaru hrát
Básnička
Básnička na tělo
bude se líbit,
zpívat se zachtělo vše se dá slíbit
Volební sliby
Říkají, co udělají,
když budou mít většinu,
s voliči si jenom hrají přitom vše je o činu
Ať řeknou, co udělali,
a kdopak, že to viděl,
na čem na všem prodělali,
za co se musí stydět
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Kartelové dohody
Právní poradce
Mezi dvěma loky piva
vyřeší se hodně,
a to málo, co pak zbývá,
to zůstane pro mne
Vlastenec
Já nejsem rasista,
já jsem jen vlastenec,
známo dozajista,
že nejsem zbabělec
Kovářova kobyla
Kovářova kobyla
ta často chodí bosa,
asi hodně zlobila
a žrala mnoho ovsa
Jedna struna
I jen jedna struna stačí,
aby se zas dalo hrát,
i když slza v oku tlačí
a na osud chce se lát
Jiné názory
Kdo má jiné názory,
nemusí být ještě vůl,
má jen jiné obzory,
nebo doma jiný stůl
Dobré nápady
Všechny dobré nápady,
které má někdo jiný,
zavřeme do „šatlavy“,
pohřbíme do hlíny

Kartelové dohody
k čemu jsou jen dobré?
Konkurenční podvody ceny budou choré
Mazlení
Mazlit se mohu
jenom když miluji,
díky pak bohu
splním, co slibuji
Až
Až tady nebudu
bude mi hej,
bolest a starosti
ty mne hned opustí,
tak mi to přej
Hladovka
Dneska drží hladovku,
aby trochu zhubnul sní jen velkou bábovku,
aby lépe usnul
Úklid
Nemáš sice uklizíno,
ale máš doma klid,
kdy chceš můžeš píti víno,
když chceš, tak můžeš klít
Otevřené okno
Odbila desátá naproti u školy,
hemží se děvčata srdce, to rozbolí
- 16 -

Odnárodňování

Nejsem

Multikulti to je sen,
který nemá realitu,
národ byl by podveden,
spoušť pak by nám nechali tu

Nejsem in
ani cool,
nejsem džin
ani vůl

Nepomohl by národ,
jisto jistě ani Unie,
je to jen hloupý návod,
čekat, až nás někdo ubije

Meze
Všechno má svoje meze,
a tolerance také,
kdo nezná tyio téze,
tak ostatní jen mate

Proto v každé době platí národ sobě !

Vstávání

Pro milou
Pojď ke mně blíž moje milá,
nic zlého si nemysli,
vždyť, když jsi na mne hodná byla
sneseš i mé nesmysly:
Že jsi krásná jako růže,
že jsi milá jako laň,
že teď máš už svého muže,
pohladí tě jeho dlaň

Zamáčkneme budíka
a budeme vstávat,
jak ten život utíká,
kdo nám bude mávat ?
Pohlavní vyváženost
Až já teď ženu potkám,
jak jde v jiném stavu,
pak je „těhotný občan“není to na hlavu?

Někdy stačí jedna věta,
co ti lásku vyjeví,
vydrží to potom léta než se jiný objeví

Důležitá média
Média nám pěkně šlapou,
my dovíme se všechno,
i co bylo s čínskou kachnou,
když začali hrát techno

Koko (kontrola komínů)
Jen letmý pohled na komín
odborníkům stačí,
obavy potom zahodím,
nad účtem však pláči

Závist lempla
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Závidí lidem, že mají práci,
a také, že umí pracovat,
závidí druhým rodinnou štaci,
on umí už jenom flámovat

Čtenář parte

Komu prospívá ?

Rád chodí pročítat si parte,
zvlášť lidí, co zemřeli mladší,
odchází pak s úsměvem na rtech dvě deci vína dá si radši

Slouží cizí firmě,
kupuje cizí zboží,
domnívá se mylně,
že svému lidu slouží

I když je to možná stupidní,
člověka to trochu uklidní

Úklid

Terorista
Slunce svítí jako divé,
láká lidi na výlet,
jak to ale jenom přijde,
že on jde je zabíjet

Jen půlhodinka denně,
to není zase tak moc,
nežli to svěřit ženě,
a hledat vše do Vánoc
Pro vnuky
Snížíme stav cé ó dvě
ve prospěch svých vnuků,
chovejme se férově,
podejme jim ruku

Sucho
Ještě, ještě, ještě,
ať napadne s hůry
aspoň trochu deště
do vyprahlé půdy

Smích
Smějeme se hlouposti,
smějeme se chybám,
též přehnané moudrosti.
Kdo mne smíchem pohostí,
tomu metál přidám

Po slunci
Dívá se po slunci,
to oči nebolí,
až zajde, potom si
svou milou vyvolí

Neděle

Čekání

Vždyť se nic neděje,
máme dost času,
je přece neděle,
stres, ať jde k ďasu

Nemám čas čekat,
na to jsou přece jiní,
já musím spěchat,
než dají mne do hlíny

„Bojovníci“
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Snazší je bojovat,
nežli něco tvořit,
hrdiny pochovat,
než se prací mořit

Neděle

Známost

Vždyť se nic neděje,
máme dost času,
je přece neděle,
stres, ať jde k ďasu

Pohlédni na její matku,
spatříš jaká ona bude,
nejsi nadšen? Dej jí zlatku,
druhou potom dej na chudé

„Bojovníci“

Poeta

Snazší je bojovat,
nežli něco tvořit,
hrdiny pochovat,
než se prací mořit

Ať je slunce nebo mraky,
zatáhne si rolety,
schová se před světa zraky to je úděl poety

Nezvaní hosti

Hledá rýmy,
píše básně,
mezi zlými
nebe zhasne

Učíme se bojovnosti
při soutěžích, při sportu,
až přijdou nezvaní hosti,
pozveme je k raportu

Kniha

Most 56 km
Hloupostí, těch není nikdy dost,
auto je dnes pánem světa,
přes moře dnes dostavěn byl most tak to je ta lidstva meta?
Nelze už to vzíti zpět,
neb se stavěl deset let

Starší člověk je jak kniha,
kterou možno občas číst,
příběhy on rád vám přidá,
tím jsem si já zcela jist
Polívka
Uvaříme si polívku,
to budeme se mít,
každý dostane odlívku jen když však bude chtít

Ve dvou
Je to hezké žíti ve dvou,
když si lidé rozumí,
když se ale občas servou,
kdo z nich se pak omluví ?

Perspektiva ?
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Nelíbí se mi perspektiva,
ta, co mne jistě čeká,
a tak si dávám dvě, tři piva,
ať osud méně spěchá

Pán starosta

Lichotka

Náš starosta mne nezdraví,
to mám tedy smůlu,
mé náměty ho nebaví,
a to jich mám fůru

Když vidím vaši šíji,
tak začínám o kráse snít,
hned čerti se mnou šijí,
podobnou ženu chtěl bych mít

Sekera

Kácení stromů

Zasekne se sekera,
ale také člověk,
někdy je to nevěra,
jindy přísný dohled

Za zhoršení života
dostat ještě odměnu?
On se tomu chichotá,
já však pláču - pro změnu

Své názory

Med

Stáří, to je výhoda,
možno bez obav říkat své názory,
než – li soud vás vyvolá,
zemřete si klidně, jemu navzdory

Když chceš chutné hned,
dej si včelí med

Jiný způsob myšlení

Puberta je vzpoura
proti světu dospělých,
zavedené bourá,
neuznává zvolených

Mám jiný způsob myšlení,
než mají politici,
možná je trochu výstřední,
však říkám, co chci říci
Svítí sluníčko
Až vysvitne nám sluníčko,
pak na procházku půjdu,
i když je u nás chudičko,
tak přesto šťasten budu
Odpuštění
Odpustit může jenom vítěz,
poražený jen těžko,
pro vítěze to není přítěž,
ale jen vstřícné gesto

Puberta

Kolombína
Zlákala mne Kolombína,
ať prý s ní jdu do baru,
že si dáme láhev vína
a odjedem v Subaru
Hledání
Hledám něhu, také krásu,
jak ji ale poznat mám?
Nepoznám ji podle hlasu,
odhadnout ji musím sám
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Po operaci prostaty

Pražáci

Pé es á mu stoupá,
přirození naopak,
holka nebuď hloupá,
neb ho z tebe trefí šlak

Vy, v Praze jste divný lidi,
s lokty stále od těla,
vesničan se za vás stydí Pražáka bych nechtěla

Les

Tajemství voličů

Proč mne ale ptáte se,
co je krásné na lese?
Ví to přece malé děcko na lese je krásné všecko

Koho jsme ve volbách volili,
to si nechme jen pro sebe,
zbytečně byste se zlobili,
v klidu žít se nám povede

Dospělost

Pak nad rodinnými stoly
bude více pohody,
volební ubudou spory
a případné rozvody

Dospělost je zodpovědnost
ke všem, co jsou kolem,
dávat slabším lidem přednost,
nehádat se s volem
Vstávání
Ráno bez budíka vstává,
cítí se potom více svěží,
není nutná ranní káva,
klidněji potom život běží
„Koryta“
Když vám nejde o koryta,
tak nechte spory stranou,
větší bude pak bonita,
klid vládl by zas Prahou
Noc a den
V noci, to chodím rád
každý den v klidu spát.
Co dělat ale přes den?
Z toho jsem občas jelen

Snídaně
K snídani mám banán
k tomu hrnek čaje,
lépe potom vstávám,
líp se život hraje
Radost
Udělat si radost,
to není žádná věda,
když jsi v bídě narost,
moc práce to pak nedá
Školní přestávka
Utíká to utíká,
čas ten běží velmi,
tabule je umytá,
může začít derby
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Bez vlivu
Žiju si po svým
v klidu a bez vlivu médií,
dobře se prospím,
mračit se mne nikdo nevidí
Závist II
Je to těžký
chodit pěšky,
když si druzí vozí „zadky“
na nákupy a na chatky
Krasavice
Nemusíš být krasavice,
jsou i jiné přednosti,
přitulíš se na lavičce,
muž ti krásu odpustí
Za komunistů
Soudy nebyly nestranné,
tolerovaly zločiny komunistů,
praktiky často nekalé,
pronásledováni byli bratři v Kristu
V divadle
Tolik slov
a tolik rýmů,
mnoho vdov
a trochu šprýmů
Neschopné vedení
Jedna hloupost střídá druhou,
třetí čeká za dveřmi,
jak jen takto vládnout mohou?
Ke všemu jsou zákeřní

Velký nákup
Nakoupil toho dost
a hodně z toho sněd,
jenom tak pro radost zůstal mu jenom chléb
Rozdavač
Propisku má v ruce,
tu druhou pak po ruce,
doma jich má tucet,
rozdává je komu chce
Deset sirotečků
Jenom deset sirotečků
vemte k sobě do země,
nebudou mít žádnou „vlečku“zní to vskutku dojemně
„Slibotechna“
Tolik by toho udělal,
kdyby nebyl příliš líný,
když to však takto půjde dál,
makat za něj bude jiný
Pro lidi
Je možno hodně
udělat pro lidi,
zažehnout ohně lépe pak uvidí
Buď na mne hodná
Slíbím ti milá,
když budeš hodná,
o čem jsi snila
splním ti do dna
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Volání

Mladí pracují na nás?

Volám ti teď z metra,
měla jsi jet se mnou,
asi jsi to spletla,
nebudeme ve dvou

My pracovali v sobotu,
pro mladé to nic neznamená,
my žili jako v chomoutu,
jen tři neděle dovolená

Poslední přání

Nebyli jsme na pracáku
a nebrali dávky,
když jsme přešli přes hranice,
poslali nás zpátky

Pohřběte mne do země,
tam, kam patří všechno,
modlete se dojemně,
ať spí se mi lehko
Slovensko
Prošel jsem celé Tatry,
jenom Sedielko mi chybí,
prošel jsem obě Fatry na Slovensku se mi líbí
Dobří herci
Skoro všichni dobří herci
jsou již na pravdě boží,
můžeme jim vzkázat „merci“,
film poklonu jim složí“
Jedna věta
Kam, až tě dnes přivede
jen jediná věta,
redaktor ji vybere,
a v médiích létá
Od Pánaboha
Nevím, proč jsem takovej
jako žádnej jinoch,
přízeň mi dál zachovej,
prostě jsem tak vyrost

Čím ?
Čím obohatí naše kořeny z Antiky
emigranti, kteří by k nám přišli z
Afriky?
„Míchačka“
Mixovat národy
to je pěkná „konina„ ,
přírodě navzdory velký problém začíná
Realita
Bloudění v čase
naivních polibků,
zbytečné zdá se,
když jedeš na JIPku
Zapomeň
Na tu dívku zapomeň,
ta je málo plachá,
všechno spálí jak oheň,
a ke všemu tlachá
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Olé

Jak na rady lékařů?

Já nemusím nic,
přitom mohu mnohé,
zpívat z plných plic
olé, olé, olé

Lépe déle,
nežli krátce,
lépe celé,
nežli část,
Je hůř méně,
nežli více,
lépe jemně,
než se třást

K čemu vývoj?
Zastavme vývoj lidstva,
vždyť to nikam nevede,
stále jen stejná svinstva,
spokojenost nekvete
Imán v Německu
Neislámci jsou prý pod úrovní zvěře,
měli šanci a nechali ji být,
k Mohamedovi zavřeli sobě dveře,
takže muslim nemůže je již ctít
Sám a sám
Tolik krásných žen
běhá po světě,
a ty sám jsi jen která pozve tě ?
Přes plot
Kdo jenom tak překročí hranice,
ten pak nesmí již nikdy dostat azyl,
stát musí před vetřelci bránit se,
i kdyby se někdo za dítě halil
Kdo přeleze plot,
ten nedostane azyl,
zůstane bez bot,
i kdyby se dost snažil
i kdyby Spartě fandil

Za dobrotu
Nakrmíme nepřítele
a dáme mu napít,
tichá voda břehy mele on nás přijde zabít
Dej nám
Dej nám Bože více klidu,
dej nám stále zdraví,
ať žijeme dále v míru,
ať nás život bavi
Listy
Poslední listy na stromě,
vítr si s nimi hraje,
teď zimě jsme již na stopě daleko do máje
Na dávkách FK
Na baráku satelity
jeden vedle druhého,
z okem slyšet jenom hity,
nevidět tu smutného
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Nechci islám

Padající věci

Nechci u nás islám,
nechci „no go„ zóny,
klidně se vám přiznám:
mám rád hymny tóny

Padají nám věci z rukou,
kdo je má jen stále zvedat,
ať tam dole chvíli budou,
proč nahoru s nimi spěchat

Nechci islám v naší zemi,
nechci vyděšené dívky,
chci pohodu mezi všemi,
k tomu také plné sýpky
Muslimové si myslí,
že jsou více nežli my,
když tohle člověk zjistí,
jde si přečíst dějiny

Takoví také jsme
Když je někdo lepší,
nechceme ho chválit,
zahrnem ho skepsí.
i když má dost kvalit
Obavy
Obavy o své zdraví,
také obavy o blízké,
zda ten tvůj je ten pravý
a zda daně budou nízké

Zažil jsem nacisty,
také komunisty,
nechci islámisty,
chci mít klid svůj jistý

Dlouhý podzim
Osika, buk
vydrží s listy nejdéle,
zato pár sluk,
ty asi jen do neděle

Vlastenec
Jsem vlastenec
a nestydím se za to.
Jsem vlastenec
a klidně mohu říct:
„Kdopak je tady víc? „

Vzpomínka

Ve vlasti mám kořeny
a v rodině také,
vlast má ke mně ohledy,
v rodině se znáte
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Vzpomínám si na rodiče,
byli trochu přísní,
od bytu jsem převzal klíče,
též desítky písní
Změna ?
Jakou to má cenu
prožít zase změnu,
vzít si novou ženu?

Čekání

Láska

Odvykl jsem čekání,
nemám již tolik času,
mnoho
toho
nesháním,
též ubývá mi hlasu

Láska je jak hrnec vody,
který stále vře,
dál se na ní pějí ódy,
a že prý věčná je

Walfarin

Když je plevelů na louce málo,
tak nikdo o ně nedbá,
čeká se, aby to za to stálo,
pak se jich každý leká

Na louce plevele – šíří se vesele

Mnoho toho již nesháním,
mně stačí jenom walfarin.
Netoužím po jídle jiném,
krmím se jen walfarinem

Dvě, tři léta
Až uplynou dvě, tři léta,
potom se budu mít,
odejdu z tohoto světa
a bude pro mne klid

Konečně
Tak už mám také artrózu
a tak jsem konečně starý,
teď ještě k tomu sklerózu
a ňáká babka mě sbalí

Dívenka
Má dívenka zpívá
písně jenom pro mne,
její vlasů hříva
nevypadá skromně

Rodina
Rodina je základ státu,
příbuzní, jak by smet,
kdo nepoznal svého tátu,
miloval by ho hned

Multikulti
Kultury mohou žít vedle sebe,
ale nemohou žít v sobě,
potom jedna druhou jenom plete,
a nešťastné jsou pak obě
Kdybyste
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Kdybyste nebyla vdaná,
a já byl trochu mladší,
byla byste moje dáma,
měl bych vás ještě radši

Hlupáci

Ekolog I

Hlupáci jsou hloupí proto,
že si myslí, že jsou chytří,
mají k tomu ještě motto:
„s radami si zadek vytří“

Pro sebe nechci nic,
jen dobré věci pro lidi,
vždy čistou mít svou líc
a nečmoudící komíny

Křivda

Mosty

Křivdí se vždy slabým,
na silné si netroufnou,
já ty slabé slavím,
zvlášť pak ženu těhotnou

Zjištění je to snad prostý,
před zřícením máme mosty
Sousedské námluvy
Co by vám to udělalo
zamilovat se do mne ?
Líp by se mi uléhalo
a klid byl by zas v domě

Móda
Jednou vlasy dlouhé,
potom zase krátké,
někdy šaty pouhé
a ke všemu hladké

Obezita
Tak si myslel, že je tlustý,
má ale jenom kýlu,
v nemocnici lejstra šustí,
začíná život v klidu

Pražské mosty
Říká se to po stý:
„ V Praze padaj mosty.“
Ukázala sjetina:
vadných je jich třetina

Koaliční hlasování
O pravdě se nehlasuje,
buď je, nebo není,
když se někdo „převálcuje“,
pravdu to nezmění

K zamyšlení
Plnit sliby,
plnit povinnosti komu se to líbí ?

Uprchlíci

Neznat kdyby,
nepodléhat zlosti,
k tomu nebýt líný ?

Blíží se k nám uprchlíci,
někdo „to nic“ řekne,
ten ztratí úsměv na líci,
ten se zase lekne
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Kde ?
Spřízněné duše,
kdepak se toulají?
Kde najdu muže,
kteří nezoufají ?
Česká přísloví
Přečteme si česká rčení,
dozvíme se leccos,
tam se na nás pravda kření,
chce to číst však letos
Čas
Čas oponu shrnul,
a náhle změnil svět,
řečník rychle zdrhnul
a začal závidět
Prkotina
Když je něco prkotina,
tak to je jiné kafe,
kafe, co tě nerozhází
a také tě nezmate
To je ale, to je psina,
co se mi dnes stalo,
potkala mne prkotina,
trochu mě to vzalo
Prkotina, ta nemůže tě ranit,
ta může jen rozesmát,
před ní se totiž můžeš lehce bránit,
nutno ji však rozeznat

až pak přijde smůla jiná,
tak ji v klidu překonej
Romantické filmy
Rád se na lásku dívá,
ale nechce se s ní trápit,
žádnou ženu nelíbá,
nemá potom už co ztratit
Pouta k zemi
Kdo má větší pouta k zemi,
ten, kdo se v ní narodil?
Nebo ten, co cizí je mi,
a co vlast svou zahodil ?
Optimista
Na všem hledá dobré věci,
a na ty pak myslí,
optimista on je přeci dobro, to si vysní
Čest
Jenom jedna čest
pro každého jest,
ta se totiž lehce ztratí,
nikdy už se nenavrátí
U dětského hřiště
Piští a piští,
nedá se spát,
ti malí svišti
zas jdou si hrát

Tak jsem si řek, hochu nebuď hloupý
prkotina tvůj klid neuloupí
Když je to jen prkotina,
tak se tomu jenom směj,
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Na okraji
Proč pokládat věci na kraj stolu,
když hrozí jim pak pád ?
dejme je raději doprostřed spolu
a nebudou se bát

Cestička

Přepadení Parlamentu
Je to hrůza,
když se „lůza“
žene schody vzhůru

Cestička vystlaná listím,
kam asi jenom vede?
Jakpak to proboha zjistím,
když tě mám vedle sebe ?

Demokraty
potom zmlátí,
z toho já mám hrůzu

Hledání

Domov seniorů
Kdo to nejvíc potřebuje,
toho k sobě vezmeme,
i když jiný koleduje,
toho k nám už nechceme

Hledám tě po světě,
hledám tě dlouho,
kam pak mám odletět,
kde jsi má touho ?
Kniha

Ostatní mají velkou smůlu,
stát ponechá jim stáří můru

Chtěl bych napsat knihu,
o čem by to mělo být?
O životě v klidu,
o tom, o čem se dá snít

Přísloví

Můj věčný web

Přísloví,
ta hodně napoví,
přísloví,
ta hodně vypoví

Občas se vracím do života
svými činy a myšlenkami,
potom zase dlouhá dřímota,
než někdo můj web zas vyhledá si

„Rakovina“

Neumím

Řeknu vám to na rovinu
máte zřejmě rakovinu,
řeknu vám to celkem suše,
není těla, ale duše.
Vaše totiž hodnoty
nejdou s lidmi do noty

Neumím škemrat a prosit,
umím jen dávat náměty,
nos vzhůru trochu víc nosit,
řešit problémy planety
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Starý strom
Když byly ty velké větry,
přelomil se starý strom,
ničeho se jinak netkly,
neuhodil ani hrom
Taneční ve městě
Když vešel do sálu
plného žen,
mužů jen pomálu nebyl už „křen“
Osvěta
Vzhůru do světa
mezi lidi,
dobrá je osvěta,
co hrozny sklidí
Dobroty
Tolik dobrot je na světě,
které ještě nezná,
řekl tetě, ať mu v létě
udělá z nich seznam
Názory muslimů
„Kdo nevěří v Allaha
je horší než zvěř“,
to s člověkem zamává,
to mi tedy věř
Nepřístupný film
Nejde tam o usínání,
to necháme dětem.
Jde více o milování,
když nastane květen

Dotaz na EU
Národy vám nelíbí se,
nesnášejí oprati,
podle biče nemění se,
marné na ně volati

Vláda v Praze
Tak nezkušení Piráti
nahradí nezkušené ANO,
jedny hlouposti vyvrátí,
druhých nebude ale málo
Šachový boj
Stojím dobře,
mám už pěšce,
soupeř ale
vzdát se nechce
Trumpova slova
Kdo nelegálně překročí hranice
nesmí dostat už nikdy žádný azyl,
stát musí se před vetřelci bránit se,
i kdyby se někdo za dětmi halil
Kdo přeleze plot,
nedostane azyl,
vrátí se bez bot,
i kdyby se snažil
Kde končí zdravý rozum ?
Rozbijeme rodinu,
rozpustíme národy,
necháme pak spodinu,
zvítězit všem navzdory ?
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Ten i onen
Někdo je krasavec od přírody,
někdo má krásnou duši,
tenhle je stvořen pro výhody,
tamten úspěch jen tuší
Názory muslimů

Co když jsme poslední generace,
která může zachránit svět?
Začněme tedy už bez legrace,
zítra, dneska a nebo hned
Vnady

„Kdo nevěří v Allaha
je horší než zvěř“,
to s člověkem zamává,
to mi tedy věř

Vnady nejsou jenom ňadra,
jsou to i hezké tváře,
krášlí se tak u zrcadla,
když kněz jim lásku káže

Tajná kasa

Krivolaký

Zase další tisícovku
lovím z tajné kasy,
poslední mám totiž stovku návštěva se hlásí

Ať som taký
nebo taký,
nejsem ale
krivolaký

Prkotina II

Ranní káva

Když si řeknem „prkotina“
bude nám hned líp,
i když časem přijde jiná,
nebudeme klít

Něco jsi napsal
a poslal na úřady,
lidí se zastal,
jasně, že bez úhrady

Čahoun

Dohoda koaličních stran

Ten chlápek je o dost vyšší,
vyčnívá moc z řady,
děvčata ho lépe slyší,
vystavují vnady

Koaliční dohoda
stejná je jak kartelová,
končí jedněch svoboda,
diktatura přijde nová

Mohu a musím
Jsou věci, které musím,
a potom ty, které mohu,
některé jenom zkusím,
źa jiné se modlím k bohu

Poslední generace

Naše chtění, to je snění
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Člověk by chtěl pořádek
v nepořádném světě,
neslyšet o zlořádech,
a že zem už zve tě

Na pláži

Sympatická

Zase se ptáš,
kdy přijdu domů ?
Láká mne pláž
a slunce k tomu

V uších má stříbro
na hrdle zlato,
hbitá jak šídlo,
stála by za to

Tady byla tráva

Vánoce

Tady byla tráva,
teď je tady hlína,
řidič z auta mává,
„kůže„ jedna líná

Zase přijdou emoce,
a my budeme milí,
blíží se nám Vánoce,
každý teď přání sdílí

Záleží

Esemeska s přáními
létá teď všude po planetě,
s formálnostmi častými potěší, ale i zklame tě

Neprší a nesněží,
nejsou ani mraky,
na vodě mi záleží nu, na tobě taky
V Metru
Kam zmizely hezký holky?
Prý chodí teď na noční,
sem tam vidět ještě Polky neměl bych jít na oční?
Mistři světa
Házet klacky pod nohy,
na to jsme mistři světa,
zakrýt slunce z oblohy
to dokážeme léta

Místo mnoha dalších přání
více vydá jeden čin,
nemusí být velký ani,
za nic já ho neměním
Ježíškova vnoučata
nebo jiná charita,
září trochu do zlata,
dobrotou jsou nabitá
Neděle
Dnes je zase neděle,
všude mír a klid,
dneska se nic neděje,
budeme se mít

Interview
Odhodlán jsem k boji,
k tomu dobře připraven,
ať se soupeř bojí,
že poletí z ringu ven

Péče o zdraví
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Pečuji o zdraví
abych byl fit,
bych nebyl churavý,
líp mohl žít

V metru
Tak jsi zase v metru,
jedna tvář jako druhá,
stejně jako v retru,
není tu však už rudá

Možnost
Proč dávat lidem možnost,
aby byli zlí,
necpat jim zbraně pod nos,
ale ani kříž

Smích

Na urologii

Smějí se na mne děvčata,
i když je to jen z fotek.
Načpak jen jiná témata,
když každá je štěstí šotek ?

Péesá mu roste,
přirození klesá,
prášek bere po sté,
není přece ze skla

Jiné hodnoty

Kdo nechce pracovat, ať nejí FK

Jsou i jiné hodnoty,
než ty, co dneska frčí,
zeptejte se poroty ta však, bohužel, mlčí

Ono se velmi lehce řekne,
„kdo nechce pracovat, ať zdechne“,
jenže věc je skoro jistá,
ozve se hned humanista

Ono se řekne
Ono se řekne
leckdy ledacos,
někdy i vztekle,
někdy pro radost
Večerní procházka
Večerní procházka po městě,
ve kterém znáš každý kámen,
až přijdeš domů, tak pověz mně,
čím jsi byl dnes opět zmámen
V posteli
Co ti chybí v posteli ?
Je tu klid a teplo,
neposloucháš povely,
všechno je tu retro

Výjimečný den
Dnes nebudeme se mračit,
nebudeme se ani rvát,
co máme, bude nám stačit,
chamtivcům budeme se smát
Nebát se
Nezbývá ti mnoho času,
budeš teď muset přidat,
pozvednout zas svého hlasu,
i když ti budou spílat
Musí – nesmí
Musím jít psát,
musím tvořit,
nesmím se bát
mýty bořit
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Hrdina

Sluníčko

Každý hrdina
pokaždé o něco přijde,
trpí rodina,
občas to však ale vyjde

Konečně sluníčko
rozhrnulo mraků záclony,
a nahlédlo do oken

Sto let
Toto dávám lidem na památku,
a to hlavně těm dnes mladým,
zjistí, jak to bylo na začátku,
a já dobrý skutek slavím
Textaři
Havlíček, Hašler, Fousek a Kryl,
ti znají fóry,
s těmi bych pil
Tihleti chlapi,
ti se moc nebáli,
to, co nás trápí,
to věrně popsali

Pozdní věk
Rozumný člověk
se nediví zvláštnostem,
které odpovídají věku
Vezme zapovděk
seniorů znalostem,
vale dá pomluvám a spěchu
Batole na kole
Když jede batole,
když jede na kole,
tedy, když se za ním veze

Šli za nás do boje,
jak živé štíty,
symboly odboje
bořící mýty
Havlíček, Hašler, Fousek a Kryl,
to jsou mé vzory,
ti mají styl
Stále mohou nám co říci,
rozsvítit naděje svíci

V sednici chudičko,
na domku jelení parohy,
žádné peníze bokem
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Když ve své kukani
po cestě uhání,
aspoň nikam nezaleze
Denní snění
V duchu se s vámi mazlím,
držím vás občas za ruku,
po těle rád vás hladím,
ač nemám lásky záruku

Senioři

Psaní

Žije se mu dobře,
až na ty neduhy stáří,
chová se dál bodře,
i když s velmi malou gáží

Nech už toho psaní
je třeba trochu žít,
tvorba ti v tom brání,
nejde jen stále snít

Sliby

Podívej se

Slíbila mi moje milá,
slíbila mi líbání,
teď se ale někam skryla co to jenom vyvádí ?

Podívej se, podívej,
na internet na email,
budeš tam mít psaníčko,
že tě zvu na randíčko

Prkotina III

Koncert

Když je něco prkotina,
tak mne to vůbec nevadí,
je to jiná přec rovina co hlouposti předvádí

Když fešanda v první řadě
odloží kabelku ze svých kolen,
je potom jaksi nasnadě,
že zpěvák neprojde jen tak kolem

CO2

Jiný svět

Je to smutná psina,
ve „výrobě“ céódvě na hlavu
jsme horší než Čína,
a to mně kazí dneska náladu

Řeknu vám to hned,
já jiný nebudu,
jiný je teď svět,
já čtu si Nerudu

Optimista

Dětské vystoupení

Žít i v zimě, baví mne to,
neboť vím, že přijde léto

Tolik dětí vidět na pódiu,
a to ve čtyřech barvách !
Učitel hraje na harmoniu,
děti mu stojí v patách

Přistěhovalec
„Lepší místní hlupák,
nežli cizí génius?„
Rozum někam uplách,
neplatí už mínus plus?

Říjen
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Zkracuje se den,
havrani plachtí krajinou,
daleko je Eden,
motýli v zimě zahynou

Listopad

Stěhování

Je čas nosit podkolenky,
hrozí totiž nachlazení,
vína vypít dvě, tři sklenky,
usnout muži na rameni

K čemu jsou ti sklenky na víno,
když nemáš co pít,
všechno v truhlách máš už sbalíno,
můžeš se projít

Mládí

Básníkova závěť

V mládí byly ideály,
k tomu ještě naděje,
také jsme se méně báli,
že přelezem závěje

V básních, tam je moje práce,
tam jsou všechny mé názory,
básní, těch můžete ptát se osudu mému navzdory

Volby

Politická korektnost II

Volte si koho chcete,
když vám pak bude lépe

Politická korektnost k ní patří též zamlčování vražd,
s pravdou je to koketnost,
na cenzuru vydat hned zatykač

Čisté svědomí
Když ta s kosou klepe,
tak ať v klidu jdete
Tikání hodin
Neslyšet tikání hodin,
když chodíš po bytě,
za tebe stále se modlím,
když něco bolí tě
V jídelně
Že by bylo jídlo chutné,
to se říci nedá,
a tak bude zase nutné
dát si skývu chleba

Dnešní zprávy
Ty dnešní zprávy,
mi nejdou z hlavy,
mrtví na každém rohu,
co jen s tím dělat mohu ?
Pravda možná zvítězí
Vy máte teď moc,
já mám ale pravdu nikdy bych s vámi neměnil
Raděj chodit bos,
raděj dveře zavřu z pravdy bych ale neslevil
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Disciplina
Disciplina šetří čas,
k tomu ještě dává klid,
disciplina je pro vás,
co se chcete uplatnit
Na všem špatném..
To se mu hned ulevilo,
když nesmí často souložit,
aspoň může jít na pivo,
AIDS nemůže ho ohrozit
Kdo chce, co chce
Ať si dělá každý co chce,
ať si třeba pase ovce,
jenom jedno, jedno to chce,
ať je to k prospěchu obce
Muslimská povýšenost
Zavřeme mešity,
než oni zavřou nás,
oni jsou „elity„ ?
My pro ně jsme jen špás
Došlá pošta
Podívám se podívám
na tu dnešní poštu,
něco z toho povím vám,
až to všechno pročtu
Identita
Napůl ryby,
napůl raci,
plané sliby
smysl ztrácí

Chybička
Občas uděláme chybu i člověk se někdy splete,
může to být třeba v PINu,
příště to snad půjde lépe
Důvod
Chodíme rádi do práce?
Když ne, jaký je důvod?
V čem je ta velká „štrapáce„ ?
Jaký je všeho původ?
Pravda
O pravdě nerozhoduje většina,
ale jen a jen důkazy,
přesto by neměla být jen nečinná,
musí uhlídat podrazy
Až
Až přijde má chvíle,
pustím si muziku,
dám si vínko bílé
a vzkáži publiku:
„Buďte na sebe hodní,
pomáhejte druhým,
buďte též více plodní,
mějte soucit s chudým“
Zkouška sirén
Houkají sirény,
je to jen zkouška,
přichází migrény,
zakrytá ouška
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Štěstí
Květiny, sluníčko
a také smích dětí,
i když je chudičko,
štěstí k nám letí
Zdraví
Zdraví tě zlobí,
aby jsi nezpychl,
jen doktor to ví,
proč máš pít fenykl
„Hrad„
Ze starých mobilů
postaví hrad,
a ze svých omylů
půjde se kát
Zbabělec
Není hluchý,
není slepý,
jen neumí se ozvat,
O problémech
jistě že ví však nechá s sebou orat
Životní cesta
Probuď se již hochu ze sna,
čeká tě životní cesta.
Kdepak jsou jen tví ohaři?
Čeká tě cesta k oltáři
Zoubky
Hodně jich je „vyvražděno“,
zůstaly jenom věrní,
utěšuj mne moje ženo
a ode mne se nehni

Novoroční přání
Na zdar toho
co nás baví,
ať nám dlouho
slouží zdraví
Něžné ruce
Co je pro někoho běžné,
to je pro mne jenom sen,
chybí ženské ruce něžné,
když jsem někdy nemocen

Zimní únava
Je to jen únava z práce,
nebo touha mít víc spánku?
Naštěstí už lidem zdá se,
že má zima na kahánku
Špatná žena ?
Než mít špatnou ženu,
je lepší být jen sám,
jakou to má cenu
být stále někam hnán
Příprava teroru v Brně
Co na to říkáte „Vítači“?
Co kdo z vás na teror poví ?
Omluva, ta nám již nestačí,
zalezte rychle do křoví
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Český rozhlas
Umění
Není čas na smutnění,
na úvahy „co kdyby“,
máme přece umění,
to vyjasní pochyby
Zvony

Kdopak informace dá mi ?
To rozhlas, když vydá zprávy

Dobrá věc

Najdu si čas
poslouchat zvony,
na jejich hlas
budu psát ódy

Dostat pěstí
není štěstí,
i když je to pro dobrou věc.
Brzy potom
víme o tom,
že to bylo i pro tvou čest

Čeština

EU 2018

Čeština je jazyk krásný,
a je také plna básní.
Když se lidé při nich zasní,
mohou být i chvíli šťastní
Názory
Možná, že se někdy spletu,
prý je to ale normální,
když chcete říct něco světu,
tak nejlépe při pokání
Vyprávěj
Vyprávěj babičko,
jak se ti dříve žilo,
lži jenom maličko,
poslouchat tě je milo

Unie tvoří zákony,
a my je bereme za své,
jsme jako právní mátohy komu je to však dnes jasné?
Nahnali nás do Unie,
však té jiné, než je dneska,
posměšků si dnes užije
kdo chce s tím vším rychle přestat
Nahnali nás do Unie,
a my to hloupě schválili,
ona řádí jak fúrie,
je čas, abychom balili
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Znaky stáří
Rozumný člověk se moc nediví
tomu, co je normální,
i když se mu to třeba nelíbí,
k smutku ho to dohání
Popelka
Holka už jsi přece dost velká,
aby jsi již dobře věděla,
že jen pohádka je Popelka tak ne, abys v koutě seděla
Zdřímnutí
Starostem se vyhnu,
když si chvíli zdřímnu
Nákup
Nakoupíte v klidu sama
v papírnictví U Vedrala
Lidová VI
Podívej se moje milá,
pohlédni tam k řece,
i kdyby jsi vodku pila,
já tě mám rád přece

Košile
Dnes si beru košili,
musím složit sliby,
starostou mne zvolili,
ženě se to líbí

Vrtání
O Vánocích vrtat
může jenom „vrták„
Dobrý skutek
Jeden dobrý skutek denně,
to není tak málo,
jenže lidstvo jinam spěje rádo by se pralo
Princezny
Kdepak jste princezny,
kdepak se touláte?
Fešandy, vy jedny,
kde se zas couráte?
Prázdniny v Římě
Viděl jsem v kině
„Prázdniny v Římě„ .
Chamtivost svlečená do naha
nakonec dočista prohrála
Na vesnici
Za každou druhou chatrčí
číhá nebezpečí,
pes na nás drze zavrčí,
a koza si mečí
Usínání II
Vypadla mi tužka z ruky,
notýsek klouže k zemi,
sny mám sice bez záruky,
ráno však dobře je mi
- 40 -

Grébovka

Líbání

Na staré Grébovce,
tam bývá živo,
přijde tam, jen kdo chce,
točí se pivo

Ať je hodin tolik,
nebo ještě víc,
nikdy nevím kolik,
když líbám tvou líc

Ono se řekne

Moderní obrazy

Ono se lehce řekne:
„ Vezměte zbraně, jdete bojovat.„
Co však je na tom pěkné
mít v těle navíc kulku z olova ?

Tohle to je hovadina,
tohle zase konina,
tohle ale, to je jiná!
Tohle, to je kravina !

Fotky na skříni

Hosté do domu

Krasavice usměvavé
dívejte se na mně,
vím, že nejste jako pravé,
těšíte mne hlavně

To bylo starostí,
co dělat dříve,
pak přišlo pár hostí je dlouhá chvíle

Prstýnek

Smysl

Koupil jsem ti prstýnek,
ten celičký je z mědi,
ať máš zas víc vzpomínek,
ať lidi o nás vědí

Nic není jen marné,
všechno má svůj smysl,
i když kytka zvadne,
nebo když ses řízl

„Zmenšeniny„

Obavy

Jak to dneska jenom přijde,
že jsou věci stále jiné?
Menší jsou a lehčí,
vidět je to zvenčí

Nejde mu do hlavy,
proč lid má obavy,
ze stáří, z nemocí,
z citů a emocí

Lidová VII
Podívej se moje milá
na tohoto blázna,
tomu by jsi nevěřila,
co kapsa, to prázdná

Dobrý řemeslník
Dělá jen svou práci,
je při ní stále v klidu,
čas, ten sice ztrácí však neudělá chybu
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Zamilovanost

Pozvánka

Zamiluje se do grázla,
a ani o tom neví,
že v jeho sítích uvázla,
to budoucnost jí zjeví

Ranní paprsky sluneční
zvou na výlet do světa,
odstřihnout šňůru pupeční,
jít tam, kam chceme po léta

Postaru

Volby

Proč v dobrém rozmaru
vidí vše postaru?
Proč v každém ohledu
nehledí dopředu?

Raději volím „kreténa„ ,
kterého dobře znám,
nežli někoho bez jména,
kdo neví, co je sám

Nuda

Čím více

Aby se děvče nenudilo,
je potřeba občas malá změna,
jako by se nechumelilo rozejít se s ní, je načas třeba

Čím víc toho vím,
tím méně toho tuším,
tím menší mám splín,
tím méně se pak vzruším

Pro novináře

Nestíhám

Držte se víc na zemi neplýtvejte frázemi

Nemám čas už na psy,
na rybičky, na kytky,
chodím však po návsi
a „kradu„ ženám polibky

Nenažranost politiků
Kumulace funkcí,
k tomu souběh platů,
svítí více sluncí lid platí tu ztrátu

Láska k hudbě
Nevím vlastně ani jak asi to bude stářím,
zhoršil se mi nějak zrak,
a tak po hudbě bažím

Turistický pochod
Kontrola v tmavém lese,
ta byla tak tajná,
že o ní nevěděla
ani paní hajná
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