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Zdeněk Joukl

B I a 2021
Sever a jih
Vláda v novém roce
Vláda nechce problém řešit,
řeší ho jen tak jakoby,
mrtvých, těch je plný sešit způsob kontrol jalový

Jižní strana zasněžená,
na severní tráva,
v přemýšlení je to změna,
což se v žití stává
To je život

V kovidové pandemii
Já chci mít hrob,
já nechci urnu,
ne, nejsem snob,
co když fakt umřu?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Manželská poradna
Řekněte mi, co mám dělat
a já to pak udělám !
Mám si jiné děvče hledat
nebo raděj zůstat sám?
Pozitivně II
Beru všechno pozitivně,
i když mě to mrzí,
to, když třeba prší v zimě
neb jsou děti drzý
nebo lidé mlží
Kdybyste
Kdybyste nebyla vdaná
a já byl trochu mladší,
snad byste mne měla ráda
a já vás ještě radši
Bezdomovci
Bezdomovci nepracují,
ti se jenom flákají,
krabicové víno pijí
a nikam nechvátají

To je život, to je život,
komu se to jen povede!
Máš v něm celou řadu výhod
a ještě děvče pohledné
Úcta k předkům
Milovat je riziko,
nemilovat nejde,
předci naši ctili to potomstvo nám vzejde
Rádio
Poslouchám Rigoletta
a píši básničky,
z myšlenek pirueta,
poslyšte lidičky:
zpívá se anglicky
Nešťastná vzpomínka
Když jsem byla ještě mladá,
tak podvedla jsem svého muže,
sice se to občas stává,
však víc u mužů, než-li u žen
Riskování
Proč riskovat
a pít včerejší vodu,
když tu dnešní
klidně míti mohu ?
-1-

Venkovský soudce

ČR – Rusko 28.12.2020 hokej junioři

Něco vám povím přátelé Ono to vždycky potěší,
zítra je totiž neděle,
když porazíme Rusy,
dáme si partičku biliáru,
jako ta „šleha“ otěží,
potom vám povím hned,kdo je v právu když napadat nás zkusí
Cesta ke štěstí

Závistivci

Co potřebuješ ke štěstí,
řekni moje milá,
o čem jsi dnes snila,
co je tvou první předzvěstí ?

Všichni v městě dobře víme,
co venku chodí za lidi,
jaké jsou to jenom “svině“,
co pořád druhým závidí
Až druhý

Zvědavý nápadník
Řekni mi Žaneto,
tak jak je to s námi?
Co říkáš, jak je to,
nebo platí fámy?
Láhev vína
Není žádná psina
být starým člověkem,
malou láhev vína
však přijme s povděkem
Něco dobrého
Dala bych si něco dobrýho,
ale stále ještě nevím co,
miláčku skoč, prosím, pro víno,
aby mne to náhle nepřešlo
Mladý kritik
Lehko se to kritizuje,
když je člověk mladistvý,
když ho moudrost irituje
a když svoje má jistý

Je prolezlý nemocemi,
k tomu ještě neduhy,
a tak mezi lidmi všemi,
není první, je druhý
Svatební přání
Bude svatba,
přijdou děti,
radost za dva ať fajn je ti !
Osud
Dělá pro tě, co jen může,
a nechává tě naživu,
někdo by snad vylít z kůže proč takového protivu ?
Co říká lidem do očí,
co si vskutku myslí,
špatní se k němu otočí,
druzí se jím pyšní
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Starý režizér

K feministkám

Snažím se vše říkat filmy,
pohádkou nebo verši,
už jen kousek žití zbyl mi pro jistotu říkám „merci“

Je škoda, že se svým ženstvím
chováte se jako muži,
zamilovat se už nesmím,
neponesu na trh kůži

Manželčin slib

Před spaním

Budu ti hodnou ženou,
když budeš dobrým mužem,
možná, že také jednou
i na dítě se vzmůžem

Ty chvíle blaha
před spaním,
vzpomínek snaha
s klekáním

Za svým hlasem

Sbírka hadů

V mládí šla jsem
za svým hlasem,
teď se modlím,
kudy chodím

Měl jsem doma sbírku hadů,
ale tu mi ukradli,
domů se teď tiše kradu ukradli nám zábradlí

Stěhování

Šachová simultánka

Odtamtud přijdu sem
a budu spokojen,
je tu též více žen,
co jdou hned do kolen

Porazil jsem velmistra,
i když jenom v simultánce,
jedna věc je však jistá:
v konci neměl žádné šance

Film Teorie tygra

Starý samotář

Teorie tygra
ta mi tedy dala !
Jasné, co si vybrat, j
aby jsi se smála

Nikomu nijak nechybí
a nebude ani chybět,
nijak se tomu nediví chybí mu výherní tiket !

Spánek a co?

Na zdraví

Spánek je ztráta času,
to říkal Edison,
ale v čem hledat spásu,
to neřek ani on

Na zdraví a na zdravíčko,
ať už nás nic nebolí,
měj se fajn má holubičko,
ať jsi právě kdekoliv
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Tvrdá realita v nemocnici
Po 27.12.2020
(Sám doma)

Mluvčí chebské nemocnice
je chytřejší než primář,
za Cheb rve se jako lvice,
by změnila pak tiráž

Tak jsem skoro v karanténě,
nikdo na mne nemluví,
nemám doma ani štěně jenže mužský nebulí

„Chřipčička“

Očkování I

Na chřipku se neumírá
na covid však ano,
stačí v roušce větší díra
a máš vystaráno

Sedmkrát jsem očkovaný,
sedm let jsem bez chřipky,
život, ten mne stále baví
a tak zvedám hlasivky:
Očkování, to je šance,
by zas bylo více tance

Začátek karantény
Tři dny sedí doma,
stále v jednom bytě,
téměř beze slova co nejvíce skrytě

Vláda masových vrahů
Vláda masových vrahů
zabila tisíce lidí,
měla malou jen snahu to při kremaci se vidí

Zastavené vleky
Dříve vleky nebyly,
ale ani lanovky,
do kopce jsme chodili bavili se královsky

Kůrovec a koronavir
Miliony mrtvých stromů,
tisíce mrtvých lidí,
copak ještě dodat k tomu?
Ať vláda, ať se stydí !

V pandemii IV
Pamatuj si, co kdo činil
a o co se snažil,
kdo byl dobrý, kdo byl břídil
a kdo poskyt azyl

Pandemie po 9 měsících
Společnost je v krizi,
trpělivost mizí,
ti,co pracují pro druhé,
těch asi trochu ubude.
Položme si otázku:
Co dělat pro pomlázku ?

Čas
Čas, ten nás moc nezajímá,
čas, ten nás teď nebolí,
dneska je to celkem jiná,
dnes strach z viru vévodí
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Zásnuby
Pročpak?
Napíši pár lichotek,
třeba se ti zalíbí,
ty o našich životech,
až se sobě zaslíbí

Na co se jen lekat?
To škodí na zdraví.
Pročpak se jen vztekat?
Co se tím napraví?

Je lépe vědět

Otázky

Na čem jsem, když to vím,
tak se mohu bránit,
avšak, když to nevím,
tak se mohu zranit

Zeptat se,
neptat se,
copak jenom, co já vím?
Nedat se,
nebát se,
i se srdcem bolavým !

Voda
Achich ouvej, běda, běda,
bez vody se žíti nedá,
zadržme ji v krajině,
třeba i jen v bažině

Bezdomovci I
Když je někdo bezdomovec,
tak neplatí nájem,
postará se o něj obec,
není o něj zájem

Web Poslanecké sněmovny
Jen se dobře koukněte
na to, co politici kují,
pohleďte do doupěte,
ať víte, proč jsme stále chudí

Bezdomovci II
Zaberete prázdné byty
a všechno z nich prodáte,
nemáte už žádné city jako zvěř se chováte

Impuls 7.1.2021 12:55
Tohle není hudba,
to je řev,
to je někde u dna obsah střev

Zdravá výživa
Jablka a fíky,
ty jsou pro tvé rtíky !

Moc
Příležitost
Moc chutná moc,
ze slušných lidí dělá lumpy,
kde stavět most?
Kde namáčet do plné žumpy?
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Příležitost nečeká,
ta přijde na pár vteřin,
to mne ale neleká,
když sám sobě věřím !

Nevěrná láska
Když láska není věrná,
tak k čemu vlastně je?
Je potom jako herna,
kde končí naděje

Tahle holka
Tahle holka nohatá,
ta má ráda kuřata,
sní i půlku denně,
vrní jako štěně zvláště, když je nahatá

Dříve a dnes
Dříve jezdily kočáry,
dneska létají tryskáče,
jdeme později na máry,
méně si žena zapláče

Tahle holka macatá,
ta má ráda prasata,
sní ho porci denně,
když je pivo v ceně dovádí jak najatá

Básničkář III
Kolik zná jen slovíček,
kolik zná jenom slov?
Vymýšlet je koníček
a dávat je do slok

Tahle holka copatá,
ta je ráda bohatá,
tváří se ti věrně,
vše prohraje v herně a pak šlápne do bláta

Lovci
Tohle děvče ze mlejna,
to jen hloupě nevejrá,
v neděli pak na pouti,
hlupáky vždy zarmoutí s nimi totiž nelejhá

Muži, ti jsou lovci,
to snad děvče přece víš,
loví ve dne v noci ovšem tebe v noci spíš !
Bolavá záda

Tahle holka kozatá,
ta má ráda Mozarta,
no, a tahle krasavice,
ta se směje pořád více smíchem, tím je bohatá

Když si dlouho poleží,
tak ho bolí záda,
daleko je k otěžím Pardubická strádá
Nepotřebné věci
Tolik věcí nepotřebných,
co máme kolem sebe,
dražších nebo třeba levných,
jež bazar nám hned bere
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Epidemie v ČR

V pandemii V

Jedno drama stíhá druhý,
za chvíli to bude rok,
pro sto mrtvých denně bulí polda chová se jak cvok

V pandemii poznáš lidi,
z tváří padají jim masky,
to, co oni při ní činí,
je na lásku neb na facky

Napomíná, napomíná,
což je u nás k ničemu,
občan k nebi ruce spíná:
Vyměňte ho ničemu !

Volební cirkus
Bez volebního cirkusu
to snad jednou přežijeme,
proč kousati do citrusu,
když postupně k nebi jdeme?

Slušňák
Nosit roušku mi nic neudělá,
když pomůže to druhým,
každý slušňák to dnes takhle dělá,
a pod rouškou se culí

Když ne, tak ne !
Když nenecháš se očkovati
v nejbližší možné minutě,
tak nebudu již o tě státi
a jisto jistě minu tě

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vločky

Nakažený
Padají vločky,
spíše vločičky,
kdepak jste kočky,
moje holčičky ?

Houby cítí,
houby chutná,
to bude tím covidem,
radostí mu
chybí putna roušku mu neprominem

Na Čechy jsme krátký,
Doporučovat a domlouvat,
tak to na Čechy neplatí,
to spíš závidět a pomlouvat
a do těch chytrých tepati !

Propuštění z nemocnice
V posteli jsem ležel týdny,
když to bylo nutné,
život to byl trochu bídný,
dnes však, jak když utne

Puberťáci

Radostná to panika na cestu mám taxíka
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Oslňují sami sebe,
neboť na víc nemají,
na čelo si člověk klepesami sebe hledají

Pod dohledem

Věci na zemi

Napíši pár básniček,
pak půjdu teprv spát,
posvětí je pánbíček nemohu v nich lhát

Když mu spadne něco na zem,
tak to tam dlouho už zůstane,
páteří je často zrazen,
už neříkají mu Juane

O sobě – v jaké podobě ?

Léčitel

Cokoliv řeknete dnes o sobě,
může být použito proti vám,
ve druhé nebo třetí osobě,
a tak vám proto dobrou radu dám:
Bude vám to aspoň trochu platné,
když budete říkat jen to špatné

Na všem špatném
je přece něco dobrého,
zuby zatnem
a uzdravíme chorého

Ráno – raníčko

Jednou bude konec
a pak přijde ráj,
zazvoní nám zvonec prostě ideál

Začínají pípat ptáci
a ty jdeš teprve spát,
důležitou měl jsi práci hotovo tě může hřát !

Odchod

Jde to

Na hřbitově

Udržet se při životě,
to dá někdy fušku,
jde to, když dál miluji tě,
a chci tě za družku

Na hřbitově, tam se leží,
tam tě nikdo nebudí,
tam nemusíš být krásný, svěží,
a nikdo tě neprudí

„Odvážní“ zpěváci

Lázně

Když slyším některé zpěváky,
jak trápí svůj hlas,
dal bych jim raději „chechtáky“
a zůstal chuďas

Lázeňský režim
to je něco pro mne,
ležím si ležím
a čekám na oběd

Podzimní odpoledne

Přání III

Obloha je celá šedá,
nechce se jít z domu,
vítr listí k oknům zvedá,
čekáš třeskot hromu

Moje lásko veliká,
ať jsi stále veselá,
smůla, ať ti netyká,
nepotká tě nevěra
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Moderní jazz
Díky
Čemu se dneska říká jazz,
tomu by jazzman nevěřil,
toho se hochu raděj střes,
tohle by Satchmo nepřežil

Díky, díky ještě jednou díky
za tvé něžné a přítulné rtíky
Díky za tvé hebké ruce,
co mne hladí v jednom kuse

Poučení z minulosti

Díky také za tvůj smích
a jiskřičky v očích tvých

Poučme se z minulosti,
budeme méně chybovat,
zachráníme svoje „kosti“nebude v čele psychopat

Stane se
Co se má stát, to se také stane,
jenom však, když pozor si nedáme

Starý otec
Nikdo se o něj nepostará,
však nebere to tragicky,
syna vychovala máma
a tak je to jen logický

Starý fanda
Fandil jsem své Slavii,
i když hrála druhou ligu,
když jiní se smáli ji,
já zůstal dál u obdivu

Alexej Navalnyj
Navalnyj je jako Havel,
pije diktátorům krev,
Putinovi ještě scházel jako na ulici lev

Pochvala
Když tě nikdo nepochválí,
tak to bude na tobě,
proč bychom se chválit báli,
a to v každé podobě ?

Zavolej mi
Zavolej mi lásko sladká,
nejlíp někdy zvečera,
pro mne jsi víc nežli matka to chci, abys věděla

Nutno dáti pozor na to,
aby bylo chválit za co
A než půjdeš na kutě,
tak se chval o samotě

Na kutě
Půjdu už spát
brzy a rád.
Vysním si krajinu
krásnou a bezpečnou,
kde nemají zimu
a s lumpy nepečou tam půjdu se slečnou

Nové koalice
Máme nové koalice,
jen ať si klidně vznikají,
můžem aspoň pobavit se,
když hnůj na sebe kydají
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Dneska máme úterý,
co nám život udělí?
Udělí nám hravě
třeba titul hrabě to nám život udělí

Epidemie
Říkám si to skoro přes rok:
Kdyby na mne něco vlezlo,
tak zavolám lékaře
a třeba i faráře

Dneska už je středa,
co nám život předá?
Předá nám zkušeností
od zahraničních hostí to nám život předá

První linie
Není nutno volat do noci,
když je třeba v něčem pomoci
Obraťte se na mne,
vždyť se přece známe

No, a máme čtvrtek,
zpola týden utek.
Není to však náhodou,
že jsme skoro za vodou týden zpola utek

S těmi, co jsou v první linii,
s těmi rád si vínkem připiji
Bývávalo dobře

Dneska máme pátek,
začíná být zmatek.
Chystáme se na výlet,
jak čas hezky zabíjet jenže k tomu zmatek

Bývala to paráda,
ale už skoro rok není,
vir si s námi zahrává
od rána do kuropění

Dneska už je sobota,
to je tedy novota.
Nemusíme do práce,
všude plno legrace nikde žádná porota

Rybí šupiny
Chybí mi, chybí
šupiny rybí.
Abych měl štěstí
o kousek větší.
Abych sebral všechnu sílu,
ubránil se koro-viru
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A už je tu neděle,
co těšení sebere.
V TV přijdou novoty,
v pondělí do „roboty“ těšení nám sebere

Týden

Poděkování osudu

Dneska máme pondělí,
co nám život nadělí ?
Nadělí nám pohádku
o veselém kůzlátku to nám život nadělí

Važme si toho, že jsme zdraví
a že nás nic nebolí,
že nás ten život stále baví,
že nám není řeholí
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Vodáci
Láska
Vytáhneme úsporypropijem je u vody

Láska je šílenství to vědí starší lidé,
je jen na milencích,
kam láska časem přijde

Na co?

André Rieu

Proč mám jíst v zimě jahody
a na podzim zase třešně?
V recesi dělat závody,
sprchovat se jít do deště ?

Ruce, ty nám samy tleskají,
co s nimi máme jinak dělat?
S radostí se člověk netají,
jde ji u Rieu zase hledat

Přešlapování

Kladeňák

Přešlapovat na místě
je dobré pro zahřátí,
jinak ale zajisté
čas, ten se nenavrátí

Muž, ten je stále na ženský,
to neměří se věkem,
zvláště pak tenhle kladenský,
tomu věk není lékem

Přání

Nikdy Hitchcockem

Nevím, co ti přát,
vždyť máš skoro všechno,
možná úsměv snad
a vzpomínky retro

Nechtěl bych byl Hitchcockem,
i když bych byl slavný.
Strašit lidi životem to se mi zdá „marný“
Krabice

Úpadek do chudoby

Doma mám fůru krabic,
třeba se budou hodit,
zatím jsou ovšem na nic benzinem nejdou polít

Do chudoby neupadnu,
žiji v ní již deset let,
někdy v horku, jindy v chladnu líp to předem nevědět

K ženě

Změny
Svět se mění,
ale jakým směrem ?
Nikdo neví,
tak jím chleba s medem

Proč zanedbáváš svoji ženskost?
Vždyť je to tvoje plus !
Feministky dostanou „přes nos“ a ty mne k sobě pust !
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Dlouhý spánek

Bez řidičáku

Na zítra si nenařídím budíka,
a budu dlouho, dlouho spát,
ani polední zvon mne neuvítá,
až dokud nevzbudí mne hlad,

Ten, kdo láskou kvete
a má průkaz řidiče,
udělá nejlépe,
když nechá chytit se

Kručivá dieta
Jak žít?
Jíme tehdy, když nám v břiše kručí,
to je ten správný signál,
autor diety vám za to ručí,
že jste si dobře vybral

On umí řídit auto,
neumí ale žít,
nestojí mu prý za to,
chtít se to naučit

Takoví jsme byli
Pochvala II
Mužskej je mužskej,
ten stále bojuje,
i když je v úzkejch,
píseň si notuje

Olinko, Olinko,
máš hezké kolínko,
a vlásky takyty daly fachy!
V souladu s přírodou

Sanitka

Má to zřejmě výhodu
bráti v potaz přírodu

Proboha, proboha
volejte doktora !

Jenom hloupí „mimoni,“
ti dál žijí mimo ni

Závist
Nebudeme dělat hlouposti,
zkušenosti, ať nás pohostí

Závidíme peníze,
domek, třeba i auto,
zvláště pak, když neví se,
jak vydělali na to

Riskování
Čas
Čas, ten je pro orientaci,
není smyslem života,
čas se nikdy nenavrací,
uspává ho dřímota

Pročpak bys měl riskovati,
k čemu by to jen bylo?
Aby se ti mohli smáti,
když by se nedařilo ?
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Zrcadlo

Antirouškaři IV

Zrcadlo, ach zrcadlo,
co tě to jen napadlo
říkat Čechům, že jsou krásní?
Jak jen u nich tohle zazní,
špatně by to dopadlo.
Kdopak jenom zajistí,
že nezhynou závistí ?

Odpůrci roušek viry šíří
z hlouposti dál po zemi,
chovají se tak jak ti štíři,
zažeňme je holemi
Staří, ale dobří
Prožili jsme bídu,
přežili jsme válku,
hlavu měli v pýru,
život na kahánku.
Mladí plody naší práce „baští“,
pak nás ale s klidem viry vraždí

Nic mne nebolí
Nic mne teď už nebolí,
a to je prima,
to, co bolí přebolí tak už to bývá

Karanténa IV
Spolu
Sluníčko si svítí,
já musím být doma,
„hořký čaj“ jen píti je taková doba

Má milá lásko,
máme to za sto,
máme to za sto let

Uzavřené hranice
Máme zas uzavřené hranice,
ne, že bychom to tak my chtěli,
státy před námi musí bránit se,
neboť s virem jsme málo bdělí

Budeme spolu
od pólu k pólu,
i v hrobě nakonec
Panoramatický pohled
Podívej se moje milá,
podívej se dokola,
a řekni mi proč jsi byla
dnes tak velká potvora

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Básník usíná

Horká čokoláda

Vypadla mu tužka z ruky,
spadla mu na podlahu,
básníka to úděl krutý,
nemá čas na oslavu

Udělej si čokoládu,
ať máš trochu radosti,
pozvi na ni krásnou dámu
k navázání známosti
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Parazit III

Pěticípá

Nic nedělá,
nic nezkazí,
nic nepředá,
neurazí

Rozkrojil jsi jablko
a byla tam hvězda,
všude kolem zamlklo,
ta hvězda se nezdá

Pošmourno

Jen vzpomínka na tě pípá,
ta hvězda je pěticípá

Když pošmourno je venku
a mráz se na nás chystá,
tak zapni rychle telku
a nehni se pak z místa

Pro ženu

Stáří

Oběsil se pro ženu,
je to přímo děsné,
potrestal tak nevěru,
v parku v centru Desné

Život se již uzavírá jako zip,
který je už pod krkem,
došla prostě jeho míra,
zdraví bere útokem

Umíněnost
Když si vezme něco do hlavy,
potom je vše další marné,
začíná hned konec zábavy,
nic už není jak dřív snadné

Koupání
Ve vaně či v bazénu
máme duši blaženu.
Fotka na skříni
Nechce vědět, jak je stará,
jméno ani příjmení,
kolik dětí obstarává celý den mu líp není

Vstávání
Pomalu dnes budem vstávat,
novému dni vstřícně mávat

Starý herec
Pomuchlaný obličej,
stále ještě jiskra v oku,
šminkami tě dolíčej,
na scénu jdi směle hochu !
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Dnešní přání
Vděk dětí k rodičům
Co byste si dneska přála,
krásná, mladá paní?
Milovala bych se ráda
bez falše a lhaní !

Namísto děkuji,
alespoň thank you.
Omluvu? Vezmu ji,
doma i venku

Žebra
Nejsme stejní
Říkala mi moje máma:
Žebra, ta se hojí sama,
jenže dlouho - dost to bolí,
líp je chodit prý do školy,
nebo děda s těžkou holí
žebřiska ti lehce zlomí

Komunisté se domnívali,
že všichni lidé jsou stejní jako oni,
když ideu svou pohřbívali
poznali, že nelze žít ve stejném kroji
Kde jsi?

Pochopení
Hledám tě po světě,
na fejzu, na twittru,
v přehrané kazetě,
v mrazu i ve vichru

Pochopit ženu,
tak na to nemáš,
nemá to cenu,
ani se nesnaž

21.8.1968
Modelky na fotografii
Na co světlo,
na co lampy?
Všechno kleklo,
jedou tanky

Ještě, že vás holky mám,
že se na mne smějete,
a tak také díky vám
mám teď radost štěněte

Kdybych
Rychlé cestování
I kdybych ve stáří neviděl,
mohl bych klidně psát,
dál tvářit se přitom nevinně
a dávat smutku mat

Cestujeme rychleji,
tím získáme čas,
stromy nás však míjejí.
A příroda?
Ta ztrácí hlas
Zbytečné věci
Mám doma spoustu hloupostí,
tím myslím jako věcí,
co jiní rádi pohostí
a mně na nic jsou přeci
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Starosti s covidem

Rozhodnutí Ústavního soudu
3.2.2021.

Když mám starosti s covidem,
tak hledím si jen zdraví,
pak nebavím se o jiném
a jenom lehce slavím

Nebudeme mluvit o problémech lidí,
ale o něčem úplně jiném,
o tom jak kde kdo to rozhodnutí vidí
a jak to poslancům těžké přijde
Důvěřuj, ale prověřuj
Dělejte si opatřením
stále, pořád dokola,
stejně se nic moc nezmění,
když nebude kontrola!
Covidová veš
Říkáme si potichu:
Už přestává nás bavit
tahle ta veš v kožichu jak se jí jenom zbavit?
Neotravujte
Neotravujte mne už zase s volbami
nevolím dle slibů a “keců”.
Volím dle toho, jak se strany chovaly
v době s virem zkřížených mečů
Očkování II
Sedm let jsem očkovaný,
sedm let nemám chřipku,
sedm let jsem stále zdravý,
tak proč se cpát na JIPku?

Dokud
Dokud mohu ještě chodit
no, tak to je ještě fajn,
nezdolá mne hned tak covid,
zazpívám si Clementain
Očkování seniorů
Stálo mě to fakt hodně potu
námahy, ba i dřiny,
než odešel jsem kolem plotu
a naťukal ty PINy
Antirouškař I
Jít sám proti meči
s odhalenou hrudí,
o hlouposti svědčí,
úsměv na rtech vzbudí
Antirouškař II
Hrdina na úkor druhých,
to není hrdina, to je vůl,
je z partičky duchem chudých,
vemte na něj koště nebo hůl
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cesta středem

Zatím nemám ani zdání
čímpak škodí očkování

Svět mi zatím neutíká,
říkám vám to předem,
špatný směr se jeho týká,
já jdu rychle středem

Lásky lán
Přání
Ty přece nejsi nikdy sama,
také já nejsem nikdy sám,
tomu, co je mezi náma,
tomu se říká lásky lán

Jó, to byla přání,
když byl člověk mladý
teď jen léky shání,
s přírodou se baví

Bolest
Úcta ke stáří
Zaplať Pán Bůh za bolest,
ta nás někam vede,
ukáže nám nakonec
co a kde se děje

Nebýt seniorů,
tak pak tu mladí ani nejste,
ubylo by fórů proč stojíte jim občas v cestě !

Módní přehlídka
Láska VI
Proč se klepeš jako treska,
když se chystáš na molo?
Vždyť jsi přece holky hezká,
tak se připrav na sólo

Láska, ta je krásná,
když se povede,
málokdy je šťastná,
když nás podvede
Feministka
Vypadá jako žena,
chová se jako muž.
K čemu taková změna?
Nechci ji vidět, kuš !

Pozor, pozor !
Nikdo není věčně mladej,
není stále naživu,
tak se hochu stále starej,
ať nešlápneš na minu

Nemiluji
Nemiluji svého muže,
on je totiž úspěšný,
úspěšný je hlavně u žen,
ale také u slečny

Pohoda
Když v posteli se leží dobře,
tak pročpak měnit polohu?
Ať každý dveře zvenku dovře
a neruší mou pohodu

Neznámý rekordman
Napsal nejvíc epigramů
ze všech lidí na světě,
nesklidil však za to slávu mohl by jí naletět

Malý rozdíl
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Mezi hrdinou a volem
je někdy jen malý rozdíl.
Když to vezmem kol a kolem vůl se za hrdinou zpozdil

Já ti Karle nevím

Usínání

Levice, pravice nebo střed,
však koho z nich si vybrat?
Všichni jsou fešáci na pohled
a umí sliby “kydat”

Tužka leží na zemi
vedle ní poznámkový blok,
ve snu plné harémy
a komediant není cvok

Jsou chvíle

Spánek

Jsou též chvíle, kdy ženě nic neschází, Díky otci
a to tehdy, když ona je v extázi
spíte v noci
Poznání

Díky matce
spíte sladce

Člověka nepoznáš za sluníčka,
poznáš ho však za deště,
nejlíp v zemi, která je chudičká
a když sedí v arestě
Beze stylu
Máme se rádi
Hudba pro hudbu,
tak to mně neláká,
odcházím, už jdu
poslouchat čmeláka

Pod oknem pípají ptáci,
blíží se ráno,
vzpomínka se stále vrací máme vyhráno
Divný pocit
Má takový divný pocit
jako by žil ve snu,
jako by najednou procit,
našel žití cestu
Když
Když je dívka příliš živá,
když tě láká do lesa,
když se na tě s láskou dívá,
končí všechna noblesa

- 18 -

B II c 2021
Nouzový stav II
Nouzový stav ve sněmovně
„Politikařit“, když jde o životy lidí?
Tady končí všechna legrace,
odpůrci nouzového stavu ať se stydí,
říci jim to třeba nebát se

Co se děje ve sněmovně
nad tím člověk žasne,
předvádí se všichni hodně,
i když slunce zhasne

Policie v pandemii
Pendleři
Tam, kde jsou pendleři,
tam jsou hned plné nemocnice,
kdo tomu nevěří,
ať jde do Chebu přesvědčit se

To je ale zděšení,
když se nikde nekrade,
když není nic k řešení,
aniž co my hledáme
Závist VI

Pyrhovo vítězství
Opozice neschválila stav nouzový,
vzala vládě trumfy z rukou,
nasypala pytle písku do soukolí,
ať prý snahy vlády puknou

Procházka bez lidí,
bez roušky, s hůlkou,
i tu mu závidí vzteky snad puknou
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konec nouzového stavu I
Na kutě
Tak se vládě pomstily
nevládní poslanci naši “zlatí“,
největší však postihy
budou mít staří a boubelatí

Šel bys rád
večer spát,
akorát
nesmíš lhát

Konec nouzového stavu II
Čekání ve stáří
Proč to dělat jednoduše,
když to jde též složitě,
myšlenková revoluce
v praxi ale bolí tě

To čekání na smrt,
to není právě terno,
až bude mít navrch,
pak kolem bude černo

Nouzový stav I
Dva telefony
Máme tady zpátky
politické hrátky.
Co to bude, kdo to ví,
když zmizí stav nouzový?
- 19 -

Proč mám hned dva telefony?
To je přece zcela jasný,
když nemohu jeden najít,
tak po zavolání zazní

Nakupování

Na procházce

Když se ti něco nelíbí,
přestože je to módní,
jinde se tedy rozhlídni vyber si šuplík spodní

Každý krok
je tím krokem pro zdraví,
jenom cvok
o putykách vypráví

Tak si vyber

Doma je doma

Nezáleží, co se stane,
může se stát cokoliv,
záleží však, kdo nás zklame,
kdo nechce smích dovolit

Doma, to je doma,
proč bych jinam lez,
proč bych chodil z dvora,
když tam chcípl pes

Vytrvalost
Když za sebe ohlédnu se,
copak jenom uvidím?
Jak bojuji v jednom kuse,
za to, co si umíním

Líná země
Když je země postižená leností,
tak ať nikdo nikoho z ní nehostí !

Nový film
Parlamentni listy
Jeden cvok je střídán dalším,
najednou je film již u konce,
nevysvětlíte to starším,
na omluvu alespoň ukloň se

Jsem si tím zcela jistý,
že Parlamentní listy
neznají cenzuru jinam tak nepudu

Pozvání na rande
V Moravském Berouně
(leden 2021)

Zítra si večer odskočíme
do lesíčka na houby,
možná pak spolu uslyšíme
jelena, jak zatroubí

Bezdomovci v domě,
to je tedy terno,
rozdělají ohně,
ovšem, že na černo

Ochranná ruka
V jednom kuse
se snaží bránit staré,
ohlédne se hned se jim něco stane

V Moravském Berouně
nejsou tak bez ohně
- 20 -

Cesta domů

Přechod pro chodce

I ptáci se vrací,
tak proč bys zůstal v cizině?
Též síly se ztrácí,
tak zvaž svůj návrat při víně

Proč bys chodil přes silnici
tam, kde není přechod?
Pojišťovák chce ti říci,
že to je dost nevhod

Něco a něco

Malý rozdíl

Na všem špatném
je něco, co se dá využít,
na všem krásném
je něco, co se dá zneužít

Mezi hrdinou a volem
je někdy jen malý rozpor,
když se díváš kol a kolem
šel bys raděj bydlet do hor

Ve vinárně

Problém

Červené vínko,
červené rtíky,
krásné to pítko osude, díky !

Každý máme něco,
někdo to a jiný tohle,
může to být kdeco,
hlavně, když se chlap neohne

Stáří VI

Jiné hodnoty

Chybí nám objetí
krásných žen,
a také dojetí
z lásky scén

Každý má jiné hodnoty,
každý má jiná přání,
neplatí tady poroty
ani však žádné zdání

Ležení

Jen mě líbej

Když můžeš ležet
a v klidu si snít,
tak co tě zvedne?
Buď žena neb slib

Jen mě líbej,
jen mě stále líbej,
zanech mi svůj e-mail,
já ti budu psát.
Že vzpomínám,
že tě v duchu líbám,
že ti píseň zpívám
a že tě mám rád

Kuřák
Chudák, chudák, chudák
je závislý kuřák,
chudáci, chudáci, chudáci,
co peníze rodin utrácí

Hezké věci
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Dívat se na hezké věci
to je skvělá výchova,
lepší nežli dlouhé řeči učí krásu milovat

B II d 2021

Virové přísloví č.3

Neschválení
Nouzového stavu

Nesahejte si do očí,
nebo vir s vámi zatočí

Vzali jste si za rukojmí
staré a nemocné lidi,
zřejmě nejste bohabojní občan za vás se jen stydí

Chřipčička II

Dívka v roušce
Když si vezme roušku
je docela hezká holka,
stála by za zkoušku,
kdo ji ale jenom potká?
Viry se diví
Zpívejme si lidičky
i v této divné době,
do poslední chviličky,
vždyť nejsme ještě v hrobě
Předvolební domlouvání
při covidové nekázni
Policie jenom hrozí,
nedělá už ramena,
proč, to vědí jenom bozi čímpak je tak raněná?
Nevidí a neslyší,
kolem se jenom plíží,
hrozby jsou jen jepičí volby se totiž blíží !
Babiš
Babiš je ta “liška podšitá”,
chyby hází na druhý,
žádný průšvih se ho netýká věří mu jen bláhoví
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Pro jednoho chřipčička
a návštěvy svateb,
stačí ale chvilička chystají ti rakev
Čistota
Lepší přehnaná čistota,
než hygiena v háji,
potom vir se jen chichotá
a pohřební marš hrají
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Něco pro lidi
Když chcete dělat něco pro lidi,
tak to máte často smůlu.
I tohle vám flákači závidí,
nechtějí jít s vámi vzhůru
Důvěra
Věřit nezodpovědným lidem
je naivní a k tomu hloupé,
podvedou vás kdykoliv, s klidem
a každý z nich vás ještě zkoupe
Mne to mrzí
Stejně mne však stále mrzí
tvoje proplakané slzy
nad tím naším rozvodem,
i když proběh po dobrém

Řeči jsou jen řeči ty mne nepřesvědčí
Starý fotograf
Chtěl jsem fotit ruce stařen,
stále jsem to odsouval,
a dnes koukám jako blázen,
když jsem tě za ruku vzal

Je mi jedno, co kdo říká,
záleží co dělá.
S kým se stýká,
co podniká to je pravda celá

Před vyšetřením
Radio-hudba
Je líp vědět,
co ti hrozí,
než jen sedět
tak jak mnozí

Z pěti českých stanic
čtyři hrají skladby cizí,
je mi z toho na nic,
pročpak naše hudba mizí?

Návrat z práce
Skrytá dívka
Podívej se ženo na mne,
jak jsem z práce vorvanej,
dopřej mi klid, a pak hlavně
trochu víc se ovládej
Dary
Dejte hercům jen pár prken
a postaví si jeviště,
dejte ženě zlatý prsten
a bude myslet na příště

Moje milá,
kde jsi byla,
čekám na tě od rána
Kde ses skryla
dívko čilá,
proč nechceš být poznána
Líčení žen
Chápu, že se ženy líčí,
zvlášť, když líčí na muže,
u starších se mi to příčí,
k čemu jim to pomůže ?

Závidím, závidíme, závidíte
Darování
Přestaňme si závidět,
budem se mít mnohem lépe,
bude to, co nevidět,
úsměv již na dveře klepe
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Darovat mohu zkušenosti,
ale nikdy ne dolary,
ty jbývají jenom ke zlosti,
zkazí i slušné povahy

Na hřbitově

Špatné informace

Na hřbitově se neplive
a nenosí se čepice,
bylo by to dosti hanlivé,
lidé mohli by řevnit se

Když má špatné informace,
má pak chybné závěry,
sníží se mu konto v bance,
čekají ho maléry

Parodie

Očekávání

Na tý louce zelený
pásli se tam jeleni,
páslo je tam jedno děvče,
bylo na to školený

Tolik věcí,
tolik činů,
tolik “klecí”
na tě čeká ty můj synu

Svátek Lenky
Zviditelnění
To to letí,
to to letí,
otvírejte šenky,
radostno ať
dneska je ti máme svátek Lenky

Vemte šprýmy,
k tomu rýmy
a budete
hned známými
Pomáhat

Tvoření
Všechno stačit nemůžeme,
stačí, když stačíme něco,
když někomu pomůžeme,
když pomáhat ještě je co

Budu dnes tvořit,
básničky psát,
s rýmy se mořit,
a to vše rád
Neděle
Dneska je neděle,
dneska se nic nedělá,
dnes se nic neděje,
sporům svítí červená
Je to dobré II
Je to dobré
zbyly drobné,
pro tebe a
taky pro mne
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Antirouškaři V

Kam?
Kam bys chodil hochu milý,
když jsou venku samé viry ?

Sabotovat opatření,
to je cesta do pekel,
nejsou tu pro pobavení,
měl bys sedět sto neděl

Kadeřnice v karanténě

V karanténě V

Přibývají šedé vlasy,
a to hlavně u žen,
je tak vidět méně krásy kadeřnici sežeň !

Jeden den za druhým
odchází do podpalubí,
co sobě namluvím,
než fotku mou orámují?

Opatření III

Na jaře

Dělejte si opatření
přísnější a dokola,
k ničemu to stejně není,
když pak chybí kontrola !

Auta jezdí jako divá,
u silnice plno prachu,
když chceš dýchat, co ti zbývá?
Ještě, že ty roušku máš tu !

V karanténě IV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jeden den jako druhý,
a vůbec to neutíká,
dál covidu jsme sluhy,
hrozí nám celulitida

Nechceme další volby
Vy nám pane prezidente
vydržte až do voleb,
vozík, ten si v klidu vemte,
a pak k němu amulet

Nový lék
Tonoucí se stébla chytá
a shání něco na viry,
všechny nové léky vítá,
ty, co by viry zabily

Pomáhat lenochům?
Pomáhat lenochům je zločin,
který se obrátí proti tobě,
nevěřím ani vlastním očím,
že je to možné dál v dnešní době

Antirouškaři III
Bezrouškové “svině”
si chodí v obchodech,
to ty jsou na vině na mrtvých odchodech

Hokejový brankář
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Něco jsem tu ztratil,
něco jsem tu lapil,
chvíli jsem se trápil
a teď bych se napil

Otazníky lásky
Jak žít ?

Co je to láska?
Jak dlouho trvá?
Čí srdce laská?
Je lepší prvá?

Je lépe žít v klidu déle
nebo raději vzrušivě ?
Otázka, ta dech ti bere,
odpověď čekáš uctivě

Dívky na fotografiích

Odchod politika

Pročpak vy, moje krasavice,
proč smějete se stále více?
Protože se stářím
si vás více vážím !

Já už tam nechci,
rozumu jen pomálu,
jen samé kecy,
nemám na to povahu

Na procházce

Bez práce jsou koláče
V „totáči“ Romové pracovali,
teď jich dělá pětina,
příliš mnoho dávek jsme jim dali to je všeho příčina
V zimě na silnicích

Vstávání
Opatrně, jenom v klidu,
ať v tom není žádný spěch,
vzpomeň na tu fůru slibů,
co sis večer předtím řek

Chce to vyšší pozornost,
zato menší rychlost,
když máš toho všeho dost
v motorestu jsi host

Padni, komu padni

Být slušný na bezohledné

Padni, komu padni,
však záleží komu,
když to bude radní,
jděte z jeho domu

Býti slušný na bezohledné,
to se fakt nevyplácí,
ať je to v noci nebo ve dne,
vždy to svůj účel ztrácí

Naši velikáni

Ráno
Ráno se ti leží nejlíp,
když nemusíš vstávat,
venku sice čeká Šemík,
můžeš mu zamávat

Nedívám se na “hovínka”,
já se dívám po květech,
lepší bude to vzpomínka,
i procházky dovětek

Všichni naši velikáni
byli v něčem malí,
v rozletu jim někdo bránil,
měli však dost snahy
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Ne a ano
Nemusím už nic,
mohu toho mnoho,
zpívat z plných plic někdy také sólo

Usínání

Davová psychóza

Insolvence

Bojíme se z ulice davu,
co nemá patu ani hlavu,
co stále jen kříčí
a vše kolem ničí

Vzhledem vůči dluhu
to zní vznešeně,
snad ti půjde k duhu,
a je už v ceně

V přírodě

Copak ji tak rozruší?
Co jí nejde pod kůži?
Že se na to ptáte,
vždyť to sami znáte

Přivřená víčka
chytají poslední náznaky světla,
postel tě hýčká,
doktorka se zřejmě naštěstí spletla

Řeky a moře,
skály a pak hory,
tam je mi dobře,
končí tam bláboly

Změna
Milá jak milenka,
pohlédněte na ni,
stačí jen chvilenka podobná je sani

Sobota
Zítra už nemám oběd,
tak, to se tedy mám,
mohu si doma hovět
a zůstat v klidu sám

Vyznání
Nemohu spát,
nemohu bdít,
mám vás moc rád za lásku dík

Dokud
Dokud tě lidé pomlouvají,
tak to jsi stále ještě naživu,
až ti konečně pokoj dají,
pak budeš mít nad hlavou jařinu
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Izrael
B III a 2021
Izrael je náš vzor
jak zlikvidovat mor !

Od 1.3. 2021
Tak teď máme opatření,
jsou docela krutá,
však viníků vidět není,
kdopak smyčku utáh´?

Pandemie IV
Skončily časy
lásky a her,
teď člověk dá si
špásy
kamer

Chodí všude bez roušek
a tváří se nadutě,
bez titulů, bez zkoušek
odcházejí na kutě

Dokud
Pro zdraví
Na procházky chodím hbitě.
Proč? No, kvůli imunitě !

Dokud můžeš chodit,
no tak stále choď!
Neskolí tě covid,
pochválí tě choť

Ve výtahu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenom jedna rodina
ve výtahu spočívá !

Napomenutí

Čtvrtá vlna

Nedívej se takhle hloupě
nebo skončíš někde v koutě !

Nebojuje se o životy lidí,
ale stále jenom o prestiž stran,
rozum stranou se teď raději klidí,
kdo to všechno řídí? Prý deviant

Dívej se lidem do očí,
ať každý ví, že si věříš,
pak se za tebou otočí,
však dělej, že o tom nevíš

Přeplněné nemocnice

Knížky

Do Polska či do Německa,
i Švýcarsko se nabízí,
poraďte mi moje děcka
kam se váš táta uhnízdí

Proč mám knížky v knihovně,
když nemám čas je číst?
Prodal bych je výhodně,
tím jsem si zcela jist
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Starý turista po dvou kilometrech
Nekuřák
To jsi tedy starý cápku
dneska ušel pěknou dálku !

Život se mi dlouží,
když nežiji v kouři

Hlídací pes
Smíření
Zaslouží si skývu chleba,
když štěká tak, jak je třeba.
Štěká si pěkně do rytmu,
tady se asi nechytnu.”

Co se nedá změnit,
s tím se nutno smířit.
Když se musíš ženit,
měl bys přestat hýřit

Pevná vůle
Vyzkoušet si pevnou vůli,
to jednou za čas neškodí,
nejde ale zůstat v půli,
nedělat, co se nehodí
Den žen
Dnes poklekávám před ženami,
co pečují o muže,
by nezůstaly nikdy samy a odcházím pro růže
Placebo
Lépe léčit něčím,
než nedávat nic,
nedat sluchu “řečím”,
tak, jak bylo kdys
Ovce
Jde to s lidmi z kopce,
když jsou jako ovce
Osmdesát plus
Krasavec, ten už z tebe nebude,
s tím se co nejdřív smiř,
to nové ti nejde do „kebule“,
ale to přece víš
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Fotbalový útočník
To, co zítra udělám,
to už dnes je jasné,
buď soupeře uběhám,
neb má sláva zhasne
Rychlá doba
Žijeme jak v Posřižinách,
všechno se nám krátí,
všechno je teď trochu jiná,
kdy se to zpět vrátí?
MDŽ
Přeji pohodu ženám,
co pomáhají mužům,
takovou ženu hledám
navzdory všem svým pudům
Nad věcí
Teprve, když jsi nad věcí,
tak vidíš věci pravdivě,
pak nepodléháš emocím
a nechováš se naivně

STUŽ 2020

Něco a nic

Vy na víc nemáte,
proto se držíte při zdi,
říkám vám popáté:
zbabělost lidi jen hyzdí

Lepší dělat něco,
než nedělat nic,
než však dělat kdeco,
je lepší jít pryč

Láska

Hodnoty

Láska život hned změní,
všechno je pak jinačí,
tolerance se cení,
prohraje, kdo chytračí

Hodnoty jsou něco,
co nás drží pospolu,
život není lečo vždy tvoříme komunu

Málo deště

Ráno

Ještě, ještě, ještě,
ještě trochu deště.
Jen ať prší,
jen ať leje,
země suchá – zle je, zle je

Ptáčkové již zpívají,
milenci ještě nespí,
jen něžně se líbají
a jsou z rozchodu nesví
Nezvyklé

Dámy

Všechno, co je nezvyklé,
může se zdát hloupé,
časem to však vynikne
jak rozvité poupě

Svět, kdy ženy byly dámy,
kam pak se jen poděl?
Otočil se k nám všem zády jiný máme model
Svoboda a povinnost
Svoboda a povinnost,
ty jdou vždy proti sobě,
první není nikdy dost,
druhá končí až v hrobě
Líní lidé
Líní lidi nejsou lidi,
chovají se jako zvěř,
člověk za ně jen se stydí v kožichu jsou oni veš
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B III b 2021
Přání
Prší
Venku prší,
venku leje,
jsou tam viry,
venku zle je

Jen vše dobré k svátku,
abys stále zdravý byl,
co nejméně zmatků,
aby nechytil tě vir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babiš a Hamáček
Píseň pro tebe
Jeden brzdil Opatření,
druhý zase kontroly,
větších “vrahů” u nás není,
oba patří do vody!

Tón a jedna slabika,
začíná píseň pro tebe.
Refrén to vše zamyká
a za mnou tě hned odvede

Nařízení
Přání
V zastavené části obce
nosit roušku jistě to chce,
neb to s námi půjde z kopce.
Kdopak tohle, kdopak to chce?

Ať neprší do komína,
kdopak jenom to uhlídá?
Začínající zloděj

Policie selhala
Dámy, a k tomu páni,
nás policie chrání.
Mám prý býti doma v klidu,
třeba takhle nezahynu
Bezohlední
Dneska oboustranný zápal plic
na ulici chytneš jako nic.
Mladí lidé chodí bez pak na záda hned mi vlez !
Sto epigramů
Napsal jsem sto epigramů
z epidemie,
jakpak je k vám však dostanu,
a co prémie?
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Co se bojíš člověče?
Z cizího krev neteče !
Žena?
Nechce nikdy míti žádné děti,
je to prý její svoboda,
stejnou píseň mohla matka pěti,
pak nebyla by, proboha !
Krasavice
Krasavice usměvavý,
hledět na vás, to mě baví
Muž
Muž se pozná hned podle toho,
že se brání a plní slovo

Drama

Konec charakteru

Když žena nemá žádné drama,
tak si ho brzy připraví,
zůstane sice na čas sama,
ale ráda to vypráví

Nevadí mi světa neznalosti,
nevadí mi pomalé myšlení,
vadí mi, když stále není dosti,
když charakter za prospěch vymění

Úspěch ?

Setkání

“Ulovit“ pohledného muže,
to není důvod k radosti,
ten, co má velký úspěch u žen,
ten přináší i starosti

Potkal jsem tě moje milá,
potkal jsem tě na netu,
hezky jsi se projevila
a máš plno talentů

Fotky

Zpíváš jako zpěvačka,
co se zpěvem živí,
skvělá je tvá přednáška
“jak se náš vkus tříbí”

Děvčata na skříni
se na tě z fotek smějí,
vínko jim nabídni
a pak se dej do snění

Když černá nevadí

Na co?

Silnice je černá,
není na ní sněhu,
žena je mi věrná
a dává mi něhu

Na co mají ženy ňadra,
když se jim nechce kojit?
Aby jim jenom tak spadla
aniž se budou hodit?

Severní točna

Na co mají ženy ňadra,
když nechtějí mít žádné děti?
Aby jim jenom tak spadla,
ve stáří musely se rděti

Na točně, na točně
pivo si natočme.
Čepuje tam jeden mladík,
čepuje tam pivo Bráník
Ceny jsou tam celkem mírné,
platí se tam jenom mýtné

Reportér
Musíš dojít až tam na dřeň,
tam, kde pravda začíná,
kudrlinky rychle zažeň,
piš, co lidi zajímá

Problémy
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Kdo chce mít problémů polovinu,
oproti tomu, co měl dřív?
Ať vypustí každou “volovinu”,
a bude mu rozhodně líp

Dávkaři

Nelegální migranti

Na co bychom pracovali,
když dostaneme dávky?
Proč bychom se někde štvali,
když máme pořád svátky ?

Kdo pokusí se nelegálně
překročit státní hranice,
ten, kdo poruší zákon schválně,
ať se stane, co se stane,
občanství již nedostane

Strategie
Přání
Proč bych měnil strategii,
když jsem na tom dobře,
vždyť si celkem slušně žiji smutek jednou pomře

Jen vše dobré k svátku,
abys stále zdravý byl,
co nejméně zmatků,
aby nechytil tě vir

Nikdy
Spáč
Dokud se muž hýbe,
tak si nikdy nezoufá,
co přijde, to přijde,
muž tem nikdy necouvá

Spánku ještě hodinku
dám si dneska do vínku !

Extro – intro

Nekuřák

Někdo se raduje na veřejnosti,
jiný pak zase v soukromí,
jeden nemá hostí nikdy dosti,
jiný si v parku pohoví

Je to vskutku jistě tím,
že nesnáším nikotin

Usměvavá

Když se ti chce spát,
no, tak si klidně spi.
S životem se rvát
po probuzení jdi !

Spánek

Tahle holka usměvavá
bývá často doma sama.
Rozdala všem úsměvy,
kdo jí vyjde v ústrety?
Smích rozdává jiným,
jí nakonec chybí
Šance
Šance je sice malá,
ale kdo to jen ví?
I to se někdy stává,
že “salát” zvítězí
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B III c 2021

Policie a opatření vlády

Od 1.3. 2021

Policie nechrání,
ta jenom napomíná.
To však není normální,
tak lidi neuhlídá

Tak teď máme opatření,
jsou docela krutá,
však viníků vidět není,
kdopak smyčku utáh?

Těch, kteří roušky nenosí,
tak, těch je plná ulice,
starci se brání emocím,
mohou jen doma durdit se

Chodí všude bez roušek
a tváří se nadutě,
bez titulů, bez zkoušek
odcházejí na kutě

Ventilace

Nezodpovědní

Zapojení ventilace,
to není už teď legrace.
Vylézají hadi, štíři,
vir, ten se z ní rychle šíří

Nechce se mi chodit
kolem horké kaše,
řádí tady covid
a povaha naše

Retro – ČT 3

Obcházíme příkazy,
na to jsme my mistři,
řítíme se do zkázykdy náš rozum zbystří?

Samí mrtví v televizi,
ale je to zábava,
splín z covidu rychle mizí,
cítím se jak zamlada

Pro vládu

Obrazovka plná nebožtíků,
však člověku je veselo,
oni humor kladou do košíku,
ani spát se mi nechtělo

Vy řešíte následky,
ale málo příčiny,
tančíte jak baletky,
co moc vína vypily

Pustím si zas televizi,
když budou tam samí staří známí,
smutek potom rychle mizí,
škoda, že už nejsou mezi námi

Bez roušek
Koho to zajímá,
koho to bolí?
Koho to dojímá,
že druhým škodí

Antirouškaři II
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Ztratili jste opatrnost,
k tomu také respekt,
mrtvých není ještě vám dost,
jaký bude efekt?

Něco za něco

Ženské starosti

Když nebudou naše děti nosit roušky, Žena, když má starosti,
my nebudeme jim potom hlídat
tak je konec radostí,
vnoučky
prožívá je do morku kostí své kamarádky nepohostí
Zase nikdo
Poslední varování
Kdo zastane se starých lidí?
Tak jako vždy – opět nikdo.
V klidu a pohodě
Když mládež zas bez roušek vidí,
nastoupil do lodě,
vrací se zpět ve své sídlo
přišel naň oka tik,
vstoupil na Titanik
Plané řeči
Skromnost
Jde o řeči jenom plané,
že když jsou mladí bez ochrany úst,
Nemusí hned svítit slunce,
starším, že se nic nestane,
stačí modrá obloha,
že nebudou mít doživotní půst
vína, když je v láhvi k půlce,
k milé když se dovolá
Pandemiové vlnění
Líní
Druhá vlna,
třetí vlna,
Jsou lidi
teď se brzdí čtvrtá
a pak jsou ti líní,
kdo je kdo se vidí.
Každá z nich je
Podporovat líné,
strastiplná,
to je jasně chybné !
co hlavou ti vrtá?
Diplomacie
Pro rozumné je to jisté:
vlny zvedli populisté !
A tak tedy s pánem bohem,
ať se jenom víc neohnem !
Chtělo by to větší snahu,
jak zajistit změnu,
Potíže s láskou
vyměnit tu vládu “vrahů”
za rozumnou cenu
Políbila by ho sama,
nemůže však vždyť je dáma
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pozitiva
Hledejme si pozitiva,
vždyť jsou téměř na všem,
i to špatné bude prima - 35 - fajn, od zítřka začnem

Někdy
Tak já nevím
Stojí těch pár vteřin blaha
za všechnu tu námahu?
Může to být marná snaha,
nač tedy tu “šarádu”?

Někdy se život povede,
někdy taky ne,
někdy se člověk rozvede,
někdy zahyne
Záruky

Jaro
Tak jsem viděl pvní včelu,
máme jaro – já to beru !

Kdopak mi jen zaručí,
nemít prázdné náručí?
Moje banka,
pak Seznamka

Na tancovačce
Nepozvaní
Pročpak jsi mne má milá,
pročpak jsi mne zranila?
Stále se jen tomu divím,
že tančilas klidně s jiným
Nepořádek
Žiji sice v “bordelu”
jako mnoho mužů,
uklidit si dovedu,
ale sám nemůžu

Nebuď smutná
Podívej se moje milá,
podívej se na mne,
se mnou by jsi smutná byla,
vdyť jsem stále na dně
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Vědí, co je potřeba dělat,
protože jsou zkušení,
ze židlí se však nejdou zvedat nepozval je úředník !

B III d 2021
Bez roušek

Bude léto

Na grázla neplatí domluvy,
to pochopíte časem,
jemu je třeba dát “do huby”,
nebo ho svázat lasem

Říkejte, si co chcete,
nadávejte na všechno,
stejně kytka pokvete tak těšme se na léto

Druhá a třetí vlna

“Lichotky”

K nám nepřišla vlna mrtvých sama,
byly volby a Vánoce,
všechno zavinila naše vláda,
ostatní vše jen zdálo se

Když ti blbec nadává,
to jakoby tě chválil,
přijde dobrá nálada,
argument ho “zabil”

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nechce se mi

Hodnota
Hodnota člověka
se pozná podle toho,
že na nic nečeká
a že vždy drží slovo
Dělá věci prospěšné
pro ostatní lidi,
pod nátlakem neklesne,
občas potlesk sklidí
Chaloupka
Chaloupka na konci světa,
kolem ní chodím rád,
láká mne, láká už léta,
jdu si s ní povídat

Nechce se mi nechce
opustit své děvče,
za ní se teď stydím,
neboť spala s jiným
Hlavu vzhůru
Zaženeš každou můru,
když dáš hlavu vzhůru !
Doprovod
Ať si lidé vyberou,
co se jim z básní líbí,
to doladí citerou,
když múza je políbí

Hoří
Sousedská “radost”
Když chceš udělat radost sousedům,
tak musíš alespoň kulhat,
občas si nechat zapálit svůj dům,
k tomu souchotě si uhnat
- 37 -

Chalupa je v ohni,
bohužel je dřevěná,
tak se rychle pohni,
aby pohřeb neměla

Jenom doma

Máš dost jídla ve spíži,
o pití ani nemluvě,
dluhy tě též netíží pročpak se chovat nerudně?

Dneska nikam nepůjdu,
dneska nikam nemusím,
dneska nikde nebudu,
dnes si cesty odpustím

Vzpomínky na tebe

Pomoc lenochům

Odešly mi vzpomínkypo bytě roztroušené ohýnky
svíček svatebních

Proč pomáhat lenochům,
jakou to má jen cenu?
Je to holý nerozum,
škodí to tvému jménu

Naštěstí mám dopisy,
připomenou, co kdysi
jsme spolu měli
a co neměli

Paměti
S osudem si pohrály
i nahodilé fotky
na dně krabice k prohrabání

Mějme na paměti,
že psát své paměti
je doporučené
již od nepaměti

Tak
zas
tě vidím před sebou,
důstojnou i zmatenou

Narození
Achich, achich, achich ach,
přiletěl k nám v noci čáp.
Ať to nikdo nezmešká,
přinesl nám chlapečka

I ohlodanou časem
tvůj obdivovatel
však dál
já jsem
Přání učitelům k 28.3.2021

Textaři
Suchý, Svěrák, Šíp
a hned je nám líp !

Ať se vaši žáci
chovají jako lidi,
ať slušnost neztrácí,
a dobro kolem vidí

Remcal

Politika

Co stále remcáš “hlupáku”,
když tě nikde nic nebolí,
máš doma uhlí v uhláku
a můžeš říkat cokoliv

Politika není velká,
politika není malá,
politika není telka,
s tebou si vždy jenom hrála
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Skromnost

Vzpomínka

Lepší něco nežli nic,
lepší snaha nežli rezignace,
těžký život bez vinic,
i když není ti už dávno dvacet

Venku již pípají ptáci,
měl by jsi jít spát,
vzpomínka se stále vrací,
asi ji máš rád

Svatební den

Stáří III

Nevím, proč je mi dnes hej,
proč se hrnu z postele,
proč jsem už teď vyspalej ?
Vždyť čekají mne v kostele?

Spoustu věcí nestačím,
nebo je dělám pomalu,
občas trochu chytračím,
nemoc když třeba dostanu

Mít pravdu
I hlupák může mít pravdu,
může ji mít i vrah,
radost mám, když pravdu najdu mohu ji přivítat
V šuplíku
Má cenu psát nové verše,
když staré leží v šuplíku?
Bez odezvy makat nelze,
i když máš moudra v malíku
K zubaři
K zubaři se mi jít nechce,
ale budu muset,
co kdyby to byla sepse
a já měl jed v puse?
Předsevzetí
Budu muset
makat v kuse,
abych všechno stačil
Obléknu se,
obuju se,
a teď abych svačil
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B IV a 2021
Po válce
Podání rukou v pandemii
Zbyla po něm čepice
a dřevěný kříž,
nebude už tulit se nespatří ji již.

Podat si dneska ruce,
to je skoro přečin.
Jen ať dál svítí slunce,
ať v duchu nebrečím

Vtipy za stovku
Bez chřipky
Poslechnu si pár forů
a pak půjdu spát.
Jasně, že k sobě domů,
nejsem přec už mlád

Chřipku nemá téměř nikdo,
zato covid řádí,
jak je všude kolem vidno
viník ale schází

Univerzální brýle ?
Řidiči autobusů
Nosí brýle na blízko,
nosí brýle na dálku,
nosí brýle na střed.
V něčem ale má štístko,
nemá čas na zahálku hledá žití námět

Bez roušek, že mohou být to je pro mne vskutku nové,
výjimku, že musí mít
řidiči a debilové
Výzva

Řeči
Zkusme spolu zlomit
bezohledný covid !
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ať řeknete, co chcete,
tak všechno může být špatné,
když je rozum dítěte,
nebo když není nic platné

Velikonoční přání 2021

Čekání na víno

To bylo přání předloni a dříve !
Teď jsme již o mnoho skromnější.
Dneska totiž již všichni dobře víme,
co horní je a co dolejší

Nepřines jsi domů pití,
nechal jsi ho v hospodě.
Jak můžeš tak hloupý býti?
Žena bude o vodě.

Nejde jen o to přát si zdraví,
je třeba pro něj také něco dělat,
ať nás to baví neb nebaví vždyť i Pepek námořník jedl špenát !

Štěstí – neštěstí ?
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Nevím, zda je pro Zemi lepší,
že má na sobě člověka,
který zbraněmi stále chřestí
a každého tvora poleká

Sliby
Migranti VI
Když nebudeš plnit sliby
nesplní je ani druzí.
To, že se ti potom líbí,
když jiní ti sliby dluží?

Tuzemce to mrzí,
že nelegální migranti,
jsou vlezlí a drzí,
že neznají mezí
a často jsou jen nýmandi

Vstávání

Světlé kalhoty
Také by jsi mohla nosit
bez faldů a více světlejší kalhoty.
Jménem mužů chtěl bych prosit:
žádná ji nemá tak pěknou jako ty
Probuzení

Výchova
Není to dnes žádná psina
vychovati dobře syna,
Aby vypomáhal světu,
a neskončil jen na netu

Probudit se ze snu,
to může být někdy kruté.
Nespatříme Vesnu,
jsme ale zas u té druhé

Kdo se neozve

Ach ti muži

Kdo se dneska neozve,
tak má prostě smůlu,
ten dopadne nedobře,
starostí má fůru

Tenhle muž je nadšený,
když vidí včelu v letu,
tamten je zas na ženy,
které se mají k světu

PL

Dědo vyprávěj

Kdo čte Parlamentní listy
může si být celkem jistý,
že zde neplatí eura
a že tu není cenzura

Můžeš říci hodně
a nebo také nic,
hráti si u ohně
po cestě z plískanic

Co se stane ?

Uklízení
Nemohu uklízet,
když musím tvořit,
čeká mne druhý set,
nesmím se složit !

Ještě deset vteřin
a budu muset vstávat,
do práce pak běžím,
vždyť čeká mě tam káva

Však to víte mladý pane,
že se něco zlého stane.
Potom přijdou řeči plané,
nebo třeba láska vzplane
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Turista

Objektivita

Chodí podle počasí,
když je hezky, tak je venku,
když nehezky, tak pak v šenku

Světu chybí objektivnost,
místo ní má fandovství,
mezi státy chybí vstřícnost –
brána je za bláznovství

Sbohem
Milovník hudby
Rozhlédni se moje milá,
jenom podívej se kolem,
tady jsi se seznámila,
tady jsi mi dala sbohem

Kdo má hudbu rád,
ten jí stále slouží,
a ne akorát,
když je s prachy v nouzi

Jedna mince
Politika
Když tě hlupák pohaní,
nebo chytrý pochválí,
potom dále čiň se je to jedna mince

Není malá,
není velká,
ta dobrá je obojí

První láska

Jako skála
má pak stávat,
když si někdo dovolí

Zabouchla se do mladíka,
ten ji za to zbouchnul,
ať teď mladík nenaříká,
když si k lásce loknul

Neperspektivní
Tak jsem prý starej
a málo perspektivní,
vínka mi nalej,
snad to pak lépe vyzní

Hra
Hra je trénink pro život,
tak ať si děti hrají.
Hraje si i idiot,
a hříbata ve stáji
Ach, ta paměť
Máš spoustu věcí,
co bys dělat měl,
ty však jsi přeci
na ně zapomněl
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B IV b 2021
Ceny v marketu
Pandemie v pohodě
Kdo zažil čtyřicet let komunistů,
pandemii snáší už v pohodě,
jako ten, který má oporu v Kristu,
kdo pomáhá národu k obrodě

Devadesát devět devadesát,
nebo rovnou za sto korun?
Měl bys asi začít štěstím plesat,
nám však nebere to rozum

Bez točeného piva

Lépe a lépe

Bez hospody můžem žít,
jak nám ukázala pandemie,
stačí jenom rozum vzít i bez točeného člověk žije

Všechno se dá vylepšovat,
vše může být lepší,
také líp se můžeš chovat,
to je pravda – hepčí !

Rozvolnění 12.4.2021

Vtip

Deset lidí uvnitř,
to je tedy riziko,
potěšíme covid nemaj trochu vypito?

Vtip je vlastně překvapení,
o nic jiného nejde,
nic skrytého v tom už není přesto jen těžko vzejde

Zůstávejte doma

To chce klid !

Dát se žít i ve vězení,
tak proč tedy brečíme?
Tohle přec vězení není,
nesedíme nečinně !

Klid je naše výhoda,
s ním odchází starosti
klid přináší příroda
i kulturní slavnosti

Plaga přežil

Klacky pod nohy

Proč nepadl Plaga?
To ví každé malé dítě,
byla sice snaha bránili ho, jak snad víte

Házet klacky pod nohy,
na to jsme mistři světa,
Říkejte však volovi,
že země pak nevzkvétá?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Něco pro své zdraví
Na něco stejně zemřít musím,
to je tedy bohužel fakt,
já to však přesto ještě zkusím
na sešlost věkem umírat

Přísloví č. 56
Kdo chce mnohem víc
nemá často nic
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Starosti?
Málo času
Nějak nemám starosti,
a prý je to tím,
že nedělám blbosti
a sám v noci spím

Čím ti zbývá méně času,
tím více bude rizika,
že nepoznáš všechnu krásu
ba ani vtipy komika

Přání

19.4.2021

S tebou chci tančit bez hudby,
jenom tě držet v objetí,
navštívit spolu Bermudy,
prožít radost i dojetí

Přestal jsem poslouchat zprávy,
a je mi mnohem líp,
nepoznám Vrbětic fámy,
zato v klidu budu žít

Kdy?

Vrbětice I

Začnu psát knížku.
O čempak bude?
Rozbije bystu
smutku a nudě

Kauza má něco zakrýt,
ale nevíme ještě co.
Máme se vína napít,
nebo s dětmi hrát pexeso ?

Kytarista

Příliš suverénní žena

Dejte mu kytaru,
ať něco zahraje,
rychle i pomalu,
kytara hravá je

Suverénní žena,
to snad není žena,
to už je skoro muž,
tu opustit je třeba,
setřít jí ze rtů růž,
k tomu zvolat “kuš!”

Otcovy sliby
Ať se mu to líbí
nebo třeba někdy ne,
ač je otec sivý
plnit sliby nemine
Soulad
Deset krásných kraslic,
když položíte k sobě,
vypadá to na nic,
nemají soulad v sobě
Deset tažných koní,
když zapojíte do vozu,
nic vás nedohoní,
snad jen trochu lomozu

Vzpomínky
Lepší jsou vzpomínky
nežli vůbec nic,
vzdušné jen polibky,
vítr z chumelic
Které jsou které
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Kopretiny, sedmikrásky,
čím se jenom liší?
Když jsou ale dané z lásky
obě se tím pyšní

Nová doba
Pořád se kvaltuje,
pořád se spěchá,
jenom se cáluje kdo ti co nechá?

Chyby
Hochu, hochu milý,
nesmíš dělat chyby,
ďáblovi se líbí všechno za ně slíbí

Dětský svět
Dětský svět je jiný,
nežli svět nás dospělých.
Velké jsou i křivdy
o které se podělí

Dětský svět vstávání

Přání III

Vstávej, vstávej,
rychle vstávej,
pojďme spolu
sázet alej

Pomaloučku, polehounku,
vstávej, vstávej, můj holoubku!

Sedět s dívkou srdce svého
chvíli po odlivu
v loďce na písku,
držet se za ruce,
dívat se do očí,
jistě tak Pán Bůh chce,
smutek jim odročí

Vrbětice II
Tak tu máme Vrbětice pandemie končí.
Není pro ni místa více,
když je národ ovčí
Dále umírají lidé,
médiím to však nepřijde.
Dokonce i Sněmovna
médiím je podobná

Večer
Voní růže,
také hlohy,
svítí měsíc,
hoří stohy
Muži
Muži, ti nebrečí,
muži, ti bojují.
Je soupeř největší?
Do něj se obují!
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Demokrat

„Hrdina“

Nezanevře přece na lidi,
pročpak by to jen dělal?
Že věc jeden jinak snad vidí?
Kde druhého by hledal?

Povím dneska novinu nebude vám do tance,
v Desné máme hrdinu,
k zemi co srazil starce

Komu věřit?

Pro antirouškaře

Máme věřit vládě,
nebo raděj Bohu?
Tohle v každém pádě
rozhodnut nemohu

Nenošení roušek
to přináší anarchií,
předloží vám oučet další lidé už nežijí

Nikde nikdo

Desinfekce výtahu
Lepší ve výtahu fleky,
nežli covid a jíst léky

Nikdo ti nezavolá,
nikdo tě nemá rád,
to říkám stále znova,
však sobě akorát

Zástupný problém

Do kolen

Očkovat, že nejde více?
Vůbec žádný problém !
Připomenem Vrbětice,
po dobrém, či po zlém

Podívej se
moje milá,
podívej se
kol kolem,
ty jsi na mne
sice zbyla,
přesto padám
do kolen

Pátá vlna
Blíží se indická mutace,
mnozí však z ní mají psinu,
bez roušek chodí si po place proč dělaj tu „volovinu“ ?

Nové věci
Jsem pro všechno nové,
když je to ovšem lepší,
pro tyčinky vonné,
a též pro ruce hebčí

Rozestupy
Jenom člověk tupý
nezná rozestupy!

Pohled na moře
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ach to moře, věčné moře,
a ty skály u něj,
řekni jenom, ty můj Bože,
do kdy budu chudej ?

Jedna rukavice
Lepší jedna ruka v teple,
nežli obě v zimě,
když se jedna s druhou sepne,
štěstí stojí při mně
U stolu
Sedět spolu u stolu,
vyprávět si vize,
popíjet zas kofolu,
neznat, co je krize
Lupič
Copak pane lupiči,
co se vám zas nelíbí?
Život máte jepičí,
všude po vás hned střílí
Chudý I
Ještě, že jsem chudý,
mám tak méně starostí,
nemusím splácet dluhy,
hledat další známosti
Chudý II
Nemusím jíst lanýže,
ani kaviár,
a večeři na stříbře,
tu, že bych si přál?
Politici
Politici, to neumí jinak.
Oni myslí jako vždycky,
ale jenom politicky
Mají své jasné priority,
stranu a její benefity.
Populismus jim též není cizí,
slušnost, ta však u nich časem zmizí – 47 -

Zbytečnosti
Děláme tolik „volovin“,
k tomu také zbytečnosti,
Proč? Na to vám rád odpovím:
vyšších zájmů my jsme prosti
Ženské oči
Takové ženské oči,
když ti hledí do očí,
máš chuť hned k ní přiskočit,
líbat ji na obočí
Co to chce?
To chce hlavně klid,
k tomu dobrou náladu.
Nenechat si vzít
všechno, co si zamanu
Jde nám o lidi
Jde nám přece o lidi,
tak je třeba spojit všechny snahy,
boje, ať se uklidní,
ať jsme z vesnice a nebo z Prahy,
Dětské rady
Nechat si radit od dětí,
to je často k ničemu,
o žití nemaj ponětí žena má pak migrénu
Krácení
Život se ti krátí,
jenže nevíš jak.
Najednou se ztratí
a bude z něj vrak

Na výlet

Vydržet

Nadýchám se jara,
půjdu na výlet,
zelená se tráva,
vyrážím teď, hned !

Mladí lidé ve fitku
cvičí jako diví.
Starší lidi na JIPKu
vozí každou chvíli
Politik III

Nechci
Nechtěl bych žít dlouho v této době,
když nevíme co a jak,
když vystaven jsi všech bláznů zlobě,
a na slušnost sedá prach

Je to, je to, je to tak,
ani ryba ani rak,
na enter teď k tomu kliká je to prostě politika
Hekři

Praha 1989
Hekři, to jsou jen zloději,
to nutno říci předem,
po internetu choději
a zamoří ho jedem

U domů samé lešení padaly jim fasády,
nic se však dlouho nezmění
s komunisty za zády
Když
Když dnes nesvítí sluníčko,
tak mohu alespoň makat.
Kde jsi ty moje sudičko,
ať nedám se od žen zlákat !
Díky
Díky za to, velké díky,
že smím líbat tvoje rtíky
Život
Život není živoření,
na to je ho škoda,
život žijí „vyvolení“,
žijme ho proboha !
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bez roušek při setkání na ulici

Výborně a paráda

Jak to jenom přijde,
že jsou jich plné ulice,
bezohlední lidé,
což takhle s nimi soudit se?

Výborně a paráda,
to jsou ta slova dneška,
kdo je často zastává,
tak všechny trable přečká

Mladík bez roušky

Slovo dneška

Proč by tě mohl nakazit
nějaký mladý parazit?
Ten, co chodí bez roušky k podpoře má meloušky

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
ten, kdo s nimi nakládá,
ten vše špatné přečká

Nepoučitelní ?

V osmdesáti letech

Karlův most a Techtle-Mechtle
máme už zase na dosah,
zajděme dnes raděj vedle,
aby vir na nás nedosáh !

Potřebuješ prezentovat
všechno, co jsi vytvořil.
Pro budoucnost to uschovat,
a to rychle, ze všech sil

Varování 7.5.2021

Jaká je?

Není možno dnes rozvolňovat
a nedodržovat opatření současná,
přezíravě se k viru chovat,
pak obrana proti němu rychle
rozpraská

Jaké má žena nádobí
a jak průhledná má okna,
to o ní leccos napoví,
pak krásná je, i když zmokla

7.5.2021

Jak jinak ?

Tak nám otrnulo už zase
a nezodpovědnost vítězí,
poznáme to na státní kase končí totiž s virem příměří

Když sám sebe nepochválíš
nebo se někde nepředvedeš,
ať jsi básník nebo malíř,
tak si moc dobře nepovedeš

Zástupný problém

Kronika veršová

Očkovat, že nejde více?
Vůbec žádný problém!
Nasadíme Vrbětice,
po dobrém či po zlém

V ní jsou mé zkušenosti
a také zásady,
jsou v ní i povinnosti
a mnohé nápady
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Ráno v posteli
Odměny pro ženy
Klasických mužů je málo
a jen ti dobrou ženu ocení,
a tak se to ale nějak stalo,
že jen málo hodných žen odmění

Leží se ti tady dobře,
ale tvá dívka na tě čeká,
ranní lenost brzy pomře,
a člověk do života spěchá
Věci k naštvání

První květen
Kdybych byl mladší,
tak by mne také leccos štvalo,
pro klid mně stačí,
když vím, proč se to špatné stalo.

Máme první květen,
máme lásky čas,
kde běhá ten “kretén”,
kde se courá zas ?

Jsem teď už však také dost jiný,
vím, že vždy podstatné jsou činy !

Proti splínu
Vždyť já přece dobře vím,
že je nutno něco dělat,
nebo na mne přijde splín,
a to bych byl vskutku nerad

Rozbřesk
Máme nový den,
již se rozednívá,
končí noci sen,
ten se dnem nám splývá

Úklid
Naučit se vyhazovat
věci, které jsou k ničemu,
užitečné, ty pak schovat,
nebo darovat jinému

Pro druhé
Co děláme pro druhé,
činíme též pro sebe,
tomu ano, tomu ne,
zvony pak všem v poledne

Jiné hřiště
Proč bych chodil tam,
kde je soupeř pán?
Volím “hřiště” jiné,
úspěch potom přijde

Chudý
Být chudý je výhoda,
jen ještě nevím jaká,
zboží plná výloha,
ty nemáš zrnko zlata

Polibek
Tohle to mne nezabije,
možná, že i posílí,
koupím dívce kamélie,
když mne zlehka políbí

U piva
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Sedět někde u piva,
proflákávat čas,
odhodlání ubývá,
hlavně, že máš chlast

Jedna sféra
Již ten, kdo je dobrý v jedné sféře,
ten zaslouží si naší úcty,
zkusme otevřít mu každé dveře,
aby takových byly tucty
Snění
Polední siesta
Dal jsem se teď na snění,
na snění o své lásce,
někdo se hned ožení,
já sním o tvé kráse

Co takhle si lehnout,
zkusit chvíli spát,
načas čas přehlédnout,
šlofíka si dát?

Nikdo – někdo

Cíl a cesty

Nikdo není ve všem dobrej,
stačí, když je v něčem,
v hlavě si to zatím srovnej chraň ho třeba mečem

Oba mají stejný cíl,
však cestu mají jinou,
pročpak by se s druhým bil,
ať spolu k cíli vyjdou

Ráno – raníčko

9.5.2021

Můžeš ještě polehávat
a odkládat činnosti,
můžeš chytrým začít mávat,
ale zatím v tichosti

Dnes má většina žen svátek,
a tak pojďme všichni slavit,
dneska je totiž Den matek,
muži budou ženy bavit

Milování (lidová)

Žít a nechat žít

Řekla dívka zasněně:
Chtěla bych to na seně.
Druhá volá jako divá:
Na rozhledně je to prima.
Další chválí hotely:
Být tam s milým v posteli.
Tahle ta má svoje zdání:
Všude krásné milování.

Muže je nutno nechat žít,
pak je pohoda v rodině,
žádné už hádky, jenom klid,
zpěv písní v jedné tónině
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Rekordmani

Pátá vlna

Vypijeme nejvíce piva,
máme nejvíce mrtvých na covid,
co překonat nám ještě zbývá,
co měli bychom třeba zahodit?

Začíná nám vlna pátá,
poučit se nelze,
s rozvolněním se zas chvátá dožijem se penze?
Mrtví a volby v pandemii

Virová doba
Teď se pozná jací lidi,
jací vlastně jsou.
Jeden za ně dost se stydí,
když virus někde naleznou

Nejvíce mrtvých na světě
má na svědomí naše vláda,
to ve volební odvetě
nebude jistě slyšet ráda

Vrbětice

Pandemie 2020
Proti životu za komunistů
je pandemie procházkou v zahradě,
pozor však na nástup populistů,
pak Hitlera máme na skladě
Antirouškař III

Hapruje nám očkování
a přibývají petice,
také testy nejsou k mání ještě, že jsou Vrbětice !
Indická mutace
Indická mutace
k nám se rychle blíží,
je konec legrace,
počátek obtíží

Ten, kdo stále jen nadává
a nenosí roušky,
hitem je mu zábava nezná žití zkoušky

Vláda to nezvládá

Opatření vlády
K čemu jsou všechna opatření,
když o nich občan neví?
Když se pak k tomu ještě změní,
on se pak chudák zjeví !

V březnu zemřelo nejvíce lidí
za posledních sedmdesát čtyři let,
za vládu se soudný člověk stydí
a odvolal by ji nejpozději hned
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Šachista

Pátá
Začala nám pátá vlna
rozvolněním rychlým,
ústa slibů jak vždy plná to si o tom myslím

Zůstaly mu poháry
a zapsané partie,
upomínky ze slávy.
Myšlení fajn taky je
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Filmový herec
Dobrá úřednice
Byl to velký frajer,
vejtaha, hezoun a podobně,
byl s ním ale malér,
ženy za ním šly by do ohně

Ne, že by byla moc chytrá,
je ale dost vzdělaná,
k tomu také celkem bystrá v úřadech pak hledaná

Dětský křik
Tvoje fotka
Nevím, kde mám svaté obrázky,
zato mám fotku tvoji,
nemusím se nutit do lásky,
ona mne z tebou pojí

Nekřičte na děti,
křičí na sebe již dost samy,
řeknou vám vzápětí,
že jsou již dlouho bez své mámy
Koho víc?

Manželství nenormálních lidí

Milovat muže
více, než-li své děti?
To nejde u žen muž pak k jiné “odletí”

Nenormálním lidem
dávat normální práva?
Jak pak k tomu přijdem,
proč se to u nás stává?

Zpochybňování

Priority

Zpochybnit se dá dnes všechno,
když je k tomu snaha,
jde to někdy věru lehko,
když dav kolem mává

Když se srovnají priority,
to se to potom žije !
Celý den stále jenom hity večer se víno pije

Pivo až na druhém místě

“Dětský” rozvod

Řekněte mi, proč nemůže
žena býti chvíli v klidu?
Proč se sápe hned na muže,
když on věnuje se pivu?

Rodiče se rozvádějí
občas jenom kvůli dětem,
je to však i o naději,
že dítě nebude “kretén”

Zkušenosti

Přání
Více klidu,
ať vše dobře dopadne,
přeji “psinu”
a ne lidi proradné

Nabitý je zkušenostmi,
jak je ale předat?
Peněz na to nemá dosti,
kde sponzory hledat?
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Kupředu levá!

Chybička

U silnice “za Rakouska”
patníky se skvěly,
teď se u nich kočka mrouská skloněny jsou k zemi

Kněz má jednu malou chybu,
domnívá se, že zločinec myslí jako on,
že se hlásí k svému slibu
a že polepšení neodloží na potom

Práce pro společnost

Rady

Co je nutné,
tak to dělám,
to ostatní počká.
Je to smutné,
když můj elán
nevděku se dočká.

Když poslechneš rodiče,
neuděláš chybu,
nespadneš do Botiče,
nedostaneš rýmu

Svoboda

Protivní lidé

Svoboda je poznaná nutnost jinak jde jenom o chaos,
ke druhým lidem pak o krutost,
a končí z života radost

Protivných lidí je spousta,
jak se jim jen vyhnout?
Jak jen je nemít za hosta,
co dělat, když přijdou?

Ztracená (Lidová)

Básničky

Řekni, řekni má milá,
kdepak jsi se ztratila?
Ztratila ses v lese,
člověk to hůř nese,
než kdybys byla u piva.
A tak si raděj zazpívá

Mohl bych vám psát básničky
a to jednu za druhou,
opěvovat vám šatičky,
dokud v módě jen budou

Mezi nebem a zemí
Jsou věci mezi nebem a zemí,
které člověk nikdy nepochopí,
o kterých nikdo z nás nic neví
a tak raděj oči k zemi sklopí - 54 -

Nač se učit chybami,
když to jde i radami ?
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Zmuchlaný polštář
Neočkovat?
Když mačká mě polštář do slabin,
tak to se na správný bok otočím,
potom to vínečkem oslavím
a s bolestí se na čas rozloučím

Budeme mít svá lidská práva,
nebudeme však naživu,
i to se může občas stávat,
když poslechneme naivu

Preventivní prohlídky
Po pandemii
Když chceš svoje zdraví hledat,
nutno pro něj něco dělat !
A tak jako do školy,
chodit i na kontroly !

Začínáme rezignovat
na zbytečné věci,
k tomu ještě líp se chovat
všichni chceme přeci

Riskování
Rozvolnění od 31.5.2021 Dopis vládě

Kdy má cenu riskovat
a kdy je to k ničemu?
Kdy se jít někam schovat,
kdy polapit ničemu?

Odborníci, ti jsou proti
a přece se dál rozvolňuje.
Správní soud se nezapotí,
až pátá vlna k nám dopluje

Bez kázně – bez lásky

Otvíráme náruč
pro Indickou mutaci,
nabíháme na nůž tohle, že se vyplácí?

Je to láska
nebo je to vášeň?
Vždy tě spráská,
když ti chybí kázeň !

Přehnané rozvolnění
Začíná nám pátá vlna,
jaká asi bude?
Z rozvolnění přehnaného
vir tu bude všude

Louka
Život je louka plná květů,
kterou neviděl jsi spát.
Louka, co i pro tebe je tu o ní bude se ti zdát

Bez roušek
Bezohledné mládí
chodí si teď bez roušek,
měli jsme je rádi,
než však dostal přednost šek
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ptačí zpěv
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Zpívejte ptáčkové
písničky pro mne,
staré i ty nové než skončím v hrobě

Na konci

Kvítko

Já už jsem si život užil,
vás to možná čeká,
jásal jsem a někdy „bulil“ nikdy však neklekal

Podívej se dívko,
vykvetlo nám kvítko,
budeš mít dnes štístko

Lampa
Když nesvítí sluníčko,
tak mi svítí lampa,
přehrávám si elpíčko,
nesmí na mne chandra
Koho ?
Nebereme si přece toho,
koho máme rádi,
ale toho, kdo plní slovo
a kdo miluje nás.
Když pak máme nový nápad,
můžeme s ním lépe mávat
Úklid
Něco budem potřebovat,
něco asi ne,
něco bude nutno schovat a tak balíme
Cennost

Podívej se dobře na to,
vždyť je žluté jako zlato
Manželé
Jako teplo v zimě,
jako v létě chládek,
tak stůj ty vždy při mně bez zbytečných hádek
Přísloví 138
Co stačím, to stačím na zbytek se mračím
Deprese II
Práce zoceluje člověka,
deprese potom hned odspěchá
Paní fořtová
Heleme se
koukněme se,
jak se nese
holka v lese

Nejcennější to, co máme,
to je naše myšlení,
za nic my jej neprodáme,
i když zuby vycení

Je to právě nová,
ta paní fořtová

Nevědomost ?

Splněný sen

Je lépe vědět
a pak problémy řešit,
než doma sedět
a potom třeba i nežít !

Podívej se holka milá,
podívej se z okna,
o čem jsi tak dlouho snila:
- 56 - sousedka má Opla!

Turistika s kopce
Pozor na to, jsme v Čechách
Co je platné, že jsi geniální,
když narodil jsi se v Čechách?
Tam ti totiž všichni ve všem brání,
tam na chytré berou smeták

Když jde z kopce s holema,
dělá něco pro zdraví,
pak netrpí mu kolena
a ještě se pobaví
Čekání

Poděkování X
Zpívají ptáčkové ,
lavička prázdná,
kdy přijdou pánové,
kdo se jí zazdá?

Děkuji ti, ty můj pane,
žes mne nechal dlouho žít,
ať se již už co chce stane
budu klid dál stále mít

Víla z reklamy
Stovka
Zalíbila se mi víla,
ta, co tančí v reklamě,
kdyby na mne hodná byla,
možná, že by svedla mě

Kdybych sklopil trochu krovky
a nevyčníval z řady,
dožil bych se možná stovky
ověnčen k tomu řády

Slevomat
Proč?
Že je něco nejlevnější,
to ještě nic neznačí,
je to znakem jenom vnějším,
kvalita je jinačí

Proč si lidé nezpívají,
proč se stále jenom mračí?
Proč se více nelíbají,
vždyť život tak rychle kráčí

Uzavřené hospody
Bilance bez tance
Kolik tady bylo hospod?
A kolik jich zůstalo?
Ke zrušení měli důvod málo se v nich juchalo !

Mnoha let jsem se již dožil
a nebylo to špatné,
pár úspěchů jsem též dobyl,
porazil soky zdatné

Lidé
Čím?
Čím, čím, čím, čím, čím, čím
na úspěch útočím?
Když všechny své zbraně
věnoval jsem dámě bojuje teď za mně
a já si spím a spím

Jsou lidé zodpovědní
a potom ti druzí,
jsou lidé, co jsou hodní
a ti, co nás mrzí
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Riziko

Disciplina v pandemii

Proč míra rizika
mladým nic neříká?
Riskují stále
ve velkém, v malém

Měla by být disciplina
o kapánek větší,
každý blb se tomu vzpíná
a předčasně křepčí
Sobci v pandemii
Starším lidem jde o život,
mladým je to fuk,
cosi se ve mně zlomilo,
a tak dělám “hluk”
Mládež v pandemii
Mládež nemá zodpovědnost
k sobě ani k druhým.
Nikomu nedává přednost,
přečiny se chlubí
Dovolená v zahraničí
Pojedou na dovolenou
a přivezou zase viry,
rozumí se samo sebou,
že líp, když by doma byli

Lidová VII
Podívej holka malá,
tady je velká skála.
Z té můžeš potom skočit,
kdybych se chtěl rozloučit
Bouřka
Počasí je počasí,
s tím se nedá hnout,
ještě, že nám ohlásí,
kdy nám vypnout proud
Napadení Hradec Králové
Kdo se tě zastane,
když napadne tě cikán,
táta, máma ne,
pak ubráníš se ty sám

Proč nepodpořit domácí,
proč doma se neutrácí?

Pepřový sprej,
plynová pistole,
pozor si dej
říkat mu “ty vole”

Čestné prohlášení

Na lavičce

Jak může psát prohlášení
člověk, co je nečestný?
Možná jen pro pobavení
své budoucí nevěsty.

Dříve jsi seděl jenom v hospodě,
teď sedíš na každé lavičce,
ve stáří je to zcela v pohodě uděláš radost své babičce

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – 58 -

Mezi lidi

Udržet se na nohou

Chodit často mezi lidi,
tak to tě moc nebaví,
po tvých problémech se pídí
a potom tě nezdraví

Jak jen, jak jen, jak mohou
udržet se na nohou,
když pijí režnou a pivo?
Každého by to sklátilo!

Deprese

Pamětníci

Člověk z místa nehne se,
když jde na něj deprese

Když se chceme dozvědět něco nového,
tak poslouchejme pamětníky,
poví nám jak uzdravit lehce chorého
a jak se nestat nádeníky

V posteli
U ohně
Když se mi v posteli dobře leží,
proč tedy měnit polohu?
Proč nezůstat v ní raději svěží komu vstáváním pomohu?

Buřtík, ten se neopéká,
když je oheň prudký,
nezavoláš “heuréka”,
jsou z něj černé hrudky

Per partes
Moje pole
Lásku nelze dávat
najednou a všechnu.
Kdo nechce to chápat,
dostane pak depku

Jedno pole,
druhé pole,
na obě slunce svítí

Ruce

Tohle pole
to je moje
a to druhé chci míti

Ruce se mi chvějí
a není to vášní,
nemám strach o jmění,
jsem však jenom starší

Deprese?
Tak mám asi depresi,
nechce se mi vstávat,
večer pil jsem Hennessy tak to račte chápat

Před volbami 2021
Populista, psychopat
vládne naší zemi,
zažíváme žití pád,
a tak smutno je mi

Svoboda a mír
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Za mír a svobodu
stojí za to bojovat,
mít potom pohodu všechny spory pochovat

Prezentace
Zbytečné rady
Reklama a prezentace,
to je to, co nás dnes honí,
tady končí již legrace,
nutno makat jenom pro ní

Dal jsem synovi několik zbytečných
rad,
kterými se stejně řídit nebude,
já nevím, možná, dokonce, třeba i snad
je předá, až potomek mu přibude
Jinak nikdo neví,
že jsi ještě naživu,
Učme se
nic se pak nezmění,
jsi jen v žití zálivu
Všechno jde,
když se to umí.
Jedna ze sta
Ovšem ne,
když se jen čumí
Jana je dívka jedna ze sta,
která tě miluje,
Mentorování
líbat se nechce ona přestat dneska i minule
Mentorovat, poučovat má to vůbec smysl?
Hladovka
Lépe sám se slušně chovat to zaujme mysl
Konečně mu kručí v břiše,
léta už to neslyšel,
Disciplina II
pozvedněme vína číše,
aby dále vydržel
Disciplina musí být,
jinak je všemu konec,
Kdo koho ?
jinak les by ohněm chyt
a přejet byl by chodec
Stvořili Bohové lidi
nebo lidé bohy?
Bohatství
Odpovědi, ty jsou jisté:
křesťané neb ateisté !
Máma tě konejší:
Nemůže být každý jako Kellner,
buď jenom skromnější
a bohatství si moc k srdci neber
Libuška
Šafránková nezemřela,
ta již jenom nehraje,
radost nám všem stále dělá,
když ji TV přehraje
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Dovolená 2021

Výborně a paráda

Na co jezdit do zámoří,
když je u nás hezky ?
Viry se tam rychle množí
a dlouhé jsou cesty

Výnorně a paráda,
to jsou slova dneška,
ten, kdo s nimi nakládá,
ten svou smůlu zmešká

Dovolená 2021 II

Many, many

Každý správný turista
nepohne se dnes z místa.
Neopustí republiku,
jako to měl dřív ve zvyku

Proč se honit za penězma,
k čemu by to bylo?
Slušný člověk tě pak nezná s kým máš jít na pivo?

Bez respirátoru
Radujte se všichni blázni,
přestaňte se bránit,
pohřební zas písně zazní hlavně, že hry má lid !

Co si uvaříme, to si sníme
Chodit nelze kolem kaše,
ať je horká nebo ne,
když je přece kaše naše,
jíst ji není řehole

Vláda v pandemii
Jen ať se vláda pěkně stydí,
co vyváděla v pandemii
Jen ať se vláda také hned kaje,
za to, že nepodpořila kraje

Bez dětí

Čemu se teď vláda diví?
Že zůstali ještě živí

Lesbička je nenormální,
to přece nejde nevidět,
rodinu mít, to se brání,
též přivést děti na náš svět

Jen, ať se vláda omluví,
že nedělala dost pro druhý

Vdané ženy útočí
Opatření vlády č….
Ať to jen každý vidí
jak to dnes vypadá
při shlukování lidí,
když není zábrana

Podpatky a výstřihy,
jaký mají smysl?
Muže, aby zmýlily,
úsměv by jim zkysl
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Večerní procházka
Starý mim
Jde se projít ke hřbitovu,
ať ví, kam ho složí,
hospodu pak přidá k tomu,
chce tam trochu ožít

Je to těžký
chodit pěšky,
když jiní létají tryskáči

Dieta č. 1327

Je umění
zůstat němý
a přitom být lidí miláčkem

Dá si jen jablko k snídani,
k tomu ještě hrst vloček,
z přejídání se vymaní,
vždyť se dnes o tom dočet

Však jen do té doby,
co ho úspěch zdobí,
pak stane se nočním hlídačem
Střet zájmů

Stáří III
Co je dobré pro občana
nemusí být dobré pro stranu,
se zákonem to zamává
nebo vše zůstane postaru

Musíš vstávat pomalu,
všechno trvá dlouze,
není to vliv rozmaru,
je to stářím pouze

Útok na tradice
Jinak
Útočí se na tradice,
útočí se na zvyky,
“bláznům” nutno ubránit se,
nedělat s tím cavyky

Člověk přijde občas na to,
že všechno může být jinak,
že vždy netřpytí se zlato,
že dobré je zkusit bivak

Klidné místo
Najít si klidné místo
na této planetě,
aby tam bylo jisto
a nešlo naletět

Ono to nejde
Vysvětlit, proč něco nejde,
na to jsme mistři světa,
svět se však bez nás obejde,
a nám utečou léta

Útěk
Pročpak jsi odešla
do cizí země?
Proč jsi mne obešla?
Smutno je teď mně

A tak pak jiní
“zázraky” činí
Ne, že to nejde,
ale my to neumíme,
až ostych přejde,
potom si s tím poradíme
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Kritika

Rady ?

Kdo nechce číst kritiku,
tak tem je tedy slaboch,
nahrává tak viníkům
na úspěch nemá nárok

Nenech si radit od žen
nebo budeš pak jako ony,
to už se raděj ožeň
a lušti doma její kódy

Pláč

Ženy totiž myslí jinak,
a jiné mají cíle,
nutno je dál něžně líbat
až do poslední chvíle

Pro tebe teď nikdo nezapláče,
neumíš být dosti milý,
nikdo nechválil tě jako “ptáče”,
jen básně po tobě zbyly

Víkend

Pomluvy

Smál se včera, smál
intelektuál.
Teď už se nesměje skončila neděle

Pomlouvat tě stejně budou,
i když budeš svatej,
souží se již dlouho nudou a tak v klidu makej

Úklona

Starý muž

Navečer před spaním
lidem se ukláním.
Však jenom těm slušným,
kteří mají cit,
jen těm mužům mužským,
co umí se bít

Ruce mu krabatěj,
no není divu,
let už má habaděj co vypil džinu
Žebra
Máš bolest žeber?
Zachovej klid,
těžkého nic neber s citem jen klít !
Jiné hodnoty
Má jiné hodnoty,
jindy se směje,
sbírá si bonmoty ví, co se děje
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Vládě

Hygienička

Vy, nevážení vrahové,
proč zabili jste lidi?
Nápady vaše jalové,
kdo z vás se za to stydí?

Nevypadá teď jako blbka,
ale Delta u nás právě vyhrává,
na lidi zase padne depka,
nejde o to jak kdo v krizi vypadá

XXXXXXXXXXXXXXXX

Nepoučitelná vláda

Za milou (Lidová)

Vloni jsme zvládli první vlnu,
neb hlídali jsme hranice,
mutace se teď na nás hrnou,
a my nechceme bránit se

Těš se holka,
těš se na mne,
buď připlavu
neb jsem na dně

Covidová policie

Co s tím?

Policie propadla
při kontrole vládních Opatření,
zapletla si chapadla,
při covidu nic moc platná není

Přijde Pepka nebo depka?
Co s tím jenom naděláš?
Stačí ženy kůže hebká,
myšlenky hned jiné máš

Při konzumaci bez…

Greta Thunbergová

Pár hospod jsem již shlídla,
všude stejné zjevení,
po konzumaci jídla,
na tváři rouška není

Vzpoura proti autoritám,
to je úděl puberty,
jak se na svět právě dívám
začíná to u Grety

Trasování v ČR

Chytrý “vůl”

Pětkrát méně styků
než v ostatních zemích,
zato víc cyniků,
co se tomu “tlemí”

Nesmíš býti chytřejší
než jsou všichni kolem,
když přijde den zítřejší
budeš u nich volem

Prý jsou to vlivy vnější ne, jsme jen prolhanější
Binec v bytě
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Nikdo za ním nechodí,
a tak má binec v bytě,
skladiště mu vévodí,
ztratíš se jak v žitě

Co nedělá vláda
Vymřeme?
To, co vláda nedělá,
tak to dělej za ni,
někdy je dost “dřevěná”
splnit lidu přání

Lesba, ta je nenormální,
tohle nejde nevidět,
případným svým dětem brání
dostati se na náš svět

Politické triky
Tulák
V podání politiků,
to může hloupost znít rozumně,
vždyť znají spoustu triků,
a tak nedostanou po hubě

Abych moh´po světě chodit
musím občas spát,
pokud možno nemarodit,
na kytaru hrát

Popraskaná nová dálnice
Zamilovaný
Vedro a nebo nevedro,
to se to tedy povedlo,
dálnice praská ve švech,
vyvést se z míry nenech

Dívám se na stejné programy,
jako se díváš ty,
s tebou mám stejné obavy
a také citáty

Život V
S tebou se směji
ve stejné chvíli,
s tebou se chvěji,
s hrdinou v cíli

Život není zábava,
život, to je práce,
za mlada i za stara,
život, to chce rvát se

Mělo by se
Klid
Měl bys dělat tolik věcí,
měl bys dělat, ano měl,
a to proto jenom přeci,
že jsem na ně zapomněl

Hned se nám vstává lépe,
když je kolem klid,
když srdce klidně tepe
a víme kam jít

Vdavekchtivá

Láska III

Když jsem se vdala
něco jsem dala,
pak víc si vzala
a šla jsem dál

Lásce, té se nedá poručit,
ta se dá jen získat,
z rozchodů umět se poučit
a pak si s milou výskat
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Bouřková prosba
Jak se máte?
Už ať přijdou bouřky,
lijáky a kroupy,
vedra život zhořkly
a přešly nás “roupy”

Na nebi hvězdičky,
na láhvi koňaku také,
na dvorku slepičky,
když už se na život ptáte

Spravedlivá
Utíká to utíká
Smrtka, ta je spravedlivá,
jednou přijde pro každého,
na někoho dřív se dívá
a “obšťastní” ho mladého

Utíká to utíká,
lidé kolem stárnou,
známých se to netýká,
v klidu nad tím mávnou

Komici
Stáří XII
Smát se vlastní hlouposti,
to nedokáže každý,
humorem nás pohostí,
protrhnou smutku hradby

Svaly ti mizí,
přibývá zas tuk,
tělo je cizí,
a je ti to fuk

Jen se _ _
80 let
Jen se skrývej,
jen se klidně skrývej,
nečti ani e-mail
o tom, že jsem sám

Na podzim již nezaseji,
a na jaře taky ne,
do té doby se pomněji,
nežli všechno pomine

Jen se vdávej,
jen se klidně vdávej,
láskám svým zamávej,
též milostným hrám
Vyznání
Na moje pohledy,
ty bereš ohledy,
pro moje city,
nejlepší jsi ty
Svatební výzdoba
Bouřka se nekoná,
někam se schovala,
výzdoba krepová
naštěstí zůstala
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Vláda chrání občany před viry

Očkování

“Pozdě, ale přeci”,
to je systém vlády,
konají jak šneci,
když lezou přes klády

Na vir nebudeme nikdy krátký,
když budeme mít dost protilátky
Chceš zúčastnit se stolování?
Tak si vzpomeň na očkování !
Reklama na očkování
Nechcete známé pochovat?
No tak se jděte očkovat !
Chcete další “kočkování”?
Dejte se na očkování!
Očkovací vakcína
cestu viru zavírá !
Chcete si vnoučata pochovat?
No, tak se dejte hned očkovat !
Očkování bodne jako komár,
když nepřijdeš, tak jsi “somár”
Policie v pandemii
Policie zas selhala,
tak to dnes často bývá,
na lidi pozor nedala ona jen napomíná!
Optimistická
Tak se na mne holka podívej,
jak je mi teď dobře,
jak je mi teď stále jenom hej,
když vir kolem pomře
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Dovolená 2021
Tak jsem chtěl jet do Tuniska,
ale ono to teď nejde,
neuvidím ho tak zblízka co však na tom sejde ?
Pojedu na české hory,
tam nejsou velká vedra,
nebude to podle módy,
tam vlhká budou bedra
Proti viru
Nechce se mi, nechce se mi
býti stále ve střehu,
před virem se sklánět k zemi cožpak více nesvedu?
Je to vcelku zcela prosté,
roušky uvnitř stále noste.
Nechci známé pochovat,
a tak se jdu očkovat !
Držme se
Dodržujme opatření,
co nám dala vláda,
jiná šance pro nás není,
Délta by se smála
XXXXXXXXXXXXXX

Cenzura v novinách
Na sluníčku
Když porazíš velmistra,
tak o tom nikdo neví,
oslava se nechystá
v novinové revue

Ohřeje si staré kosti,
a pak začne tvořit.
Kdo jiný se toho zhostí,
kdo jde básně množit?

Pomlouvání
Zkušenosti III
Stejně tě lidé budou pomlouvat,
pomlouvali přece i Krista,
do tvých skutků se stále “obouvat”,
když ne, tak se k tomu již chystaj
Čím vic skutků učiníš,
tím víc bude pomluv,
věř mi, to sám uvidíš hlavně se neomluv!

K čemu jsou ti zkušenosti,
když je nikdo nechce,
je to sice dosti k zlosti,
ber to ale lehce
Doba, ta se rychle mění,
jedna za druhou,
další doba to ocení,
knihy, když zbudou

Hádanka
Když
Který komín je vyšší?
Přece ten, co je bližší !
Bezbřehá svoboda ?
Svoboda, ta není vůbec bezbřehá,
i ona má svá pravidla,
za cizími ženami se neběhá,
lžím nepouští se stavidla
Aktivita
Od pasivity k aktivitě
probrečí se každé dítě

Když mne budeš mít ráda,
budu tě mít rád,
když ukážeš mi záda,
půjdu s jinou spát

Investor
Zahraniční peníze
na tě s leskem kření se,
nepřijdou pro naší ruky stisk,
ale vždy jenom pro velký zisk
StB

Krásný tanec
Nebyl to žádný krasavec
a není ani dneska,
když však tě pozve na tanec,
tak celý sál hned tleská
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Necháme tě v klidu
a ty nám dáš informace,
nebudeš mít bídu
a můžeš dál milovat se

S mobilem

Řev a zpěv

Bez mobilu ani ránu,
co kdyby se něco stalo?
Zapínám ho hned po ránu,
i když volám jenom málo

Mezi řevem a zpěvem
je docela velký rozdíl,
zpěv, to je pro mne eden,
po řevu bych botu hodil

Pokleknutí

Tornádo

Před vámi bych mladá paní
klečel klidně celý den,
hrdost mi však tomu brání,
nepřijde snad rekviem

Přepadlo nás tornádo,
a to na jižní Moravě,
rozcuchalo mikádo,
stovky domů jsou v opravě

Chybí školy

Některé z nich nemají tašky,
jiným chybí celé střechy,
statika jsme u nich našli,
kolem slyšet smutné vzdechy

Pro manželství a politiku
nejsou žádné školy,
když potom v nich nemáte kliku,
jsou jen samé spory
Nápad

Jižní Morava a tornádo
Rozbořené domy na Moravě,
ty všechny půjdou rychle k opravě,
však jistě všichni chápete,
že poroste nám HDP

Když mě něco napadne,
tak to hnedka udělám,
jinak to pak zapadne,
a nohy si uběhám
Dvě mušky
Hned dvě mušky jednou ranou
ty, my zahubíme v pohodě,
když necháme žerty stranou,
a řeči o jejich svobodě
Chudý
Není špatné býti chudý,
je to občas zábavné,
nezávidí nikdo druhý,
nikdo tě nepřepadne
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