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Neúcta ke stáří

Meze liberalismu

Kašleme na seniory,
my nenosíme respíky,
když zemřou, řekneme sorry nepíší o tom deníky

To mohu být liberální
a k tomu velký dobrák,
když mne ale nic nechrání,
tak jakpak se mám chovat?
Pak, kam pak se mám schovat?
K čemu jsou ty meze dobrý?
Abychom žít v klidu mohli!

Politická ochrana proti covidu
Politici, to jsou machři,
dávají na frak doktorům,
podle nich se změny patří,
a to napříč všem oborům
Očkování
Budem se očkovat
a pak se setkáme,
a nebo vzdorovat
dle věštby neznámé?
Něco za něco
Kdo dodržuje rozestupy
a kdo nosí všude uvnitř respík,
pro toho nepřiletí supi,
do rakve mu nezatlučou hřebík
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Páni
Páni drží pospolu,
to je celkem běžné,
i když nejsou z oboru,
daj si sklenku režné
Auto
Když má auto ladné tvary,
jistě patří boháči,
přijde závist se vším všady,
slzy šátek promáčí
Asistentka
Sežeňte mi asistentku,
která nechce peníze,
která nechce ani sklenku,
zato schopná jeví se

PF 2022 I
Povodeň
Kolem sebe čistotu,
k tomu veselou mysl
a máš hnedka jistotu,
že pro zdraví máš smysl

Rozbředlá řeka
zalila už sady,
zahradník kleká růženec mu dali

PF 2022 II
Ať máte zdravé končetiny,
hlavně ale hlavu,
a také žádné zlomeniny nepodléhat davu
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Modlí se za stromy
a také za keře.
Kam poslat žaloby,
kde klepat na dveře?

Zázračná slova

Ve vlaku III

Děkuji a prosím,
dvě zázračná slova,
obě v hlavě nosím,
pojď se slušně chovat

Notebook na kolenou,
vlasy měla přes ňadra,
vzal by sis i dovolenou,
kdyby tě chuť popadla

Pětadvacítka

Spisovatel dnes

Nechce mít zatím dítě,
chce si jen užívat,
stále je sama v bytě přijďte se podívat !

Může si psát
to, co ho napadne,
to, co má rád,
to, co je záhadné

Mladý čaroděj

Pohodová dívka

Říkal mi včera „fotr“,
že v televizi řádí
nějaký Harry Potter,
že plní lidem přání

Jen se holka stále dívej
hezky kolem dokola,
občas také chvilku zpívej,
ať je tady pohoda
Večerní setkání

Partnerka
Radost mám,
když tě vidím,
sám se ptám:
zda ti chybím?

Je to ale pohádka,
potkat večer děvčátka,
usměvavá, pohledná,
jako proutek ohebná
Úsměvné vstávání

Stáří III
Važme si stáří,
je v něm mnoho moudrosti,
pak se nám daří,
mír se kolem rozhostí
Ve vlaku II
Blondýna v černém,
obličej z hedvábí,
vzdáváš to předem,
i když se nebrání

Se zvědavostí vstávám co mne dneska čeká?
Dnes nemusím dát kravám,
a pes neštěká
Dnes úsměv mám na líci
neb ležím v nemocnici.
A pročpak jsem sem přišel?
No, vymění mi kyčel
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Schopní – neschopní
Stádo koní
Když nebudou schopní lidé u moci,
tak tam budou neschopní,
pak nám nejde ovšem nijak pomoci,
budem ocas Evropy
Nadměrný byt
Hodně lidí,
málo židlí,
tenhle bydlí,
ten nebydlí,
Někdo bydlí v tři plus jedna
a bydlí tam sám,
sobecky tak jistě jedná,
to vám povídám

Stádo koní
louku zdobí.
Posekaná
tráva voní.
Vedle ovce
k tomu zvoní
K smíchu
Je nám k smíchu
život v hříchu,
ten, co pýchu
roznáší
Na kole
Čím se jede rychleji,
tím se jede příměji!

Schůzka
Super-dieta
Daleko za lesy,
tam kdesi, tam kdesi,
schůzku my dáme si

Když se chceš dobře najíst
a mít úsměv v líci,
když nechceš kila navícvezmi menší lžíci !

Životní hra
Chiméry
Houpy, houpy hou,
život je nám hrou,
Někdy hraješ sám,
někdy zas ve dvou
Ať se směje nebo mračí,
všichni jsme jen žití bratři
Celé zdraví
Veselá mysl, půl zdraví,
a čistota také,
přísloví to přece praví,
vy je dobře znáte

Lepší větřit tragedii,
nežli věřit chimérám,
proto také ještě žiji vyhnul jsem se hyenám
Snaha by tu byla
Chtěl jsem umýt okna,
jenže zatím zmokla.
Chtěl jsem také shrabat trochu sněhu,
jenže roztál, to pak nedovedu
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Domluvy v pandemii FB

„Tečka“

Apelujte, domlouvejte,
apelujte znovu,
na paměti ale mějte,
v Čechách je to k „hovnu“ !

K tomu nelze již nic dodat,
řečeno je téměř všechno,
teď už se dá jen vše „zvorat“,
když dál budeš řečnit přesto

Obcházení covidových nařízení
V krizi
Světoznámí „vychcánci“,
Tolik bezohledných lidských „sviní“
běhá dnes po světě,
teprve v krizi je člověk vidí,
poznáš je v momentě.

to jsou také Češi.
Co udělat bilanci,

Udělat můžeš rychle zkoušku:
ta „svině“ nemá totiž roušku

zda se aspoň léčí?

Kdo je kdo ?
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Jsme si téměř jisti,
neočkovaní jsou
často extrémisti

Svědomí

Leden 2022
Promořovači a populisté
dostali se u nás zas k moci,
proboha, už co nejdříve zmizte
nebo zatlačte mrtvým oči
Populistická vláda

Karel Gott
Život bez potlesku,
co je to za život?
Vede jenom k stesku,
smutný je patriot

Vláda nás nechrání,
ona nás promořuje,
„vraždy jsou legální na nás si dovoluje !

Přání

Populisté
Je to již zcela jisté,
vládnou nám populisté !

Ten, kdo nemá svědomí,
tomu se žije lehce,
časem ovšem se doví,
že ho nikdo nechce !
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Chcete napsat básničku
ke jmeninám či svatbě?
Tu k vašemu přáníčku
již připojím pak hravě

Sto dní

Domněnky

Lidé jsou někdy hodní,
ale jen sami od sebe,
jinak čekáme sto dní,
než se to opět povede

Nejde o to,
co si myslíme,
ale jde nám o fakta.
V domněnkách se občas mýlíme,
zvlášť, když mluvíme spatra

Bez cenzury
Růžička
Intriky, pomluvy,
kde se jen berete?
Kdepak jsou omluvy
a jejich repete?

Růžičkou neurazíš,
může být i v květináči,
když přislíbíš jí Paříž,
budou zírat jelimánci

Suchary
V Krčmě
Suchary ráno,
suchary večer.
Dietou dáno,
člověk by brečel

Nebudu zvracet, nebudu,
ať má kuchař vztek,
na závěr dám si kedlubnu,
proč má tady flek?

Šest sestřiček
Já se dnes odpoledně žením
Šest sestřiček
pečuje o mne každý den,
tak jako o hradního klienta pana prezidenta

Dochází mi košile,
chybí mi i trička,
bylo by dost zpozdilé
se svatbou dál vyčkat

Odpočinek
Vyznání
To je život,
to je život!
Když po práci odpočíváš,
má to k tomu
řadu výhod.

Má milá hačni,
podej mi ruce,
srdce mé lační
bije si prudce

Příjemná únava
není jen zbůhdarma

Čekání na štěstí
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Bláhoví bláhovci,
čekáte na štěstí?
Autíčko za ovci
směňte na náměstí

To bychom se měli

Nápady

To bychom se lidé měli,
tím myšleno všichni na světě,
kdyby zbraně neřičely,
střely nemohly k nám zaletět

Nejlepší nápady
přichází pozdě.
Dřív je vzít do hlavy,
to nezní hrozně
Až

Práce
Až se zamiluje,
přestane myslet na hlouposti
a bude myslet jen na tebe

Co můžeš udělat teď,
tak to po chvíli učiň,
kupředu v klidu hleď,
práce přec není zločin

Zásnuby

Klikař

Nejdříve tě představí,
potom tě opijou,
pak ti vtlučou do hlavy,
že nesmíš za jinou

Ještě, že není prezident
a nemusí na návštěvy,
volno, tak mívá přes víkend,
nečekají ho manévry

Jana

Básničkář

Jana bylo časté jméno,
dnes již pravda není,
rubíny je vysázeno,
vzácné se dnes jeví

Napíše pět slok,
zajde na oběd,
pak dá ruce v bok nebude hladovět

Sám

Heslo
Paráda a výborně strach, ten hoďte do ohně !

Jednou přijde období,
že muž zůstane sám,
buď najednou ovdoví
nebo mu skončil flám

Úklid

Zdraví nás zdraví

Dokud tuším,
kde mám věci,
není třeba uklízet,
prach a smetí,
to jsou „kecy“,
proč se na ně ohlížet ?

Zdravíčko se nám zhoršilo
jednou takhle navečer,
na hrudi nás to zlobilo mužskej, ten by nebrečel
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Poezie z čekárny
My to vládě ukážeme
Vláda, ta nás mrzí,
nenosíme roušky,
odnesou to druzí,
my máme za oušky

Poezie z čekárny,
tak, ta se píše snadno,
proč bychom ji nezvládli,
když neklesneme na dno
V nemocnici

Covide
Covide, covide,
kdy tvá moc pomine?
Slyším již jak hudby hrají,
daleko až budeš v háji
Po dvou letech pandemie
Nemáš už tu trpělivost,
nemáš ani výdrž,
vakcín a testů je však dost,
chvíli ještě vydrž!
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Jedna, dvě, tři …

Dneska musím jít brzy spát ráno v pět mi přeměří tlak !
Nemluvící uklizečka
Nemluvící uklizečka
u nás může žít,
ona v klidu všechno přečká
a má k tomu klid
Plejtváci
Kapitalistická rozcapenost
ta, vede lidstvo do „háje“,
na pohled vyhlíží jako cennost,
s přírodou ale nehraje

Nejdřív jedno,
potom druhé.
Ono to pak
lépe půjde.

K muži

Tvoje oči

Ono se to podaří

Tvoje oči
a k nim ještě řasy,
kam se stočí,
tam je plno krásy

Však ono to nějak půjde,
chce to jen nadhled a klid,
nemůžem mít oči rudé,
ani to brzy sbalit

Sestřičky

Málo starostí

Dřív byly všechny sestry milé,
teď nejsou ani starostlivé,
každá udělá svou práci,
pak se rychle někam ztrácí
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Oni mají lidé málo starostí
a tak je budeme ještě strašit válkou,
bezohlednosti není nikdy dosti,
proto strašící politici nám páchnou

Když ti to nebude vadit,
můžeš mne chviličku hladit

Na houby
Hledání
Jednou jsem tady našel houby,
teď sem chodím každý rok,
každý rok jako houbař hloupý,
nejde to udělat „hot“

Najděte mi člověka,
co má srdce doměkka
Co pomáhá lidem
jenom tak z „plezíru“,
co když k němu přijdem,
přehlédne nevíru

Čistá stránka
Čistá stránka na tě čeká
a to kolikátá už,
je to šance pro člověka,
aby zahráli mu tuž

Přání IV
Více peněz v bance,
více tolerance

Kdyby

Ráno v nemocnici

Kdyby nebylo matky,
tak bys nebyl na světě,
dělá tak trochu zmatky,
ale zato chápe tě

Teď by se to nejlíp spalo,
ale bohužel to nejde,
jako by se něco stalo,
na to sestřiček se ptejte

Kdyby nebylo otce,
tak bys nebyl na světě,
šlo by to s tebou s kopce,
mohl by jsi naletět

Hladovka v nemocnici
Nejedl již tři dny,
slabý je jak moucha tse – tse,
říkají mu jindy,
přesto chtějí by on zved se

A kdyby nebylo obou,
tak bys nebyl vychován,
plácal by ses touhle dobou,
nebyl by jsi milován

Posluchač
Milá hudba
až za humna,
je slyšet po vsi,
naslouchat, to chci

Při zemi
U podlahy je větší zima
nežli bývá u stropu,
a tak bývá jen velká chyba
spáti jen na štrozoku

Nemocniční okno
Nemocniční okno,
pohled do světa,
brzy přijde doktornaděje člověka

Strach z pravdy
Kdo se bojí pravdy,
oči před ní mhouří,
zaspí úspěch navždy,
nevyhne se bouři
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U moře

Občan pomáhá

Tolik krásy,
tolik citu,
tam u moře,
tam u Splitu

Co nedělá vláda,
tak to dělám sám.
Nemá mě moc ráda,
i když pomáhám

Soulad - nesoulad

Nechci za to peníze,
ani žádné posty,
jen, až ona změní se,
snad náprstek pocty

Mraky letí nad krajinou
půvabně a lehce,
mladík jde zas za jinou,
za tou, co ho nechce

Lodě a koně

Oběti

Obě lásky moje,
i když jen na dálku,
v jedné velké shodě neznají zahálku

Mnozí příznivci
se stávají oběťmi přízně,
tak jak žíznivci
jsou oběťmi své velké žízně

Ruce za volantem

Požár

Nás učili na volantu
míti stále obě ruce,
to bylo však za komančů,
dnes ukazovák je vůdce

Auta sem sviští jako divá,
hasiči skáčou z nich,
nehoří moc, však přihořívá,
z prken již kape klíh

Tradice

Proč?

Tradice je jistota,
která nikdy nezklame,
dnes je občas sirota „Otevři se Sezame“

Proč mě tohle děvče,
proč mě dneska nechce?
Mně se celkem líbí,
proč mne nepolíbí?

Novináři na číhané

Stáří IV
Občas se to stane,
že nejsi ve formě,
časem to zůstane
a bude to v normě

Kdopak si jen z tisku myslí,
že se dneska nic neděje?
Včera zmizeli dva sysli,
i dnes se něco semele !
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Co teď?

Covidové radosti

Co mám, sakra, co mám dělat?
To mám jenom doma lehat?
Mám jít domů, mám se schovat,
když nás začli promořovat?

Kultura a příroda,
rekreační sport,
pro někoho výhoda,
pro lenocha „mor“

Covidová demonstrace

Svobodné meze

Demonstranti bez roušek,
policie na ně kouká,
bere to jak meloušek,
raděj dělá, že je hloupá!

I svoboda má své meze,
tak jako téměř všechno,
když do domu zloděj vleze,
tak prostě zločin je to!

Den „svobody“ 10.2.2022

Když má svoboda se týká druhých,
tak ji musím, bohužel, omezit,
stejně to však platí také u nich,
nutno se také pro mne polepšit

Do hospod dříve nesměli
ti všichni bez očkování,
teď, aby doma seděli
ti, co před virem se chrání

Svoboda má své meze,
to pochopí i děcko,
když tam, kam nemá vleze,
tak přes zadek to plesklo
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U nás doma

I svoboda má své dané meze,
to nutno rychle pochopit,
když infekčník mezi zdravé vleze,
tak fandí jasně pro covid

Co se děje ve světě,
to se děje tady,
v jaképak jen obměně,
s jakými pak spády?
Jen si zvykej

I svoboda má své meze,
tak jako prostě všechno,
když střelec mezi žáky vleze,
koho by se to netklo?

Jen si zvykej holoubku.
jen si zvykej na hloubku,
nebudeš mít stále štěstí,
čeká tě i rána pěstí,
jen si zvykej holoubku

Senioři u zdi
Začali nás „promořovat“,
odnáší to nejvíc staří,
neví jak se mají chovat,
jak jen se dá takhle dál žít ?

Jen se dívat

10/36

Když se na tebe mohu dívat,
to mně úplně stačí,
jen častěji chtěl bych tě vídat,
neb mám tě čím dál radši

Proč?

ČT 3

Proč se dívat na násilí
a sledovat vraždy?
Proč pohledy, ty zavilý,
proč údery pažby?

Na co nebyl tehdy čas
pro samé podnikání,
to na Trojce dají zas,
a tak jsme solidární

Poeta

Dramata

Napíši vám básničku,
řekněte si klidně jakou,
o milencích v hájíčku,
o mužích, co ženy chápou

Dramata, další dramata
klepou nám stále na vrata,
zachrání nás natotata
zas nová melodramata

Mraky

Požehnaný věk

Mraky letí nad krajinou,
rychleji než koně,
rozplynou se a zahynou,
kdo plakal by pro ně?

Nevadí, že moc času již nezbývá,
hlavně, že máš za sebou čisto,
dluh, ten již žádný nikde se neskrývá,
zůstává jenom tiché místo

Dají se zas dohromady,
a to v jiné podobě,
domýšlivost pochovaly,
očím dají pohovět

Lupiči
Stále to jde dokola:
jeden začne loupit,
jenže druhý odolá,
jde si pistol koupit

Sestřička v nemocnici
I když jí není do řeči,
tak musí mluvit mile,
manžel ji doma doléčí,
a nebo ptáčků trylek

Hrobeček
Takový hrobeček
s vyhlídkou na hory,
ten jsem si vždycky přál

Každá by mohla být herečka,
bez toho by nebyla jinak dobrá,
musí potěšit všech srdéčka,
i kdyby najela autem svým do vrat
To to utíká
Jeden rok, druhý rok,
máme tu napřesrok,
letí to letí, letí,
ještě, že dobře je ti !

Jen malý kopeček,
políčko s brambory,
to jsem si přichystal
Úsměv

Jak málo někdy stačí,
aby se člověk mohl smát,
aby měl život radši,
11/36 milodar chtěl by lidem dát

Výhra ve sportce

Kultura

Co já s těma penězma,
co jen budu dělat?
K čemu vůle železná?
Komu dát a nedat?

Když ničíme kulturu,
tak ničíme i tradice,
budeme jak ťululum,
co nemá pak čím bránit se

Doma

Spánek

Není nad to býti doma,
když je venku „čína“,
když jsou ale doma oba tak to je fakt prima!

Vždy osm hodin spánku,
jinak máš na kahánku !

Pro chudé

Najděte mi člověka,
který má čisté svědomí,
co svobodu ponechá
a cizí ženy neloví

Kultura a příroda,
ty jsou skoro zdarma,
je to naše výhoda tajemná to karma
Jen jedním očkem
Podívám se jedním očkem,
podívám se po tobě,
co si ale potom počnem,
když dojdeme ke shodě?
Na konci cesty
Tam na konci cesty,
tak, kam již lidé nechodí,
tam čekají resty,
tam spravedlnost vévodí
Procházka v lese
Pár kroků navíc,
tak to nám nevadí,
líp chutná krajíc nejsou tam neřádi

Ideál

Budovatelská
Nasadíme šátky rudé,
a ono to nějak půjde !
Režisér
Náměty máš
a tak už do toho!
Hodně se snaž,
problémů je mnoho
Pro změnu
Inovovat dobré,
jakou to má cenu?
Měnit jméno rodné,
to jenom pro změnu?
Ideální žena
Tahle žena,
to je kus,
i bez věna 12/36 jen to zkus !
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Na vdávání

Stesk

Každá žena je hezká,
každá trochu jinak,
i když se vám to hned nezdá,
mohla by se vydat

Stýská se mi
po mé zemi,
po té, co byla bez covidu,
co dodala zázemí,
jistoty a klidu

Zbraně
Pročpak máme jenom zbraně?
Abychom se ubránili grázlům.
Proč však mrtvých plné stráně,
proč ohrožen je náš dům?

Sobci v pandemii
Jak poznáme sobce?
Dneska to jde lehce,
chová se jak ovce,
roušku nosit nechce

Nikdo – nikdy
Nikdo pro tebe nic neudělá,
žádný princ pro tebe nepřijede,
bohužel, to je ta pravda celá,
kdo jen z tebe plané sny vyžene?

Předčasné rozvolňování
Každý den stále na covid
vymírá malá vesnička,
musím se na vládu zlobit,
chová se jako slepička,
zalezlá do kurníčka,
omikron tak pro nás hýčká

Dobrá rada je daná:
„Zařiď si všechno sama !“
Předjaří

Zákazník náš pán
Máme zase únor,
jaro už se blíží,
ještě zimní úbor,
slunce však líp svítí

Když chcete mít zákazníky,
tak sledujte, co vláda praví,
respirátor noste. díky,
neb hosté chtějí býti zdraví

Hlava v písku
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Strkat svou hlavu do písku,
to dělá i velký pštros,
pofoukat každou bolístku
a svého já pak jsi prost

Optimistická
Važ si toho, že jsi zdravý
a že tě nic nebolí,
že jsi stále ještě hravý
a hlas že máš medový

Na konci zimy
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Časem bude nad nulou,
časem bude líp,
fujavice nebudou,
teď je teplo hit

Státní rozpočet

Různí lidé

Co si jenom, já chudák počnu,
nemohu jednat o rozpočtu,
a přitom však moc dobře vím
jak miliardy ušetřím

Někdo maká i pro druhé,
jiný jenom pro sebe,
populární první bude,
dostane se do nebe

Svatba na spadnutí

Smolařka

Koupím si nový klobouk,
ten starý ještě donosím,
k tomu se nově obout,
pak o tvou ruku poprosím

Laskala by laskala,
ale nemá koho,
v tanečních, to zaspala,
kámoše má homo

Adresa

Obstrukce Okamury

Proti smutku,
proti stresu,
hledám vskutku
tvou adresu

Je to sice slušný výkon,
proč to dělá, to jen ví on.
Ale říkám předem,
že jde špatným směrem

Nestraník

Podívej se

Díky, díky, dík,
že jsi nestraník,
s tebou se dá mluvit v klidu,
k tobě rád hovořit přijdu.
Ještě jednou dík,
že jsi nestraník!

Podívej se moje milá,
rozhlédni se dokola,
vždy jsi na mne hodná byla,
když zešedla obloha

Dálnice

Neříkej už nikdy nikdy,
neboť bereš si tím možnosti,
dopouštíš se možná křivdy,
nejde odpuštěním pohostit

Podle mne je to na nic
cpát peníze do dálnic,
Vypadá to sice výtečně jezdí se pak ale zbytečně,
Čím více dálnic,
tím více aut,
více i márnic,
kdy skončí raut ?
Hodiny ušetřené jízdou
stejně brzy jinak zmiznou

Nikdy

Paninka
Paninko, paninko,
spadlo vám ramínko,
krása vaše klesla,
14/36 nejste již tak hezká

Pročpak?

Žokej

Proč nejsou na mne
lidé dnes hodní?
Možná, je to tím,
že si lebedím!

Dnes poradím si s tím,
zítra zase s oním,
o trošce slávy snímteď dám oves koním

Chyby

V nemocnici

Jedna chybka,
to se stane,
jako rybka
dál si plave

Ležel jsem v nemocnici
v covidové době,
nechtěl jsem nahlas říci:
„Je to těžké pro mě“

Co když přijdou další chyby?
Komu se to jenom líbí?
Jedno potom však je jistý,
že před činem se přemýšlí!

Sestřičky, ty jako stroje
dělaly svou práci,
nevzdávám se hned bez boje
v nemocniční štaci

Statek na kopci

Na kapačce osm hodin,
to je tedy síla,
kdy to skončí, dál se modlím
a padá mi hříva

Statek na kopci,
a louky s výhledem,
tak, to tedy chci,
tam spolu vyjedem

Tři a půl dne bez jídlazkuste si to dietáři,
suchary mám na zítra,
jinak se mi celkem daří

Slepice a husy,
ty tam býti musí!
Králíci a pes přes práh chci tě nést

Nezkušená vláda

Pesimista

Vládě chybí zodpovědnost,
k tomu také důslednost,
tápání je už vskutku dost,
prostě chybí zkušenost !

Zbav se teď raděj iluzí
a počítej s tím horším,
nebo tě osud přinutí,
že řekneš: „Tady končím“

Básník vstává

Plýtvání – plivání
Říkala má bytná,
že se hrozně plýtvá,
Nedá se už na to dívat,
na plýtváky třeba „plivat“!

Budeš muset vstávat,
napsal si již básní dost,
múza má tě ráda,
máš i něco na vývoz
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Čáry a máry

70 mrtvých za den

Z komára
do rána
vyroste velbloud

Ať se všichni příbuzní,
ať se zbaví iluzí,
poznáte to po chvíli:
vládě nejde o lidi.
To, když jí HDP
na dveře zaklepe!

Pro pána,
pro Jána,
proč se dál nehnout?
Inzerát

XXXXXXXXXXXXXXXX
Sedmý textař v republice
hledá svého skladatele,
aby bylo písní více,
a nebyly jako tele

Vstupitelé
Vstoupili k nám Němci,
potom také Rusové.
Další vstupy nechci probuďte se Chodové!

Pro budoucnost
Postavit se zlu
to chce hodně odvahy,
a tak tedy jdu,
úděl je to povahy

Putin
Putin, ruský vládce,
umí vůbec smát se?
Zatím nejen hrozí,
co dál? Vědí bozi

Sliby
Sliby se líbí,
to když se plní,
když všechno, co slíbí,
tak se pak splní
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Čas
Čas, ten rychle letí,
jak ve vichru smetí

Život
Život je jaký jenom je
a ne takový
jaký ho chceme mít.

Už se stmívá,
už se rozednívá,
hned je právě poledne
Čas se kývá,
tak to bývá,
když se člověk rozhlédne

Život tě někdy opije,
bývá bláhový,
stojí však za to žít!
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Také umění

Lebedí

Obluzovat muže,
to je také umění,
najdeme jej u žen trochu při tom zrumějí

Lebedí si, lebedí,
nesmí ale dlouho,
zarostl by lebedím,
volali by Joudo

Odchod ?

Obchodník

Proč bys šel hned pryč?
Nechybí ti nic!

Koupí něco ve slevě,
prodá to pak s přirážkou,
třicet procent nejméně,
zato ale i taškou

Kousek modré oblohy
Vidím modrou oblohu,
tuším skryté slunce,
čekáním nepomohu člověk slunce tu chce

Jen jedna žena

Dnes

Očekávání

Něco se jen řekne,
potom se nedělá.
Mladík dnes nesmekne,
za cizími běhá

Možná, že jsi čekala
ode mne toho hodně,
kdybys žít mne nechala,
pak víc by bylo ohně

Obstrukce

Peníze

Obstrukce nezaslouží ovace zdržuje ostatní jen od práce!

Penězi, když někdo chřestí,
neznačí to ještě štěstí.
Závistivců najde dosti,
jak se jich jen potom zhostí?

Když budeš chtít býti fér,
tak jednu jen ženu ber !

Opatrnost
Je to věru k zlosti,
když se lámou kosti,
ještě, že máme jednu ctnost říká se jí opatrnost!

Co je lepší?
Pro ženu je lepší nešťastná láska,
nežli láska žádná,
tak jako chytat na nábřeží racka
a pak náruč prázdná

V ZOO
Artistické opičky
zaslouží si banán,
mají talent pro vždycky,
kdo z nás je tak nadán?
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Jiná doba

a text, ten je u dna

Jiná doba,
jiný mrav,
také jiné chování.

Ukřičené dítě
Křičelo dítě, křičelo
na lidi, kteří šli kolem,
potom ale jen civělo,
když jazyk vyplázli sborem

Jiná zloba,
jiný dav,
chybí vždy však pokání

V zimě
V zájmu prospěchu
Na chvíli si schovat ruce
do vyhřátých peřin,
potom tančit v jednom kuse,
to pomůže, věřím

Někdo se poníží
v zájmu svého prospěchu,
toto já neshlížím,
jinou já mám potěchu

Osvěta
Sněhové cukroví (Purpura)
Až přijde do světa
ta správná osvěta,
až lidé budou lidmi,
tak říci mi to přijdi

Sněhové cukroví,
kdopak ho uloví?
Mizí, stále mizí.
Úspěch je tutový,
kdopak nám napoví
pravdu, ovšem ryzí?

Smrt Hašlerova
Zabili nám Hašlera,
ledová z něj zbyla socha,
nebylo to za šera,
líto je mi toho hocha

Spánek
To by se to spalo,
kdy už budeme moci spát?
Není to tak málo,
moci v klidu jen usínat!

Láska někdy laská
S láskou je to někdy jednoduché,
ale někdy je to docela věda,
konce bývají ale i smutné,
na začátky nikdo dopustit nedá

Nezávidět si
Dokud budeme závidět si,
nebudeme nikdy hvězdy,
před vámi proto pokleknout chci:
dejme závist spolu ke zdi
„Hudebníci“
Vraťte vstupné hudebníci,
tohle není hudba,
melodie v popelnici

Jak moc tě někdo miluje,
tak ho tak miluj také,
když však v lásce fixuje,
tak z toho mindrák máte
Když ovládneš city vítěz potom jsi ty!
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Policie domlouvá
Ohrožovat ohrožené skupiny,
to není právě fér,
policie má na tom však půl viny,
tak to teď hochu ber

Poučit se tragédií
a nebo zažívat další?
K hrobu přijít s kamélií
a nebo počítat s marží?
Jako štěnice

Nová taktika
Budeme dělat,
že covid není.
Jak stádo telat.
Covid se tlemí.
Pandemie končí
Ekonomika a populismus
vítězí nad životy lidí,
tak tohle není fakt komunismus,
kdo pravdu optimismem šidí?
Mrtví v pandemii
I komunisté v Číně
váží si víc životů,
my nesem mrtvých břímě,
tisíce jich žilo tu
Stejné chyby
Zase ty samé chyby,
co hospodským se líbí,
které lidi do plachet balí,
nad nimi pláčí pozůstalí
V pandemii
Když je někdo tupý,
nezná rozestupy,
nenosí ani „respík“ no, prostě městský Pepík
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Rusové se rozlézají
a hrozí celé Evropě,
na nervy všem státům hrají,
však znemožní se celkově
Naštěstí máme už zkušenosti
s tím, co dělal sám fírer,
Putina nebude nikdo hostit,
co když vskutku zešílel?
Moc a sláva
Když moc mu stoupne do hlavy,
když chce být vůdce slavný,
když přestane mít obavy,
pak už je všechno marný!
NATO
Byli jsme spojenci,
budeme dále,
také já tohle chci být poblíž skále
Ukrajina a ČR
Tam nasazují životy
za své blízké a známé,
u nás bez roušky ty a ty,
do nemocnic je dáte

Zprávy TASu

Argumenty

Celý svět slyšel tu zprávu TASu,
že Rusko útočí na Kyjev,
pročpak to dělá, pro boží spásu?
Proč se chce právě tam zabydlet?

Tam, kde chybí argumenty,
začínají podrazy,
pak však končí všechny žerty chybí kytky do vázy

Vůdce

Meze – teze

On nemusí nic,
ale může všechno,
ať je velký hic
nebo bílé peklo

Všechno má své výhody,
ale také meze,
otázka to přírody k čemu jsou pak teze?
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Pionýři
Přání
Pohodu a klid,
ať můžeš vždy mít !

Kam pak jenom míří
naši pionýři?
Každý z nás je přesvědčen míří do řad SSM

Přání do nového roku

Omámený

Aby vás lidi měli rádi
a byli na vás hodní,
nový den, ať vás stále vábí,
ať Silvestr máte sto dní

Dám si rybu k jídlu
a přiložím do kamen,
třeba na to přijdu,
proč jsem tebou omámen

Pomalé soudy

Co teď?

Když má někdo peníze,
to si tedy žije,
zda je ukrad neví se,
a když, tak to skryje

Začíná ti kručet v břiše,
budeš muset vstát,
nebo to tím skončí spíše,
pokusíš se spát ?

Super

Slušnost

Prý je všechno super,
nebo aspoň fajn,
raděj trochu uber,
v blázinci se ptaj

Prezentace slušnosti
ušetří miliard stovky,
v Praze jako v Unhošti,
jen rozevři už své „krovky“
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Filmy
Víkend
Máme své filmy
u kterých se stojí v pozoru,
svůj cit, co zbyl mi
nedávám na pospas konzumu

Od pondělí do pátku
povím tobě pohádku,
od rána po celý den.
Budeme spolu na víkend

Deprese
28. únor
Začni honem něco dělat,
třeba makej pro druhé,
zmenšíš tak tím v sobě nelad
a klid v tobě pobude

Železný Brod je bez sněhu,
to je tedy holý fakt,
s tím nic udělat nesvedu nejde stavět sněhulák

Průpovídky
Kdybych
Budem říkat dobrý,
i kdybychom zchromli

Kdybych odešel z tohoto světa,
ať po mně něco zůstane,
ať to vydrží po dlouhá léta,
než konec světa nastane

Zkusme volat vivat,
když budem chtít přidat
Vždyť já dobře vím,
že vás dnes nebavím

Podobnost
Nehoří, ale mlží,
vypadá to podobně,
stejně, když člověk slzí,
Směje se nebo pláče?
Kdopak o tom rozhodne?

Za štěstím
Proč se hnáti za štěstím,
když stačí spokojenost?
Není přece tajemstvím,
že té není nikdy dost

Emancipovaná

Rčení
Nedělejte rozruch,
je to jenom od much

Všechno sama zařídí,
jenže z toho zebe,
seřídí a nařídí
nakonec i tebe

Cesta cest

Taxi služba

Nech se jen vést
nejhezčí z cest,
i když má dlouhé míle,
vede do srdce milé !

Jezdit má rychle nebo pomalu?
Do kopce raděj nebo po svahu?
Kdo nejezdí častěji,
má s taxíkem naději!
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Rizikový vládce

Retro-pandemie

Když je jenom jeden vládce,
nelze tomu nikdy smát se,
Kdyby tu byl Škutina,
neměl by rád Putina!

Když rostly počty nakažených
a také čísla zadávených.
Kdopak byl na vině?
Bez roušky, ta svině !
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Varování
Dělání
Je tu slyšet divný tón,
jde o virus omikron

Když něco děláš,
tak na to mysli,
jinak uděláš
jenom nesmysly

Předčasné rozvolňování
Čtyřicet mrtvých každičký den,
to nikomu nevadí?
Rozvolňovat může jen blázen,
nebo pěkní neřádi !

Budeme méně tvořit
a začneme více žít,
je pěkné báseň složit,
zajisté žít je líp

Omikron
To je, to je on,
to je omikron,
zvěsti nejsou „kravina“,
šíří se jak lavina !

Zatím
zatím mně to myslí
a tak budu psát,
až to pán Bůh zjistí
bude mne mít rád
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Kdo to Ukrajině zaplatí?
Kdo bude platit
všechny zničené budovy,
cesty, mosty a letiště ?
Nejde jen mlátit,
bourat pomníky žulový k tomu ukřivděně pištět !

Tvořivé žití

Za komunistů
Dobré je, dobré je,
že už dnes nemáme pána,
dnes ale z voleje
tajemník příkazy dává
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Něco pro zdraví
Začínající kuchařka
Investice pro zdraví
je nejlepší investice,
kdo cos jiné vypráví
má zakryté zřítelnice

Koupila jsem nový hrnec
a dala se hned do vaření,
připadám si jako blbec,
jídlo dobré tak na dávení

Čas

Za měsíc je jídlo k jídlu,
někdy mi dokonce chutná,
Čas, ten hraje pro mne velkou roli,
další recept ráda si shlídnu,
když vstávám, neb když mne srdce bolí teď už nejsem vůbec smutná
Čas, nehraje pro mne velkou roli,
když jsou jídla, pití plné stoly
Problém

Muž po ránu
Ráno, raníčko
mužský vstává,
dáš – li kafíčko
nenadává.
Spěchá potom do fabriky,
že má práci, tak to díky!

Lépe vědět, nežli ne,
mohu se pak bránit,
a když problém nemine,
nenechám se zranit

Zkušenost nade vše
Vadí – nevadí
Ne, že byste byli hloupí,
ale chybí zkušenosti,
ty se ovšem těžko koupí,
mnohem hůř než usedlosti

Když necítíš se nejlépe,
když žena tě zradí,
když exekutor zaklepe,
tak to trochu vadí

Stáří
Špatní politici

Jedna nemoc končí,
přichází hned druhá,
další má náhončí,
příští bys neuhád

Idioti,
debilové.
Teď jsme proti
partě nové
Nemoc

Kulturní mix

Zač mne osude trestáš,
co jsem ti udělal?
Dřív zajistil jsi menáž
a vždy jsi u mne stál

Míchání kultur,
to je velký nesmysl.
Evropan – Ujgur,
čí úsměv by nezkysl?
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Spokojená dívka

Úspěch

Podívej se, moje milá,
jen podívej se na mne,
dobře jsi se pobavila,
už nemáš touhy žádné!

Kolik lidí,
tolik představ,
tolik nápadů

Bez práce – nedá se
Dneska tě nic nebolí
a tak koukej makat,
díval bych se s nevolí,
kdybys měl se flákat
Je to krásný
Je to krásný
mluvit v básních,
lépe se to poslouchá

Úspěch sklidí
jeden ze sta,
kdo zná zábavu
Bohatý chudák
Bohatý je ten,
kdo se spokojí s málem,
bohatý je, když
dokáže říci ámen
V posteli

Hudba zazní,
tváře zjasní,
smutek zahnán do kouta

Bude hodně rád,
až zalehne zase v posteli,
když to půjde spát,
když nebude slyšet povely !

Varování

Desná

Úrodná půda valem ubývá,
je méně pitné vody,
ozón v oblacích někam utíká,
už končí lidstva hody

Je Desná
je hezká,
hlavně její okolí

Bílá smrt
Necukruji, nesolím.
Proč? To vám klidně napovím:
Jsou to bílé smrti,
co nám život drtí
Co se líbí?
Mužům se líbí to, co nemají,
dmoucí se prsa a oblé boky,
proto je stále kolem hledají,
když ne živé, tak alespoň sochy

Ta Desná,
tam se zdá,
že tě nic nebolí
Emancipovaná žena
Mít doma emancipovanou ženu,
to není právě terno,
za pár dní toužíš mít nějakou změnu.
A jakou? To je jedno !
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Vraždění civilistů

Bylo to krásné

Každé úmrtí se prý dá zdůvodnit,
říká válečná propaganda,
nebo bobříka mlčení ulovit,
zbývá však stejně jenom hanba

Líbal jsem ženy tak rád,
teď už mám docela strach,
mou touhu dokáží zlomit
obavy, že mají covid

Tam

Senioři v Desné v pandemii

Tam, kde kráčí Putin,
tam umírají lidé,
tam je plno sutin,
tam máloco je živé

Senioři v Desné,
to jsou tedy chudáci,
mají to dnes děsné,
městem chodí „bubáci“

24.2.2022

Mají roušky v kapse,
vyřvávají kolem,
straší malé chlapce,
prostě vůl za volem !

Dneska, za vládnutí Putina
začala válka v Evropě,
na Ukrajině se umírá,
Putine dost, už nezlob mne

Předčasné rozvolňování

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jenom „blázen“ rozvolňuje,
když počty v nemocnicích rostou,
o průšvih si koleduje,
za rohem čeká smrtka s kosou

Bůh

Spací vláda
Padesát mrtvých denně,
to je vládě fuk,
spí si jako na seně,
vzbuď se: ťuky, ťuk!

Bůh dává naději,
též dává řád,
a to mám raději
než chaos vlád !
Představa
Přijedu z dálky,
přivezu dárky,
budem si povídat,
držet se za ruce,
potom v jednom kuse hladit se a líbat

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bombardování na Ukrajině
Vznikají tam velké škody,
kdo to jen bude všechno platit?
Kdo postaví nové krovy?
Proč přepadený měl by tratit?
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Doporučení
Řekněte, prosím, konečně
té vaší milé paní,
že láska netrvá věčně,
i když vy jste ten pravý

Mraky jsou tu taky
Starý zpěvák
Když se na tě děvče mračí
a ty nevíš proč,
políbit ji někdy stačí,
neb pro kytku skoč!

Ještě se mu netřesou
ruce ani hlas
a tak ještě s noblesou
chodí mezi vás

Májové zvonění
Janička
Zazvoň si synečku zazvoň
na svoji dívenku,
pozvi ji v máji pod jabloň,
líbej ji chvilenku !

Janičko, Janičko,
blonďaté sluníčko,
jistě dávno ale už víte,
že již z dálky se mi líbíte

Stárnutí
Rozchod?
Krásné ženy již nejsou krásné,
ale lépe se s nimi povídá,
láska k nim sice časem zhasne,
příběhy se však člověk dovídá

Rozejít se po letech
připadá mi divné,
je to také o dětech rozhodnutí chybné

Tak i tak
Tvorba
Jednou horko,
jednou zima,
jindy zase akorát

Je to hezké něco tvořit,
ale každý na to nemá,
nechce se mu s básní mořit,
a tak raděj peče chleba

Na světě je
stejně prima,
škoda, že ne napořád !

Vojna

Nemelodická hudba

Ať je jaro
nebo není,
co se „kámo“
na tom změní?

Nemelodická hudba,
tak, ta je u mne u dna !
Bořit – tvořit

Bude vojna bude,
žal, ten po ní zbude

Bořit,
to umí každé hovado
a k tomu také tornádo.
Tvořit,
to je ale těžší,
to chce mít kumšt větší

Přání
Ať váš nový pořad,
ať se líbí pořád!
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Stáří

Dokud

Po každičkém svém činu,
chvíli si odpočinu

Dokud se můžeš sehnout,
tak to tedy ještě jde,
dokud si žiješ ve dvou,
špatně se ti nevede

Ufňukaná
Copak čeká
tohle děvče?
Hoch ji nechá,
už ji nechce

Skromnost nade vše
Nemá doma zvířata,
dokonce ani květiny,
i když malá výplata přežívá všechny režimy

Stařešina
Proč kupovat nové boty?
Doklepe to ve starých,
není „vojclem“ žádné roty,
nemusí jít v bezvadných

Spravedlnost

V restauraci
Nechce se mi chodit stále sem a tam,
a tak raděj posezení uvítám
lépe zůstat stále na místě,
tam, kde pak nechají najíst tě

Kdo má na drahé právníky,
ten může páchat téměř všechno,
z jedněch udělá „balíky“,
druhým pak ze života peklo
Že jsem nekonkrétní?
Tak to tedy dovol,
a co Tomáš Sokol?

Po noční
Odcházím
Nad chalupou stoupá dým,
čeká mě v ní teplo,
dneska tě však zapudím,
po noční již skoro spím,
nechci žádné světlo

Zavřete oči milostivá,
budu muset odejít,
takhle to v žití občas bývá musím se jít oženit !

Skromnost

Devět deka

Jak málo stačí ke štěstí,
to by člověk neřek,
přečteme si to v pověstích skromnost je tam všelék !

Cukroví dnes nemá deset deka,
ale jenom devět.
Co nás ještě v krámě jenom čeká?
Lépe snad nevědět!
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Rozvolňování = promořování
Když nechcete se očkovat,
tak zvolíme taktiky jiné,
my nebudeme lobovat,
my vás prostě jen promoříme
Po 14. březnu 2022
Nemohu jít nakupovat,
nemohu jít za sportem.
Jakpak se mám jenom chovat?
Nechci skončit pod mordem
Stáří v pandemii
Ve stáří můžeš všechno,
co nám tělo dovolí,
dost toho již odkvetlo,
a teď nás k tomu promoří !
Předčasné rozvolňování II

Vstávání
Holubičko vstávej,
venku se již rozednívá,
kávičku nám nalej,
pojedem do Kojetína
Chlap
Chlap ví vždy, co má dělat
a nic si nenechá líbit!
Chlap je tak trochu čmelák,
plní to, co mohl slíbit
Život
Život se musí dál žít,
i když to někdy bolí,
radost z maličkostí mít,
ačkoliv chodíš s holí

Senioři, ti nejsou lidi?
Proč vláda na ně kašle?
Nejraději je doma vidí klidně si „hoďte mašle“ !

Včas

Pomoc napadeným

Na hřbitově

Mohu si dělat legraci,
z toho, kdo začal tuhle válku,
více se ovšem vyplácí,
když obráncům podám obálku

Spěte sladce
bez vyrušení,
v naší lásce
bez zapomnění

Putinova rutina

Jazz band

Nejlepší myšlenky
přichází po akci,
nejhezčí dívenky
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ještě mlád poznat chci

Z KGB stará rutina,
co nezná svobodný svět,
ta zůstala u Putina,
ta nezmizí sama hned

Vždycky se najdou blázni,
co se dají do tance,
když jazz band někde zazní,
28/36 zvíří sukni po mamce

Dovolená ?
Rozumný člověk
Pojedeme do Aše,
tam jsem ještě zatím nebyl,
tahle země je naše,
někdo někoho tam střelil

Rozumného člověka,
tak, toho poznáš lehce,
na svůj osud nečeká,
být jeho hříčkou nechce

Rada číslo 134
Stále spí
Nehraj si moc na chytrou,
potom tě snad nechytnou

Spí večer,
spí i ráno,
copak se to
jen s ním stalo?

Strážný
Více říci nemohu,
začněte se bát,
dál jen přes mou mrtvolu,
měl byste mne znát

Bilance
Dožil jsi se osmdesátky
a pořád ti to myslí,
život, ten nebral bys si zpátky,
rejstřík trestů máš čistý

Výběr nevěsty
Když si domu přivedu
línou, drzou fiflenu.
Potom to bude v háji,
matka mě nepochválí.
Přestane mně vařit prát,
hladový já budu pak

Klidně mě líbej
Jen mne hochu klidně líbej,
jenom nebuď příliš divej,
láska, to je útěcha,
v lásce, v té se nespěchá!

Autem?

Riskování

Je to těžký
chodit pěšky.
Líp se jezdí autem

Riskovat má cenu,
když tím něco zachráním,
jinak je to menu,
kterým nudu zaháním

Jenže zdraví,
to nám praví:
„nemoci jsi fantem“
Buď a nebo
Info – pauza
Teď nesleduji režim,
chci mít chvíli klid,
a tak si jenom ležím,
hned cítím se líp !

Buď budeš tvořit hodně,
jenže někdy méně kvalitně,
a nebo málo plodně
a pak budeš dlužit na bytě
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Podceňování
Zkušenosti II
Podceňovat soupeře,
tak, to se nevyplácí,
nežijeme v opeře,
kde zlo se k zemi skácí

I když je něco špatně,
tak je to aspoň k poučení,
ostych ponechme v šatně,
paměť nás vezme do učení

Čecháček
Soběstačnost
Nic ho teď nebolí,
skoro nic nemusí,
užívá svobody přesto si hartusí

Chce to české potraviny,
k tomu české léky,
na každém je trochu viny
kam pošleme šeky

Zkušenosti nejsou k zlosti
Nemajetný
Nakonec se ukáže,
že mám zase pravdu,
oponent se umaže
a já dveře zavřu

Nepatří mi dům,
nemám ani auto,
díky oblakům
peněz nemám na to !

Těšení
Doporučení č.214
Těším se na ten milující „obřad“,
až se zase setkáme,
abychom mohli se vzájemně ohřát,
když zábrany nemáme

Když budeš někdy riskovat,
tak ať to má nějaký smysl,
když budeš děvče milovat,
tak neměj zatemnělou mysl
Charizma

Riskování

Koho to zajímá,
co děláš, co tvoříš?
Když nemáš charizma,
tak s lidmi pohoříš

Riskovat, to má cenu,
když bereš za něj cenu!
Ve městě

Tvorba
Musí to být zajímavé,
k tomu ještě nové,
možná trochu dojímavé,
pro někoho snové

Dopravní prostředek dneška,
to je městská koloběžka !
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Diktátoři

Život s virem

Diktátoři
lidi moří,
jako tchoři,
jak když hoří

Až na ty nemoci,
tak je ti celkem dobře,
zůstal ti jemnocit,
snad i vir časem pomře

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anarchisté bez roušek
Proč?
Kašlete na seniory,
snad osud vám to vrátí,
policajtů líné sbory,
strach z lidí májí v gatích !

Nemáš hlad a nemáš žízeň,
ani zima ti dnes není,
osudu to velká přízeň proč se tedy mladík žení?

Senior v pandemii a antirouškaři
Ani pes
Nemůže jít nakupovat,
ani jezdit vlakem,
kam pak se má jenom schovat,
má je střílet prakem?

Ani pes po tobě neštěkne,
ani chřestýš ti nezachřestí,
od lidí je to však nepěkné,
lépe však to, než dostat pěstí !

Anarchisté
Islám útočí
Vylézají hadi, štíři,
dneska je to zcela jisté,
na zákony oni míří vylézají anarchisté !
XXXXXXXXXXXXXXXX

Na co boje,
na co ztráty?
Emigranty
obsadíme
všechny státy !

Putin útočí

Štěbetání

Putin zase vraždí,
NATO se na to dívá,
bude to tak navždy?
Nebo už přihořívá ?

Štěbetají děti,
štěbetají ptáci,
pro nás čtyři z pěti
život smutek ztrácí

On potřebuje vycouvat,
udělat dojem, že je vítězem,
tisíce domů vybourat,
potom o míru jednat slíbeném

Mám, nemám ?
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Mám se dívat na filmy
a nebo povídky psát?
Mám jít dělat do dílny
a nebo tenis jít hrát ?

Nová známost

Bez usínání

Dívat se do mraků
a nemít starosti,
jeden ze zázraků
z tvé nové známosti

Zalehl si do postele
zhasl, a v tu ránu spal,
tajemství jeho to celé,
že se před tím utahal

Hekři

Verše

Hekři nejsou frajeři,
jsou to jenom zločinci,
tresty, ať jim naměří,
jsou jak hromy v polici

Žít život jen ve verších?
To by se to žilo,
k pobavení nejmenších jistě by to bylo

Zábava

Jenom pravdu

Dejte lidem zábavu
a budou vás milovat,
je to sice na hlavu,
jak rozum však přivolat?

Až na tebe přijde psaní
napiš též mou adresu,
nedopusť se ale lhaní,
vždyť víš, že to nesnesu

Na horách

Já se mám

Užívat si svobody
a k ní ještě vládu ticha,
kolem plno pohody,
ať si kdo chce co chce říká

Já se prostě mám,
cítím se jak pán,
že usínám poblíž tebe,
a ty, že máš v srdci nebe

Rány osudu
Sobotěnka
Ony rány osudu
mají také dobrou stránku,
Neděláš si ostudu,
když máš život na kahánku
Bojuješ dál jako lev
a život si vrátíš zpět !

Dneska máme sobotěnku,
k tomu hezky je teď venku,
pojď má milá na zahradu
pošeptám ti svou baladu,
večer napijem se v šenku dneska máme sobotěnku !

Sliby

Vysoké nad Jizerou

Slíbit se dá ledacos,
slíbit se dá všechno,
ten, kdo nemá slibů dost
je jak malé děcko

Dívám se na hory,
kam se již asi nedostanu,
trochu to zabolí,
však hor jsem prošel celou řadu
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Reklama

Až jednou

Ono se řekne,
že je to pěkné,
ale za jakou cenu?

Jednou to s tebou švihne,
a potom bude po ptákách,
nebude to moc divné,
nejspíš se stane po hádkách

Prestiž to zvedne,
a to den ze dne,
kde na to ale vezmu?

Někdo
Někdo se unaví v práci,
jiný zas na procházce,
jednoho vítají ptáci,
druhého vrátný v bance

Zlí lidé
Proč jsou dnes lidé zlí?
Nemají dobrou výchovu.
Kdo však je vydědí
a vezme jim všechnu výhodu

Když
Když je člověk zdravý,
v přírodě se staví,
když je ale nemocen,
nejde raděj ani ven

Zamilovaní
Zamilovaní nejsou normální,
neměli by řídit auto,
slyší jenom své lásky volání,
proč má jiný trpět za to?

Poezie
Poezie je jak obláček
nebo z pampelišky chmýří,
chutná jak svatební koláček,
básničkami k lidem míří

Samota o Vánocích
Když je člověk sám,
neměl by podléhat emocím,
dobrou radu dám:
pozor na to při Vánocích !

Chudý básník
V přeplněné garsonce
tvoří básník básně,
píše všechno, jak on chce,
a myslí to vážně

Nic není zadarmo
Ani láska není zadarmo,
láska je vždy za něco,
kdo nic nemá čeká nadarmo,
jako v kartách na eso

Dárek
Podívej se na to,
co ti nesu dneska,
ty jsi moje zlato,
naše láska přečká

Byt
Nemusím mít krásný byt,
stejně se na něj nedívám,
v přírodě, tam je mi líp,
tam pocit stěn už nemívám
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Bílí sloni

Jak prosté je vládnout

Asi stovka bílých slonů,
tak to byl tedy sen,
na každém pak víla k tomu,
nechce být probuzen

Nezvládáme trasování?
Tak přestaneme trasovat!
Rouškám, že se lidé brání?
Pak nechceme je zachovat!

Do Jizerek

Když jde ale o daně,
škrtíme své „poddané“.

Ušetřil za chalupu,
a bydlí teď v Jizerkách,
je tu líp než je v Puppu provede vás milerád

Vláda v pandemické anarchii
Nařízení bez kontroly,
k čemu pak budou dobrá?
Pozavírat do obory,
na grázly nebýt hodná !

V posteli II

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nic ho nebolí,
nemá hlad ani žízeň,
klid tu vévodí,
že by to boží přízeň?

Rusko na jaře 2022
Pro lidi
Rusko je teď stát,
kterého se lidé bojí,
nikdo jej nemá rád,
už nevítá ho v kroji

S Einsteinem máme shodu v tom,
že člověk by měl makat pro lidi,
nejen si bručet to své óhm když s tím nesouhlasíš, tak promiň mi

Boj o mír
S Rusákama nepečem,
rozpoutali válku,
z vděčnosti jsem vyléčen,
mír máme teď v banku

Básnička
Zkuste napsat básničku,
ať víte, co to obnáší,
nejde to za chviličku a málokdo se odváží

Meze NATO
Odsud posud
jsou naše meze,
běda tomu,
kdo přes ně vleze !
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příchod múzy
Kdyby pro mne přišla múza,
musím býti připraven,
jaká by to byla hrůza,
kdybych nemoh z domu ven !
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Za mlada

Jinam

Co jsi dělal zamlada,
to už neuděláš,
není na to nálada,
a pak dobře se znáš !

Vezmu život do dlaní
a přenesu ho jinam,
sotva kdo mne ochrání,
a tak si aspoň zpívám
Neděle

Setkání v lese
Zítra máme neděli,
doma už se nesedí,
tak abyste věděli,
zítra je na vše čas

Za dnešek čtyři turisti,
to je nějak málo,
co je s nimi, kdo zjistí ?
Líp by se mi spalo

Nevyzpytatelný dav
Čtení – psaní
Ukřičená ulice
fandí nejvíc hospodám,
bude to chtít vzbudit se,
nežli budeš pobodán

Nemůže číst,
neb musí psát,
tím si je jist,
a má to rád !

Schválnosti
Zastupitelé
Vláda a též opozice
dělají si schválnosti,
někdy dost a někdy více.
To je projev státnosti?

Vy fakt nejste hloupí,
jen nemáte zkušenosti,
hrozí, že vás koupí,
kdo bude mít slibů dosti

Ženský pohled
Hrdinové?
„Hrdinů“ jsou plné nemocnice,
někdy plné hřbitovy,
neriskujme jenom tak už více
ať z nás nejsou mrtvoly

Bezohlednost a lokty od těla,
to přichází k nám z Prahy,
to žádná z žen by jistě nechtěla
ani za cenu slávy !
Co dál ?

Česká písnička
Jen, ať zmizí
všechno cizí,
celý svět, ať nám tleská,
ať dál zní píseň česká

Víme co máme dělat,
aby to mělo úroveň,
štěstí naše dál hledat,
i když začíná povodeň
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Vám to spolu ale sluší
Dobrá nálada
Když vám to spolu sluší,
tak to je jen jedna strana mince,
fajn je, když srdce buší
a když rozumíte si ve chvilce !
Ve dvou

Nikdo nám dnes už nekazí
náladu ničím více,
vždyť nám skoro nic neschází,
no, snad jen společnice,
co pomohla by k nesnázím

Půjdeme si spolu lehnout
jen do jedné postele,
nejlíp je to vždycky ve dvou,
zvláště, když je neděle

Já sám

Vlk a koza

Bylo dobře
bude zas,
když vše kmotře
uděláš !

Aby se vlk nažral
a koza zůstala celá,
na to je dnes nával,
to se dnes dost často dělá

Tak už to v žití bývá,
stmívá se i rozednívá.

Signalista po padesáti letech

To je už od věků,
snahou snad všech Čechů.
Na co hrají Češi,
mne to trochu děsí

Konečně už zapomněl
čísla kolejí a výhybek,
stavět by je neuměl,
může jít na výminek

Nespravedlnost

Teď již bude moci
míti klidné noci.

Koho to zajímá?
Koho to bolí?
Koho to dojímá
a koho zlobí?
Desatero

Klidný spánek
Ať tvoje oči krásné,
co na mne s láskou hledí,
až slunce dneska zhasne,
ať o mně přes noc neví

Kdyby se dodržovalo Desatero
byl by na světě téměř ráj,
Banky
zmizelo by hned hříchů nejméně stero,
bez práce byl by generál
Za co mají banky sídla
téměř královská?
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