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Za co?
Dříve a dnes
Když viděli disidenta,
přešli na druhý chodník,
teď, když řádí virus Delta
vedle je celý podnik
Smysly a covid
Málo slyším,
špatně vidím
čich mám v háji s covidem.
Dál se stydím
říkat cizím,
že jim hrubost prominem
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K čemu nám je OSN,
když nezastaví válku?
Cítím se tak podveden za co je platíš Janku?
Šetříme teplem – pomáháme Ukrajině
Chce to svetr vlněný
k němu teplé ponožky,
tváře jsou hned ruměný,
pomůžeme obrovsky
Hitler – Putin
Ani jeden nechtěl mír,
odlišný je černý knír !

Pro Ukrajinu
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Šetřím benzin,
spořím plyn,
pak si věřím,
že jsem in

Hlavně, že……

Šetřením já nezahynu,
makám tím pro Ukrajinu
Šetříme naftou
a také plynem,
Rusové sklapnou,
my nezahynem
Šetříme ropou
a také plynem,
Rusové „kopou“,
my nezahynem
Od Rusů teď méně plynu,
ušetříme Ukrajinu
Zbytečné jízdy autem,
přetopené byty,
jen méně hýbat pantem
pomůžeš pak i ty !

Někdo mívá občas štěstí,
jiný zase stále smůlu,
ten má divné jméno křestní hlavně, že jsme všichni vzhůru
Ať si
Ať si chodí kam chce on,
ať si tančí charleston,
ať se usmívá s děvčaty u mne je v noci nahatý
Není čas
Není čas na křtiny,
není čas na pohřby,
na prosby máminy,
na máminy prosby
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Čin
Černá orchidej
Jedno již dobře vím,
že rozhodný je čin,
a ne řeči plané
o tom co se možná někdy někde
stane

Vykvetla mi orchidej,
ta vzácná, úplně černá,
dej mi dívko volnost, dej,
ale buď mi stále věrná

Cesta do ZŠ Desná

Dříve

Zdálo se mi zdálo,
že nastalo ráno,
že děti šly do školy
přes v chodníku výmoly

Dříve stála známka korunu,
dneska stojí už skoro dvacet,
marně se ptám svého rozumu,
kdo peníze mi bude vracet

Cizí

Nápad

V radiu cizí písničky,
nápisy v cizím jazyce,
v rybníku cizí rybičky mám oběsit se na klice?

To, že prosadíme právě svůj nápad,
neznamená, že je to ten nejlepší,
co nejlepší je, to se bude chápat,
až vydělá si na chléb svůj vezdejší !

Ještě, že máme rádio Blaník,
jinak český zpěv by brzy zanik

Staré časy

Návštěva II
Když dáš věci na místo,
ušetříš tím čas,
můžeš jít pak najisto
a pohostit nás
Bezdětné ženy II
Když už vám jednou příroda
nadělila pěkná ňadra,
tak proč by tato výhoda
bez užitku jednou spadla
Tvoje nohy
Ze všech nejkrásnější nohy,
to byly nohy tvoje,
vycházet za tebou schody,
potlesk by byl ve stoje !

Staré zlaté časy,
nebyly vždycky zlaté,
žena vzpomíná si,
že staré spory máte
Jen jedna věta
Každý ať řekne jednu větu,
která má smysl a za níž stojí,
ať zanechá ji navždy světu
pro lidi a na památku svoji
Smysl života?
Oblafnout co nejvíc lidí,
urvat vše, co se dá,
ať jiný se za mne stydí,
a lži mé dohledá
2/30

Ministryně obrany
Životní styl
Žít se dá dneska mnoha styly,
takže můžeš i přebrat,
o tom, o kterém jste dřív snili,
hovoříš teď už nerad
Noční buzení
Kolikrát se v noci budíš,
to mi ani neříkej,
nevyspíš se tedy, tudíž
operovat se už dej !

Nejde mi nějak do hlavy
ta ministryně obrany.
Co se pak stane po zteči?
Co, když se potom rozbrečí?
Na náměstí
Naštěstí
náměstí
bylo téměř prázdné.
Když na něj jako „fór“
dopadl meteor
Muži nepláčou

Dobře se to poslouchá
Povídej mi svou pohádku
o velké lásce ke mně,
uvěřím tomu pozlátku,
že miluješ mne zjevně

Co je to za kluka?
Hrdina to nebude.
Jak bolestín fňuká
a oči má zarudlé
Topení

Dlouhé řasy
Tvé dlouhé řasy,
když na mne mrkají,
dočkám se spásy
alespoň potají?

Pustíme si topení,
je třeba se zahřát,
mrznout není umění přidáme si kabát
Rozchod

Večerní snění
Kolikrát za den
zasním se o tobě?
Láskou jsem zmámen,
jak po zlé chorobě

Najdi si milá jiného,
já už jsem docela stár,
zašeptej občas mé jméno,
milovat budu tě dál
Přání III

Mikroplasty
Mikroplasty v naší plíci
nejsou žádná legrace,
budem je mít časem všici,
jakpak potom nebát se?

Ať vám slouží zdraví
a život vás baví !
3/30

B IV b 2022
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ukrajina
Ukrajina
bude jiná,
bude více západní.
Polsko trochu připomíná,
je jen méně galantní

Trest
Nikdy se tak neplýtvalo,
jako se plýtvá dneska,
takhle dobře nebývalo kdy zas osud nás ztrestá ?
Dokud
Dokud jsem ještě „božtík“,
tak musím pěkně makat,
až budu pak nebožtík,
můžete za mne plakat

Na Ukrajinu
Kdo
Neneseme na tom žádnou vinu,
když vezem zbraně na Ukrajinu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Velikonoční přání 2022
Překrásné letošní jaro,
jen příjemné emoce,
co chcete, aby se stalo hezké Velikonoce !
Kam?
Slunce svítí,
ptáci pějí,
kam mám jíti
to se neví

Kdo z mladých šel by bojovat
za svoji rodnou vlast?
Kdo z nich šel by se poschovat,
kdyby napadli nás?
Jací pak jsou oni,
co si berou drogy?
Mraky
Mraky se mračí,
ale smějí se taky,
a pro ty mladší
přináší zvířat znaky
Ideální žena

A tak s malým obnosem
kráčím rovnou za nosem

Vstřícná to žena,
milá a hodná,
krásného jména,
pro tebe vhodná

Předjaří

Ve škole

Cvrlikají ptáci,
řekněme, že pějí,
zima sílu ztrácí,
tají stopy její

Budeme mít v žití velkou šanci,
naučíme-li se toleranci !
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Jenom přítel

Výměny

Vy jste zvyklá na ctitele,
umíte je odehnat,
chtěl bych vám být za přítele,
nespadnout vám do tenat

Vy nám tohle,
my vám toto,
je to podlé,
jako loto

Šediny

Nikdo II

Jak nemáš šediny,
buď raděj potichu učí nás dějiny
i slečny v kožichu

Nikdo mě nezavolá,
nikdo mě nemá rád,
říkám to stále znova,
však marně akorát
Podání ruky

Vstáváme
Možná, že jsi vyspalej,
možná také ne,
přesto hochu vycválej,
bude poledne

Podej mi ruku
ženuško moje milá,
zbavíš mne smutku,
líp nežli láhev vína
Tulák

Čokoláda
Je mi smutno proto,
že mi chybí čoko,
čoko, čoko, čoko,
čokoláda

Dočista zmámený
toulá se světem,
když hledí na ženy
je hned popleten
Na záda

Moderní obraz
Jeden u něho seděl
dobrou půlhodinu,
druhý, ten však hned věděl jde o volovinu

Vlezte mi hlupáci na záda,
pro vás jsem nikdy nežil,
vás nebere ani armáda,
zatleská vám jen debil
Dotaz na tělo

Planá láska
Ona i láska planá
je hezká k zbláznění,
vypadá jako pravá,
než on se ožení

Stanou se horší věci,
také větší trapasy,
tak, nech si tedy řeči
a řekni kde spala jsi ?
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Průkopník

Proč jen

Nikdo tě nemá rád,
to je úděl průkopníků,
možná, po smrti, snad
dočkáš se pár slůvek díků

Pověz mi děvče, pověz,
proč jen tě mám rád?
Proč miluji tě dodnes,
proč se budem brát?

TV

Na břehu moře

Deset reklam za hodinu,
to už trochu přehání,
just se z toho nepominu,
zachrání mne klekání

Na břehu moře,
kde vlají palmy,
konec je hoře,
tak věci sbal mi !

Básnička

Pro dobrý pocit

Napiš mi básničku,
takovou hezkou,
co ladí v srdíčku též trochu tesknou

Pro dobrý pocit
tvoříš věci užitečné,
tím si se ocit
na palubě lodi vlečné

Vytloukání klínu klínem

Nepřišla

Tupá bolest na hrudi,
to bude slinivka,
ta tu v srdci nahradí,
tak nebuď citlivka

Čas, ten takto zbyl mu,
a tak se dal do psaní,
napsal scénář k filmu:
Jak jsou lidé prohnaní

Do kopce

Vyznání III

Kdopak tohle, kdo to chce,
chodit stále do kopce ?
Raději z něj slezu ,
a na něj se svezu.

Na každý pád
po tobě toužím,
já mám tě rád,
pro tě se soužím
Naděje

„Opravář“
Kolik je zloduchů,
kolik slušných lidí?
Když stroj má poruchu,
kdo po ní se pídí?

Když má člověk naději
neměl by se bát,
pokusit se raději,
nežli zůstat stát
6/30

B IV c 2022

Přání

Prevence

Aby po tobě něco zbylo
něco prospěšného lidem,
aby to hříchy tvoje smylo,
a stalo se časem hitem

Podceňovat soupeře,
to se nevyplácí,
nemoc klepe na dveře
a ty šanci ztrácíš

Stará láska
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Rusové na Ukrajině
Kam až civilizace klesla,
to poznáme ve válce,
to nám ukazuje se dneska,
jen říci to nebát se !

Nechci už jezdit nikam,
natož někam do světa,
na tebe si teď zvykám,
a chci zůstat po léta
Změna bez věna
Proč bych si nemohl odpočinout
od čiperného děvčete,
pročpak nepromluvit občas s jinou,
tak to mi, prosím, řekněte

Nálety
Málo je kočárků
ve městě viděti,
to trest je za válku ta vraždí i děti

Přání k…
Přání jsou jen přání,
stokrát víc jsou skutky,
ty nejsou jen zdání,
zkrášlí naše smutky

Neděle
Dnes se nic neděje,
dneska je neděle,
sváteční oběd se zbaští na Ukrajině se vraždí !

Klenutá
Klenutá ňadra,
klenuté boky,
o dalším ani nemluvě

Včasná obrana
Neutíkat, neplašit se,
nečekat na nejhorší,
raděj sami ubránit se,
vrahouni se neprosí !

Kde vše ukradla ?
Nestačí sloky,
tak píši jenom zevrubně
Oběd dietní

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Na talíř dá suchary,
zalije je jogurtem,
docela mu chutnaly po „vaření“ pohnutém

Bonbonek
Tak či tak
Tohle teda - říct se nedá
běda, běda – to je věda

Teď si dám ten bonbonek
a přestanu si zpívat,
dostal jsem ho od holek,
co učily mne líbat

Jaro III
Swing
Bude brzy lépe,
brzy bude fajn,
magnolie kvete,
zelenou má kraj

Swing, tak ten se neposlouchá,
ten se jenom vnímá,
někdo si s ním tančit troufá,
jiný si jen zpívá

Jak kdy
Buďme přes den kamarádi,
večer potom milenci,
kteří vzájemně se svádí no tak honem, vyber si !
Být milenec celý den,
to není zas tak snadné,
občas spolu nevyjdem
a láska k zemi spadne
S kámoškou si dovolím
víc žertovat a smát se,
víc nás bere okolí,
víc nás baví práce

Práce
Nejdřív práce
potom zábava.
Koho ptát se,
kdopak nadává?
Lebedění
Lebedí si v posteli,
je tu ticho, teplo,
nejsou slyšet povely,
kotě by si předlo
Mirek

Když se však trochu setmí
přijde polibek letmý.
A tak a tak dál,
sen by se nám zdál
Večer poznám velkou proměnu,
dívka, ta změní se na ženu,
přestane dělat legrácky,
neb nemůže být bez lásky

Mirek, ten malý Mirek
našel krabičku sirek,
nezkoušel je škrtat,
raděj se šel šprtat
Spisovatel II
Dneska bude doma
asi celý den,
skládat bude slova
do odstavců jen
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Život bez
Poděkování hercům
Ve filmu „Byl jednou jeden král“,
tam hráli všichni herci,
který by člověk do domu vzal
a ještě dodal „merci“
Psí počasí
Venku je pošmourno
i ptáci mlčí,
ty máš dnes však volno,
psi na tě vrčí
Vzpomínky na mládí
Zavzpomínat na ty časy,
kdy jsme byli mladí,
připomenout si ty krásy,
co člověka svádí
Romantický film
Dobře to dopadlo,
tak jako vždycky,
láskou vše omládlo,
pili jen whisky

Žil jsem bez auťáku,
budu tak žít klidně dál,
také bez baráku,
kdo by o údržbu stál ?
Kdo ?
Kdo by teď pro mne plakal,
kdybych tady nebyl?
Kdo radostí by skákal,
kdybych dál už nežil?
Možná by páru blízkých duší
bylo na čas i smutno,
ostatní však zůstanou hluší,
když spatří černé sukno
Vstávání
Ještě si chvíli zalebedí
v teple svojí postele,
v duchu k milé také zaletí,
než ho slunce probere
Názory
Někdo má názory podložené životem,
jiný odposlouchané z médií,
další je neškodný názorový impotent které ze všech však věk náš přežijí ?
Konec

Stárnutí
Dnů, kdy zůstává doma
je stále víc a víc,
doma se člověk schová,
ale jinak už nic

Jednou to skončí,
nevíme, ale kdy,
poslední noční,
hlazené kameny
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Nenechme se odradit
Pandemické charaktery
Co je to za charaktery,
těch, co ohrožují druhé?
Marný na ně apel sterý,
bez roušky on stejně bude !
Copak je to za lidi,
co nám zdraví závidí ?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Pro Ukrajinu
Šetříme naftu,
také benzin,
problémy má tu
carský režim
Naše civilizace
Tak tohle je naše civilizace,
co předvedla se nahá v Buči?
Té budeme muset začít již ptát se,
kdo tomu naše děti učí?
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Podstatné
Co je podstatné
a co pak není?
Něco povadne,
něco se změní

Člověk nemůže mít všechno,
občas něco nevyjde,
snažit se dál, ale přesto
mi jak hloupé nepřijde

Vzkaz od seniorů
To, že jste nás odepsali,
to ještě nic neznamená,
poznáte to časem sami zkušenost vám chybí cenná
Po lese
Při procházce po lese,
až uvidím srnu,
potom při té noblese
jako ona strnu
Bez práce to nejde
Makám nebo si ležím,
ať se co chce děje,
ať je ten, či ten režim,
ať se brečí nebo směje
Maličkosti

Z bojů jde únava,
podstatné zůstává !

Jak málo někdy stačí,
aby byl člověk v pohodě,
aby ten, kdo je mladší,
byl šťasten jenom o vodě

Pevná vůle

Manželství

Trénink pevné vůle,
jaký mají Junáci,
v rodině jde k nule,
víc jej mají tuláci

Pro někoho vítězství,
pro jiného trapas,
několik let žije s ní nesmí mluvit nahlas 10/30

Dáma z fotografie

Psí počasí

Smutná a zklamaná
dívá se na mne,
na věky zadaná nabízím rámě

Pustíme si rádio
nebo třeba telku,
nebe se nám zkalilo začne pršet venku

Fotografování

Údiv mužů

Vyfotit mladou ženu,
to dokáže každý,
zpodobnit však stařenu
to chce rozum jasný

Když se vám někdo líbí,
tak mu leccos prominete,
člověk se ale diví
od solidního proč pryč jdete

Dámská návštěva

Chtěl bych

Mohu vám lichotit
a také vám radit,
mohu vás vyfotit,
též nechtěně zranit

Chtěl bych být režizérem,
abych stvořil druhou „Nemocnici“,
nebo, aby mým jménem
podepsán byl projev rétorický

Potlesk

Dieta

Ten, kdo něco umí,
též druhým rád zatleská,
komu v hlavě duní,
ten vysmívá se dneska

Místo silné kávy
pije slabý čaj,
nemá chuť na dámy vzdaluje se ráj

Rodiče

Láska ženy

S otcem, s tím se nebojuje,
otec, ten se jen poslouchá,
snaží se o dobro tvoje,
matka bebíčka pofouká

Když není zamilovaná,
tak si myslí, že nežije,
ať je mladá nebo vdaná,
ať v kožichu či v peřině

Nesmělý

Překažená svatba

Polibek do vlasů,
na víc si netroufám,
až dle tvých ohlasů
ouško ti pofoukám

Třináctého května,
to jsme se měli brát,
vybuchla však Etna,
dneska jsem tomu rád
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Pro děti

Policie nekoná

Ptejte se táty, zeptejte se mámy
na to, co vás zajímá.
Až zůstanete jednou zcela sami,
bude to už pak jiná

Jenom jediná pokuta
vydá za stovky pomluv,
grázly zažene do kouta jenom již rychle promluv!

Lidi jsou lidi

Nač?

Člověk je tvor boží,
tak proč se chová podle?
Pročpak slib svůj složí
a pak podlehne modle?

Nač se jen honit,
načpak štvát se,
vodou se brodit,
čeho bát se ?

Bez romantiky

Sobci

Život vás zavil romantiky,
tuším, že je to smutné,
neděláte už cukr-bliky
a láska jak když utne

Ničemu již nevěří,
všechno je jim jasné,
cizí ženou ze dveří,
nikdy nečtou básně

K.H. Mácha

Jeden jako druhý

Napil se vody na hašení,
potom nebylo mu dobře,
nakonec za svoje snažení
život za ním dveře dovře

Jeden den jako druhý
a druhý jako třetí,
i další den se culí,
nebudem více směti

Po cestě

Múza

Půjdeme spolu po cestě,
držet za ruce se budem,
budeš – li chtít, tak pověz mně,
proč spolu stále jen rudnem

Mohla byste dělat múzu,
když začnu psát básničky,
rozhalit si více blůzu
u parkové lavičky

Hledání partnera
Je lépe být mužem,
a to hlavně ovšem ve stáří,
horší je to u žen,
najít muže se jim nedaří
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Zvířata jsou lepší

Nechce covid

Copak je to za „zvířata“,
která mučí civilisty?
Pozavírat natotata,
a k nim přidat i ministry

Nechce mít trvalé následky,
i když by trvaly jen pár let,
miluje tanec a baletky,
ačkoliv brzy již bude kmet

Důvody války vezměte zpátky
Rouška je rouška !
Na co se honit,
když to není nutné ?
Proč dostat covid,
když jej rouška utne?

Bojují údajně proti fašistům,
sami se však chovají jako oni,
jejich činy jsou příkladem sadistům “Což pane Putin, vaše blahorodí ? “
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tak i tak
Vládní ropné zklamání
Zase mne zklamal Fiala,
když nepřidal se k sankcím,
popřel, co vláda říkala obrazně nad ním zvracím !

Někdy den uteče,
tak jako voda,
jindy se zas vleče milá nevolá !
Ráno

Fialova ostuda
Lidé chtějí sankce pro Rusy,
nezajímá to však vládu,
ropu si vzala dnes do pusy,
možná to začátek pádu

Celý den mám před sebou,
to se tedy mám,
nohy, ty mne nezebou vína plný džbán
Fotograf II

Fiala nám dělá ostudu,
nepodpoří ruské sankce,
což takhle předat ho osudu
a zmrazit mu konto v bance ?
Nechci válku
Nechci, nechci žádnou válku,
je hnusnou ostudou lidstva,
posílá k věčnému spánku nepotěšila by Krista

V mládí jsi chtěl fotit
ruce starých lidí.
Nebyl ale na to čas.
Kde jsi jenom mládí moje ?
Mohu fotit ruce svoje !
Fialova vláda
K čemu jsou ti zkušenosti,
když neděláš v oboru?
Problémů je potom dosti,
13/30 zvlášť, když nemáš pokoru !

Dobrá rada nad zlato
Ráno – raníčko
Když si chceš jít v klidu lehnout,
tak nejdřív musíš vstát,
starat se o děti ve dvou,
a mít svou ženu rád

Kdo nestojí o rady,
dělá potom chyby,
marné jsou pak dohady,
co by bylo kdyby

Manželé

Nerozhodný

Ten dělá to a ta zase tohle,
každý to, čemu rozumí,
a děti, ty mají všechny hodné,
drží spolu jak holubi

Nemůže říci tak,
avšak ani onak,
možná, že někdy snad,
nebo řekne opak

Stará škola
Přesoleno
Patří ještě ke staré škole,
kde, co řekneš tak platí,
charakter máš, i když jsi dole,
věrní lidé jsou zlatí

Je to slaný jako kráva,
je to hořký jako bejk,
kuchařům se tohle stává
a není to žádný fejk

Chlap
Chmury
Chlapa poznáš v krizi ubožáci zmizí !
Na cestě
Buď se kolem dívám
a nebo šlapu,
buď si píseň zpívám
nebo jsem v trapu
Nikdo
Nikdo tě nemá rád,
nikdo tě neposlouchá,
možná jen Nána, snad,
jenže ta je dost hloupá !

Copak, copak, co je ti,
že se stále mračíš?
Nemáš ani ponětí
jaké je to v tancích !
Za komunistů
Strana a vláda,
vláda a strana,
všechno ovládá,
důvěra chabá
Krásný život
Život by mohl být krásný,
kdyby lidé nebyli „svině“,
kdyby všem bylo hned jasný,
že rychlý trest se tulí k vině
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Pašáci

Vyznání ženy

Dokážeme se vyhubit to jsme tedy fakt pašáci!
Končí teď vliv všech imunit.
Co to však dalo za práci !

Já jsem tě vždy milovala,
navždy tě milovat budu.
Proč bych toho litovala?
S tebou neznala jsem nudu.

Závěrečná

Striptýz v TV

Život se s tebou nemazlil,
ty jsi však vždy bojoval,
stálo to sice hodně sil,
naštěstí jsi odolal

Tisíce očí
v TV na tebe hledí,
to když den končí,
když samoty se bojí

Bezcharakterní

Starý člověk

Ten, kdo dnes všechno zdraží,
ale přitom nemusel by,
o inflaci se snaží,
někdo méně, někdo velmi !

Než připraví se do postele,
tak mu to hodinku trvá,
když marodí, to potom déle,
prostě ztráta času blbá

Předsevzetí

Ženy, ženy

Půlhodinka prezentace,
půlhodinka tvorby,
pořádek je též na place,
tohle všechno do kdy?

Měl jsi hodně žen,
to se nedá popřít,
byl jsi okouzlen,
nešlo nikdy o hřích

Příčiny – následky

Vzhled žen

Řešit následky je těžké,
řešit příčiny je těžší,
mnohdy se do toho nechce,
politici na to hřeší

Kápněme si do očí,
ale také božskou,
že chlap se po nás otočí,
když vizáž máme sprostou

Na místo

Jaro je tu

Dej věci tam, kam patří
a budeš mít klid,
nepořádku to natři,
bude ti pak líp

Sedněme si venku
někde poblíž šenku.
Zhodnotíme situaci
ve vládě i tady,
navrhneme inovaci
a to se vším v šady
15/30
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Kůň

Bezcitná vláda

Necháme to koňovi,
vždyť má větší hlavu,
on nám jistě odpoví,
kdo z nás dvou je v právu

Když umírají starý lidi,
tak to vládě příliš nevadí,
na výplatnicích totiž chybí,
na důchod nárok nemají

M.A.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kdo sousedí s Rusama
a není ještě v NATO,
tomu sluší sutana
a modlení se za to !

Moniko,Moniko,
buď ženou
stvořenou
pro všechny.
Chceme jen toliko
zpěvy tvé,
aby k nám dolétly

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dva roky

Bez spojení

Dva roky jsem neupadl,
teď za týden dvakrát,
asi jsem už též zestárl s hůlkou budu makat

Sousedé Ruska

Teď jsem na tom s Trumpem stejně,
nechtějí nás v ptáků hejně,
on nás totiž oba vytrh
světoznámý inter Twiter
Známí
Toho koho dobře znáš,
s tím pak jednu píseň zpívej,
s tím, s kým občas obědváš,
tomu na prsty se dívej
Dietář
Jak se daří
dietáři?
Jakou máš teď dietu?
Tuhle nebo tuhle tu?

Hudba
Hudba musí být melodická,
jinak to není žádná hudba,
má být taková jaksi lidská,
nechtít mou duši z těla urvat
Horizonty
Horizonty nás lákají,
ale také nás svádí,
naději lidem dávají,
proto je máme rádi
Úsměv

Tak se přece usmála
a to sama od sebe,
přání moje uhádla,
16/30 dostala mne do nebe

Všeho do času
Tvoje nohy
Ze všech nejkrásnější nohy,
byly nohy tvoje,
vycházet za tebou schody,
potlesk byl ve stoje !

Lebedím si lebedím,
až však něco napíši:
zkritizuji Temelín
a skončím na pranýři
Moderní písně

Odměny
Dávat sobě odměny
za nezáživnou práci ?
Výborné je pro ženy,
pak nechuť k práci ztrácí

Bez rýmu a bez rytmu,
melodie žádná,
na to já se nechytnu reakce má chladná
Venku

Nemocnice
Nemáme lepší seriál,
nežli Nemocnici.
Proč scénář nikdo nevydal nedokáži říci

Na hodinku
chci být venku,
to mi bude zase fajn,
dám si někde vína sklenku,
a ty hudbo pěkně hraj !

Holky

Lebedění II

Holky mi nevaděj,
holek je habaděj,
holky mám rád !

Budu si teď chvíli lebedit,
v posteli v teple a s plným žaludkem,
nechce se mi na tom nic měnit on život přijde již sám se zármutkem

Dilema
Pravda a lež
Do starého železa
patří on už nebo ne ?
Králem je teď bez žezla,
kámoše má nemnohé

Lidé se často chovají
podle domněnek,
pravdu, tu se lží smíchají,
lež vyplave navenek

Vražda není vražda
Když je možno zabít dítě v matce,
tak, proč pak to nejde později?
Když rodičům se zabíjet zachce,
potom „smrťáci“ se pomějí !

Zahraniční voliči
Kdo žije v zahraničí,
měl by občas též zajet domů,
snad ho to tak moc nezničí,
když o volbách to bude k tomu !
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Důvěra

OSN na nic

Důvěra se lehce ztrácí,
ale těžko získává,
roznesou ji v polích ptáci
a obava zůstává

Na co máme OSN,
proč je vlastně platíme?
Cítím se teď podveden,
válku, když nezhatíme

Šťastné manželství

Lebedění III

Dřív to bylo celkem jasné:
byl kapitán a byl plavčík,
manželství pak bylo šťastné s jiným netroufla si začít

Lebedím si lebedím,
nemyslím a lehce sním

Úsměv II

Neztrácejme humor
ani dobrou náladu,
přežili jsme Únor,
hoďme stáří za hlavu !

Na úsměv jediný,
na úsměv tvůj,
čekal bych hodiny,
miláčku můj
Slova
Za slova pochvalná
a slůvko díků,
půjdu i do bahna,
pro úsměv rtíků
Seznámení
Má nebo nemá naději?
Co má vůbec raději?
Pročpak děvče neshání?
No, tak ať se seznámí !
Čekání na úsměv Rom.
Na úsměv jediný,
na úsměv váš,
ten, co je nevinný,
stojím tu stráž

Přání starým spolužákům

Moje webovka
Kdo nemá čas číst joukl cz,
ať na záda mi klidně vleze
Nemoc za dveřmi
Kdo ti jen může pomoci,
když kolem chodí nemoci?
Doktor nebo lékárnice nepomůže Klekánice
Blíže
Ještě blíže přistup,
ať se mohu dívat,
ať mám lepší přístup ať se můžem líbat !
Podívej se

(Lidová)

Podívej se děvče moje,
jen podívej se pod stůl,
tam teď leží radost tvoje,
tam ten tvůj večer usnul
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Přání k narozeninám atd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přání je jen formalita,
spíše jen vzpomínka na dotyčné,
jedno jaká lokalita,
a přání je od činů odlišné
Horší přání nežli čin,
jinak já to nevidím

Ruská civilizace
Tak tohle je civilizace,
co předvádí nám teď Rusko?
Té bude nutno vystříhat se,
neb na zemi bude dusno !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Útlý pas
Tak, s takovýmto pasem
jste hvězda mezi všemi,
u vytržení já jsem,
mé vyhrála jste grammy
Slečna v lese
Lidi, pojďte, koukněte se
jak se slečna courá v lese,
jak se při tom pěkně nese,
jistě vdávat ona chce se
Sláva prkotinám
Až zaskočí tě prkotina,
tak to máš vlastně kliku,
vždyť s velkou věcí, to je jiná,
to nebylo by k smíchu
Růst cen
Ceny nerostou proto, že růst musí,
ale obchodníci to jen zkouší,
roztrh bych je nejméně na dva kusy,
chovají se jako husy,
když kráčí napříč velkou louží.
Potom je na place
vysoká inflace !
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Ideál
Dělá, co je třeba,
myslí vlastní hlavou,
stačí mu kus chleba,
závist, ta jde stranou
Kde jsou hranice?
Je to vskutku k nevíře,
co se v tisku děje,
co najdem na papíře,
fake news se poměje
Vzácný host
Když není nic na výběr,
tak sní vše, co mu dají,
hostitel, aby viděl,
že u něj je jak v ráji
Mladík
Málem kvůli ní skončil pod vlakem,
když se se dvěma hochy vyspala,
byl sám většiny hochů opakem,
nakonec byl rád, že ho nechala
Nemakačenko
Když někdo nepracuje
a ještě se vzpouzí,
když se jen poflakuje,
tak pak mívá nouzi.
To je „nomální“,
ale ne u nás.

Prášky

Klapi, klapi, klap

Každý prášek, co jde do těla
zkontrolujem, zda je potřeba !

Stále mne to trochu mate,
když matka od dětí
na podpadcích kolem tápe.
Proč? Nemám ponětí

Můza
Musím se do ní zamilovat,
to, aby se mi lépe psalo,
jenže potom se odmilovat jenom, aby se nic nestalo
Kdy zabít dítě ?
Mohu své dítě zabít kdykoliv
a nebo jen, když je v těle mámy?
Kdypak mohu jeho smrt přivodit?
To stále není mi dobře známý
Bez bolesti
Když se zbavíš bolesti,
to ses znovu narodil,
vděk někomu odvésti,
to bych tedy poradil
Senioři
Mají fůru vlastních zkušeností,
tež znalostí a tak,
proč jimi nikoho nepohostí ?
Uspěch šel by v patách
Já ti nevím?
Žena láká mne,
ale též se brání,
hned mne napadne
to milostné hhrahí

Překladatel
Dnes jsi toho mnoho neudělal,
zase jsi nic nestvořil,
jenom jsi celý den něco hledal,
jen pár stran jsi přeložil
Proč?
Proč dnes mají pracovití
pracovat na lenochy?
V práci chybí spousta lidí,
ti si chodí na melouchy
Mistři
Na to, proč to nejde,
na to jsme mistři světa,
než pak nové vzejde,
to trvá potom léta
Svítání
Ňadra má do ruky,
pusinku k líbání,
bojím se rozluky,
až přijde svítání
Jak žít ?
Žít ve prospěch svůj,
neb pro blaho společnosti?
Na tom vždy jen stůj:
obojí jsou moji hosti !
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Spánek
Martině
Ta našeMartina
je holka mámina.
Tím všechno začíná,
tím všechno končí,
ji všechno zajímá
i život noční
V posteli
Lebedím si lebedím,
nemusím nic dělat,
tohle s nikým neměním,
nemíním se zvedat
Další starosti?
Život je složitý,
ať cheme nebo ne,
Majetek movitý?
Tak to ne, jen to ne !
Modlení
Méně již modlení
a více makat,
hrozí nám prodlení,
nechceme plakat
My se máme
My se tady máme:
nehoukají sirény,
nepadají bomby
Stále však remcáme,
i když pryč jsou chiméry
a my nejsme z formy

Spát se musí,
bez spánku to nejde,
spí i husy,
ospalost pak přejde
Kdybych II
Kdybych byl mladší
a vy nebyla vdaná,
měl bych vás radši od noci až do rána
Pouťové
Básničky z poutě,
ty obejmou tě !
Básničky z pouti,
ty nezarmoutí !
U říčky
Kdepak jsou ty rybičky,
co tu vloni plavaly?
Najděte je lidičky,
nesme přece šakali !
Nikdo
Nikdo tě nemiluje,
nikdo tě nemá rád.
Kde láska přezimuje?
Na konci světa – snad
Povzdech muže
Kam pak se poděly
ty hezký ženský?
Nejsou tu v neděli,
asi ven nesmí

Pro pěší
Básničky pro pěší,
člověka potěší !
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Kiosek Promenáda
Pandemie bez roušek
Proč mě nutí do rizika,
když se mi do něj nechce?
Ministr ať nenaříká,
když dýchá se mi těžce !
Je to sice kruté, ale…
Je to věru kruté,
když kde kdo na tě prská,
k tomu i ty Brute kamarádů jen hrstka

Znám jedno místo v republice,
kde se nezdražuje!
Dáte méně neb dáte více,
závist nepanuje.
Řada turistů sem chodí ráda známý to kiosek Promenáda !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Prezidentské volby

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Válka
Říkejte si co chcete,
divné je to na světě.
Stát napadne druhý
a OSN čumí !

Cizího a estébáka,
toho nebudu zajisté volit,
na to není žádná páka v pandemii nechal lidi skolit
…………………………………………..
Moc a tvorba

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ceny rostou často zbytečně
Nekupuji předražené,
bez toho se obejdu,
ten, kdo domnívá se, že né,
ať uklouzne po lejnu !
Kiosek Promenáda v Jizerkách
Všude se zdražuje,
lidé se děsí,
tady klid panuje,
přijď rychle, kde jsi ?
Tady léčí finanční neduhy,
tady řeknete si svou cenu vy !
Někdo platí víc, někdo zase méně,
obsluze to nevadí, víceméně !

Někdo umí bojovat o moc,
druhý zas dokáže tvořit,
obé nenaučíš se přes noc nejvýš to všechno jen zbořit
Marné čekání
Dívka čeká stále na prince,
to se načeká,
ať poradit jde se k mamince ta ji naseká !
Politici
Všechno vám politici prominou,
jen jedno ovšem nesmíte,
všichni se totiž skoro pominou,
když pracovat jim velíte !
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Úředníci

Smutná II

Všechno vám úředníci prominou,
jen jedno ovšem nesmíte,
všichni se totiž skoro pominou,
když pracovat jim velíte !

Nebuď, proboha, smutná,
tím se nic nezlepší,
život jen méně chutná,
nic se tím neřeší
Náhodné setkání

Zpochybňování
Zpochybnit se dá všechno,
když tomu někdo uvěří,
jenže pak přijde peklo,
když pravda stojí u dveří

Toť náhoda, či osud,
tohle naše setkání,
já neznal jsem vás dosud,
úsměvu nic nebrání
Láska je droga

Slušní lidé
Slušní lidé spojte se,
umí to proletáři,
jinak to slušnost odnese
a vy budete lháři !

Láska je něžná droga,
tak jako ona se chová,
zřídka kdy tato slova
však zpěvák v písni zachová
Nedivme se

Co mám?
To mám, to mám,
něco ale chybí,
dopsat román
a opravit TV

Nedivme se už tomu,
že blížíme se k hrobu,
že starosti občas máme,
že člověk stárne a stárne
Brýle

Na pouti
S děvčetem na pouti
kráčí jak páv,
ostatní kohouti
pokoj musí dát !

Ejhle, ejhle,
kde mám brejle?
Ve snu dneska zdálo se,
že mám brejle na nose.
Skutečnost je ale jiná,
hledání mi už jen zbývá
Podpadky
Rád si poslechnu nové pohádky,
proč vdané ženy nosí podpatky !
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Po dešti

Senior

Kouří se z lesů to nehoří ohně,
hledím bez hlesu
a tvářím se skromně

Nechte mne dožít stranou a v klidu,
na vašich trablech nenesu vinu !

Opičí láska

Abychom se neminuli,
sejdeme se v údolí,
tam se potká každý druhý,
tam to bude tutový

Cesta do údolí

Matka vzala ještě práci uklízečky,
aby splatila synovy dluhy,
na prodej pak doma háčkovala dečky,
on prý nechce být stále jen chudý
Mraky
V pohodě
Ještě, že jsi starý
a nestojíš nikomu v cestě,
všichni na tě „kálí“,
ty můžeš žít v klidu a čestně

Mraky za oknem se šinou,
jindy se zas valí,
tak rád bych zašel za milou,
jenže ta je v dáli na Korfu se válí
Neznámé číslo

Staronové
Pochvalme se pánové,
pochvalme se dámy.
Proč nakupovat nové?
Staré máme krámy !
Neměňme staré a nové,
zůstaňte dále s námi
Sobec obecný
Já nejsem sobec pro sebe,
já jsem sobec k vůli druhým,
když se mi tvořit povede,
proč ne, když to trochu umím

Čekám na neznámé číslo,
že dneska zavolá,
v srdci mám pro něj už místo
po šípu Amora.
Volej už, proboha !
Hřiště - parkoviště
Tam , kde byla hřiště,
tam jsou parkoviště.
Co tam bude příště?
Banky, herny jistě !

Co je důležité?
Není až tak důležité, co nás potká,
ale to, jak se s tím vyrovnáme,
i když se tě smůla dneska opět dotkla,
jedno pivko si zítra spolu dáme
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V nemocnici II

Osud

Nemohu jít na procházku,
ani chodit do práce snažit se též o tvou lásku,
není žádná legrace

Tak, k čemu jsou ti peníze,
a k čemu je ti sláva,
když stále ještě neví se,
kam osud s tebou mává?
Česání hrušek
Je to ale fuška,
když vysoká je hruška,
žebřík, když je zpuchřelý
a kloub na noze umělý
V nemocnici
Kdy se ti to podaří,
ležet ve dne v posteli?
Výchova v tom překáží,
společenské modely

Nemocný hrdina
Žije s mnoha nemocemi,
pronásledován neduhy,
měl by dostat cenu Gramy,
zatím ale je jen druhý
Strasti lebedění
Lebedím si lebedím,
po šesté už dneska,
Až mi noha zdřevění,
budu muset přestat
Miss mokré tričko

Bývalé vlasy

Moničko, Moničko,
ukažte svý tričko.
Když máme tu rovnoprávnost,
Polité na vás vodou proč by si muži nemohli barvit vlasy? vášně mně jistě zmohou
Lépe pak naváží známost
a žena také častěji říci dá si
Méně je někdy více
Holoubek
Vrků, vrků, vrků,
ňák mě bolí v krku.
Netraš mě a rychle někam zmiz,
není to angina pectoris

Hučí říčka, hučí jez,
proč jsi na mne hochu vlez?
Mně stačily polibky
a něžná pohlazení,
občas třeba i kytky
a krásné pobláznění

Embargo

Touhy

Embargo mám uvalený
na všechny hlupáky na světě,
mohou mně být ukradený,
vždyť hlupák pokaždé zklame tě

Ach, ta touha po moci,
ach, ta touha po slávě,
už není jim pomoci jen mlátit je po hlavě
25/30

Zdravotní elévky

Cestopisy

Máte štěstí děvčata,
že můžete pomáhat lidem,
buďte stále vysmátá,
až za vámi pro pomoc přijdem

Cestopisné knížky,
ty nám šetří čas,
tam, kde zdraví lišky,
tam zavedou nás

Oči žen

Pozdravy

Až teprve ve stáří
vychutnává krásu ženských očí,
v mládí se to nedaří,
to oči se spíše k ňadrům stočí

Dneska děti nezdraví,
pročpak by to dělaly?
Vždyť je to přec nebaví,
a táta má Ferrari

Rodina

Pomoc vlasti

Rodina je jako loď,
Když nepomůžeš vlasti,
která nemá částo ani kapitána,
ona nepomůže tobě,
jeden k druhému blíž pojď,
až jednou přijdou strasti,
necheš přece prožít doma žádné drama můžeš skončit ba i v hrobě
Na lodi, to jistě máme
všichni jenom jeden cíl,
vzájemně si pomáháme,
a to ze všech našich sil
Nohy v teple
Nohy v teple,
hlavu v chladu,
to si hnedle
za cíl kladu
Fotky na skříni
Děvčata ze skříně
vypadáte hezky,
vyhlížíte stále klidně miluji vás všecky

Kde nic, tu nic
Ten, kdo mnoho nedělá,
ten toho moc nezkazí,
potom ale zejména
nikomu z nás neschází
Něco
Něco k jídlu, něco k pití,
k tomu střechu nad hlavou,
to mně stačí zcela k žití odcházím za zábavou
Zdrogovaní umělci
Na Olympiádě, drogy když hledaj -li,
vezmou viníkům bez diskuse medaili.
Proč výjimku mají nadále
zpěváci, herci a tak dále ?
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Stovka
Zamilovaný člověk
Když budeme rozumní
dožijem se stovky,
budeme sic pohublí,
ale slušné fotky

Zamilovaný může říkat věty vzletný
a usmívat se třeba stále,
ovšem podle lékařů je fakt nepříčetný,
zodpovědný už není dále

Pokus
Pomluvy III
Vypadá to nadějně,
záměna se povedla,
deci vína nalej mně
do každého kolena
Dobrovolník
Na lidi se usmíval,
jenom pro ně dělal,
svět ho ale nevnímal,
nepředal mu metál
Pomoc
Vy to jistě dobře víte,
proč o pomoc nestojíte.
Zřejmě máte na mysli:
„Nikdy nebýt závislý!“
Rady do života číslo 12
Kdo neumí se odmilovat,
ať se do lásky neplete.
Kdo neumí se slušně chovat,
tomu nevoní EET
Kdo neumí se odmilovat,
ten, ať velkou lásku vynechá,
neb se pak bude trápit pořád,
ať si chodí, jezdí či létá
Spánek
Ať si žena nadává,
dneska spím až do rána!

Pomluvy a falešné zprávy
vyzní často podobně,
vážně neměly by být brány,
i když jim věří často dámy,
neskáčem pro ně do ohně
Zastánce seniorů
Starosta, ten ho už nezdraví,
tajemník nebere telefóny,
zastupitel se s ním nebaví,
úředníci, ti dělají fóry
Ruce
Pravá ruka je chladnější,
nežli ruka levá,
ženuška, ta mě konejší,
že to příliš „neva“
Jenže doktor praví:
„Hlídej si své zdraví !“
Moderní zboží
Zboží, co není moderní,
to dostává slevu,
lednička nebo holení,
já to ale beru.
U mne bude v módě
ještě mnoho let,
nepošlu je k vodě
přec jen pro pohled
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B VI c 2022
Růžová
Sedmá vlna
Přichází sedmá vlna
a to trochu brzy,
mutací je plná,
koho to však mrzí?
Vláda dělá zase brouka,
samozřejmě, že mrtvého,
kouká odkud vítr fouká,
občana má za blbého
Bezrouškaři

Růžová, růžová,
to je barva ženy,
vzpomínka cukrová
navždy se uchová
jen však s tvými jmény
Dieta č. …
Celý den mi kručí v břiše,
dietní jím jídla,
za krkem mi dál hlad dýše,
mlsná mne zas chytla

V jedné zemi
bezrouškaře
na potkání fackují.
Přede všemi
a do tváře ostatní tak varují

Poslední starý kamarád

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Volají si jednou týdně,
sdělují si obavy,
berou život teď už klidně,
i když jsou víc stonavý

Hrozba války
Doufat, že se to nestane,
tak to je tedy k ničemu,
osudu, když si zamane,
pak máš svou zemi zničenu
Chce to platit řádně daně,
aby stát měl sílu,
tvářit se víc odhodlaně,
a pak budem v míru
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Otcova rada
Od lidí nic nečekej,
ať se pak neklameš,
výhružek se nelekej,
pozor si dej na lež

Poslední kamarád z mládí
zůstal pro několik žen,
mají ho stále dál rády,
i když už nechodí ven

V kině
Kamarádi umírají,
zbývá mi jen rodina,
ti zas času moc nemají,
a tak jdu zas do kina
Na silnicích
Riskovat je chyba,
když to není nutné,
více mrtvých bývá což je potom smutné

28/30

Alergie

Zodpovědnost

Boudu na mne šije
ta má alergie.
Kudy chodím,
tudy kýchám,
též vám povím:
špatně dýchám

Kdepak je zodpovědnost,
a kde je správná míra?
Kdo dává jim přednost,
a kdo si jenom zpívá?
Drogy II

Nic a hodně
Já nemusím nic,
však mohu toho hodně,
a tak ván chci říct,
že dosti zbyde po mně
Pro koho ?

Čím více drog,
tím větší šance
padnout na bok
a dlužit bance !
Když chybí argumenty

Dělá se kultura pro lidi
a nebo částečně jen pro sebe ?
Když ji občan potom uvidí,
tu dobrou pro sebe si vybere

Odchod není argument,
skákání do řeči také ne,
když má něco za lubem,
tak pročpak má ústa z kamene?
Zastavme se na moment,
než pravda nám v hroby zalehne

Senior IV

Slušnost

Život jsem si užil,
to mladé možná čeká.
Ve stáří se zúžil,
jak po vedrech řeka

Proč jeden na druhého kušní,
proč ho nemá rád,
pro nejsme k sobě slušní ?
Složme reparát !

Vina

Romantický film

Kdopak na tom nese jen vinu,
že děti čumí do mobilů?
Jsou to zřejmě dospělí,
co na ně čas neměli !

Všechno končí šťastně,
a život běží dál,
skládat další básně,
to by si básník přál

Štěstí

Kankán

Ať to vědí všichni lidé,
je to vskutku, je to tak,
štěstí k tobě jednou přijde,
musíš makat, akorát

Zvednuté dlouhé sukně,
tak takový je pravý kankán,
oči sklopené cudně,
pro toho muka, kdo je zadán
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Úpadek demokracie
Nakonec by nám zbyly
jenom zoufalé činy,
demonstrace, stávky
a zkažené svátky
Napíšem
tohle všem:
Ve zpravodajích měst
diskusi nelze vést.
Neplatí tu eura,
zato platí cenzura

Bez proudu 23.6.2022
Tak nám vypnuli proud,
zas prý nějaká oprava,
máme tak méně pout,
v TV stejně jen otrava

Večerní vzpomínky

Prý na lavičce v parku
dá se také žít,
nemusím vidět Spartu,
budu mít teď klid

Chtěl bych se s tebou sejít,
až stíny budou nejdelší,
povinnosti už nemít,
vzpomínat na den včerejší

Obchody jsou dneska zavřené,
bez proudu to nejde,
máme mít dost vody balené večer prý to přejde

Přivolat si to, kde jsme byli
a jak jsi byla veselá,
a také pak tu krásnou chvíli,
kdy pomátla ses docela

Nemohu nic dělat,
mohu ale psát,
rýmy začít hledat,
do veršů je dát

Nový ministr školství

Telefonovat, to mohu,
se známými se potěšit,
a tak možná díky bohu
mohu přes den v klidu žít

Slabá vláda
bude teď ještě slabší,
marná sláva,
lepší byl by Klaus mladší
Až
Až tady nebudu,
potom mne ocení,
nic dělat nemohu,
nejde to skromněji
Vydal: Zdeněk Joukl – EKOL
Desná Poštovní 621
www.joukl.cz Desná 2022
© Zdeněk Joukl 2022

Růže
Růžové tričko
a stejná sukénka,
růžové líčko,
do ráje vstupenka
Fúrie
Jak se stane z Julie
ukřičená fúrie?
Problém, ten hned je tu,
když je málo sexu.
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