Naděje
Vše vemte si raději,
jen nechte mi naději.
Dál od lidí
„Vonět“ jako
bezdomovec,
budeš mít pokoj od
lidí,
postará se o tě obec,
někdo po tobě uklidí
Snaha
Snaţil jsi se dělat
něco pro lidi?
To nebylo ale
snadné,
i to ti totiţ „dobráci“
závidí,
neuslyšíš slovo
kladné

Chtěl bych
Chtěl bych být
andělem pro hodný,
dotěrným čertem pro
lumpy,
těm prvním pomáhat
k pohodlí,
ty druhé házet do
ţumpy.
Boj ?
Boje s malostí
berou ti sílu,
zbaví tě radostí
šlapáním v jílu
Rčení
Rozum bez citu
a cit bez rozumu
brzdí etiku,
spěje ke konzumu.

Pomluvy
Někomu jdou
pomluvy
velmi lehce od huby
podívá se do
sklenky,
začne chrlit
domněnky
Nic dobrého nepoví,
úsměv má však
medový

Čtyřicet
Čtyřicet let byla u
nás diktatura,
kdo v ní neţil, neví o
co šlo.
Můra, stvůra
a tak dál,
Bál jsi se?
Ano bál

Svět
Rozmařilý svět
svádí k povrchnosti,
polapí tě hned
a pak zláme kosti

K volbám
Zvolení hlupáci
prachy nám utrácí,
jiného nezbude,
neţ zkusit zas druhé

Kritik

Paparazzi

Poslanci jsou
lumpové
zloději a lháři,
atentáty pumové,
ty jsou v jejich snáři

Paparazzi
jsou jak raci,
uvidět je moţno
není,
jejich klepeta se cení
Dokud

Pirát silnic
Jedu si ani nevím
jak,
tetřeví uši, kalný
zrak,
drogy míchám
s pivem,
jsem pod jejich
vlivem
kdyţ někoho
přejedu,
uloţí ho do ledu.
A jedeme dál!

Dokud jsme zdraví,
dokud jsme hraví,
ţivot nás baví
úspěchy slaví
Poklona
Skláním se před
světlem,
skláním se před
teplem,
před silným větrem
a svatým Petrem

Nevolič
Doba
Doba chce rychlost
a také zkratky,
ţádá si chytrost
přináší zmatky
Hospodské řeči
Hořké je pivo
však jenom
z počátku,
to by se snilo,
poslouchat pohádku

Nejsem levý ani
pravý,
nejsem lenoch ani
dravý,
nemiluji ţádná klišé,
a kdyţ někdo něco
praví,
tak jsem prostě
jenom tiše
Rozváţnost
Kampak se poděla
rozváţnost předků,
v hadry se oděla,
neměla svědků
Kouzelník
Saky – paky,
zaţeň mraky,
lidské straky
vyţeň taky

Naše vláda
Naše vláda dělá
dluhy,
ať je to ta nebo ta,
má nás jenom za
podruhy,
potají se chechotá
Cennosti
Největší tvé
cennosti,
co máš stále při
sobě,
jsou tvoje zkušenosti
a cos přečet
v knihovně
Souboje
Pozvednout palec
nahoru,
to chtěl bych přáti
všem,

soubojům dáti
závoru,
ve tvorbě bít se jen
EU
Nevím, proč bych
musel,
nad sebou někoho
mít,
nač poslouchat
Brusel
a potom zas dlouho
klít
Doporučení
Šetřit,
a také neplýtvat,
věřit,
ale i přemítat

Divadelní prkna

Spěch

Prkna, která
podvádějí svět,
kde je všechno jen
naoko,
kde převléknou
všechny herce hned,
a secese střídá
baroko

Ţivot ve spěchu,
v transu nebo stresu,
cena úspěchu,
jak dlouho to snesu?

Touha po moci
Venku pere slunce,
doma ţena prádlo,
muţ, ten shání
funkce,
by se mu líp vládlo

Jen dál
Rozličné úděly,
odlišné snahy,
jen aby uměly
překročit prahy
Chlapi nebrečí
Proč chlapi nebrečí?
I kdyţ mají důvody,
slzy jim nesvědčí,
jsou jako ti bůvoli

Důchod politika

Socialistický číšník

Nebudu krást,
ba ani okrádat,
nikoho z vás
nebudu ovládat.

Otázka je prostá,
někdo přišel do sálu?
Máme tedy hosta,
klidu bude pomálu

Moc

Chudák

Proti touze po moci
nejsou ţádné prášky,
nemůţem jim
pomoci
hrozbami ni nářky

City má na uzdě,
bičík uţ zahodil,
ţije si dál nuzně,
tak, jak se narodil

Volby 2010
Padni komu padni,
lidé volí změnu,
opět staří radní,
jakou to má cenu?

Státní bezpečnost
Kdo ví co?
Kdo ví kde?
Kdo ví jak?
Musíme všechno si
pohlídat!

Závěť
Plus – mínus
Světlo a stín,
radost a ţal,
více a míň,
sebral a dal

Co nechat po sobě?
Stačí pár vět,
v té správné podobě,
nejlépe hned
TV Nova
Dívat se uţ nemohu,
po večerech na
Novu,
je tam samé násilí
a lidé jsou blázniví

Berle

Kníţky

Dejte mi berle,
ať poznám svět,
spěch, ten je vedle,
vyráţím hned

Českým kníţkám
dobře nedělá,
voda, oheň, vyšší
dépéhá

Rychle, rychle

Diktatura

Světem běţí klipy,
ztřeštěné a rychlé,
není čas na vtipy,
všechno je teď
zpychlé

Tam, kde jsou
meče,
nebude klidu.
Krev dál poteče
pro postrach lidu.

ODS

Etika

Dostal jsem radu
míněnou dobře,
jak nebýt vzadu
a vidět modře

Pro grázly morálka
je sprosté slovo.
Vraţda je
normálka,
fet, to je ono!

Vládní smích
Smějem se sobě,
smějem se vládě,
sobě medově,
vládě nevábně.

Reklama ?
Děti zhlouplé
kýčem
jsou jak hejno rybí,
neumí hrát míčem,
a slunce jim chybí.

Aţ někdy
Kdybych byl
Kdybych byl třeba
debil,
neměl bych ţádné
starosti,
na všechny bych se
křenil
a neznal špatné
známosti.
Pravda
Právo či bezpráví,
pravda neb lhaní.
Pročpak uţ nevábí
vzpomínka na ni?

Aţ zbavím se všech
úroků
a nesmyslných
půjček,
pak budu luštit
sudoku
a poroste mi účet.
Do voleb
Předem ztracené
boje
a ani korunu,
to bylo vţdycky
moje navzdory rozumu

Poslancům
Volební sliby
Co leskne se a
třpytí,
na to se hlupák
chytí.
Kdo slibuje a směje
se,
ten zodpovědnost
nenese.
Co předci?
Zničená orná půda
opět novým
marketem,
co vypadá jak
zrůda –
kdy uţ s nimi
zametem?

Nejdřív hlava,
potom činy.
Chyba práva
má příčiny.
Závist
Máme se lépe,
neţ jsme se měli,
závist však kvete,
aniţ jsme chtěli.
Vánoční zvyky
Prasátko uţ
nespatřím,
snědl jsem dvě
porce bůčku,
navštívím jiţ leda
Řím,
jen však kdyţ
vezmu si půjčku.

Radosti
Neradit?
Kaţdý má nějakou
vadu,
osud tomu přeci
chtěl,
a také nemá rád
radu,
na kterou sám
nepřišel.
Volby
Zase boj marný
volební
zase ty krátké noci
Sotva se ovšem
rozední
začne boj o píď
moci

Takových radostí
kol sebe mám,
ţivot mě pohostí,
neţ zavře krám
Důvěra
Nikdo mu nevěří,
sráţí ho k zemi,
kdyţ pod hlínou
leţí,
slaven je všemi
Závistivci
Míti rád lidi,
to se snadno
řekne,
ty co závidí,
rád bys viděl v
pekle.

Omluva

Optimista

Aţ budu ţehrat na
lidi,
aţ budu brečet
zlostí,
moţná se někdo
zastydí
a omluvy se zhostí

Smáti se v duchu
je někdy snadné,
nemá však tuchu,
co kdyţ klec
spadne

Kdyby

Škoda, ţe příroda
nemluví,
to by bylo řečí,
s lidmi poradit si
neumí
a tak tiše brečí

Kdybych měl
peníze,
nebyl bych líný?
To dobře neví se,
byl bych však jiný!
Do boje
Opět jdu do boje
s odkrytým hledím,
za svoje postoje
krev občas cedím

Příroda

Víra
Věřit moţno bohu,
ale také sobě,
sám udělat mohu
ještě toho hodně

Pomůţeme?
Skromnost je lék
Prostě, co mám to
mám,
a to mi stačí,
závist tu
nechovámto sémě dračí
V cizině i doma
Vyrazíme do světa,
máme k tomu
nety,
u nás pole osetá,
louky zdobí květy

Řeky a hory,
louky a koně,
říkám si sorry,
co činíš pro ně?
Potlesk
Tleskám jménu,
tleskám snaze,
fenoménu,
i odvaze

Dluhy

Panychida

Babička byla
Češka,
dědeček byl Čech,
vidím to jako
dneska,
kdyţ nás k volbám
vlek

Pravda a slušnost,
kampak se skryly?
Lumpů máš uţ
dost,
vzpomínky zbyly

Naučil nás co je
rovnost,
a co jsou to šance,
ţe je pro nás dobrá
skromnost,
peníze mít v bance
Není dobré míti
dluhy,
spaní je pak věru
špatné,
jen hlupák se dluhy
chlubí,
potom sbírá láhve
vratné

Obavy
Nechybí ti nic,
jenom trochu
odvahy,
dokázati říct,
pravdu všem od
podlahy
Skoro všichni totéţ
vědí,
stále ale mlčí,
pevně na své ţidli
sedí,
a ze strachu vrčí
Minulost
Je to hezké
v minulosti
někdy se trochu
štrachat,
neţli dělat pitomosti,
po ulicích se flákat

Kniha
Kniha je další ţivot,
který máš moţnost
ţít,
jako sadař či pilot,
vysněnou cestou jít
Pětiletka
Hledět do slunce
nechci a nebudu,
svářecí sklíčka došla,
hospodaření jako u
Bermudů,
pití vína stále jenom
ze sudů,
kravička hlady pošla

Stát

Pýcha

Stařičké topoly,
vévodí okolí,
přejte si cokoli,
můţe se to stát,
kdyţ ovšem
nezasáhne stát

Velkohubí
blbečkové,
ti nestojí o rady,
IQ mají jen céčkové,
jsou jen samé
dohady

Zbytečnosti
Zbytečné lety,
jízdy autem
k ničemu,
proč dovolená
v cizině?
Nejprve květy,
pak léčení v IKEMu,
nakonec ţít na
mizině

Co potřebuji?
Nutná je dobrá
voda,
nikoliv krutá slova,
potřebuji mít byt,
nemusím stále klít,
chci hodně čistého
vzduchu,
a ţádný hluk ve
svém uchu,
musím mít svobodu,
a v duši pohodu

Nechci kuře
z Německa,
má jedovaté dioxiny,
to dohoda
Shengenská,
dovolí tyhle pitominy

Nechci
Nechci česnek
z Číny,
nemá ţádné grády,
je úplně jiný,
otáčím se zády

859
Osm set padesát
devět,
to je ten pravý kód,
říká to děda Vševěd
od Aše na východ

Budeme
Budeme na sebe
hodní,
i kdyţ se to dnes
nenosí,
necháme kaţdému
sto dní,
ať si k nám city
donosí

Japonský mrak 2011
Padá mi popel na
hlavu,
mraky jsou teď plné
rádia,
ztrácím tak dobrou
náladu,
ke všemu prohrála
Slávia

Bojovník

Spokojenost

Odráţí útoky stáří,
nemocí a věčné
skepse,
zatím se to téměř
daří,
umřít se mu ještě
nechce

Kdyţ se ti to
poštěstí,
a skromností jsi
odkojen,
přestaň touţit po
štěstí,
stačí býti spokojen

Co a jak
Co s tím?
Tolik zla a tolik zášti,
kde se v našich
lidech rodí?
Vypadá to hodně
zvláštní,
kdyţ známého
známý shodí

Hloupnutí
Zhloupneš mocí,
zhloupneš slávou,
dlouhou nocí
nebo „trávou“
Někdy lichotkami,
jindy auto hrami

Zodpovědnost
k sobě,
a ohledy ke druhým
stále v kaţdé době,
jinak to říct neumím
Korupce II
Časté změny zadání,
o losovačce
nemluvě,
korupcí to zavání,
to tuší snad i
nemluvně
Všímavost
Všímati si okolí
to chce mít zrak
sokolí,
všude jsou teď
lumpi,
šíří se jak štumpy

Šance

Jistota

Ţivot je o šancích,
přijdou a končí,
o štěstí vyslancích
a smůly hončích

Jak člověk znejistí,
tak je to v „háji“,
popadá hned listí,
na funus hrají
Bitvy

Internet
Ve styku se světem,
jsi téměř denně,
nejsi jiţ jehnětem,
nejsi jiţ štěně
Víš, o co běţí,
znáš svoje moţnosti,
zhloupnou tě stěţí,
máš více volnosti

Ať se bijí ve fotbale,
lépe neţli ve válce,
kaţdé hřiště
nezorané
učí mládeţ nebát se

Předkové

Zločinci

Kdyby nebylo našich
předků,
tak ţijeme
v jeskyních,
pak přibylo by jistě
zmetků,
a téţ hříchů Eviných

Zločinci v Čechách,
ti mají dneska hody,
rád bys je přetáh´,
vhodil v koši do
vody

Pročpak naše pýcha,
tak horečně dýchá?
Předkové prý byli
hloupí,
ţe neznali počítač,
na pochvalu, to
jsme skoupí,
jenţe co jsme
vlastně zač?

Jenţe kdepak je
kalná voda,
kdyţ chybí politická
shoda?
Pryč s nimi
Korupce a strach,
zničily charaktery,
na misce všech vah
lásce daly šach,
Zbyly jenom dva
směry,
do pekla či do
hnoje,
ať jdou tedy oboje

Finanční krize

Nezaměstnaný

Jak jen budu moci
ţít,
bez langust a
humrů.
na koňak nebudu
mít,
já snad z toho umru

Mám jíti makat
a vstávat ráno v pět,
nebo se flákat
a spáti přes oběd?

Klipy
Klipové proţitky nestojím o ně,
raděj jdu pro kytky,
neb krmit koně

Úţasní jsou
mravenci,
nemají vůbec šéfa,
makají jak „šialenci“,
a mraveniště
vzkvétá

Buď a nebo

Epigramy

Buď budeš něco
uměti
nebo na tévé
čuměni

Někomu jenom tak z
hlavy,
srší břitké epigramy,
jinému se boty
blyští,
ten vymýšlí módu
příští

Mravenci

Lépe
Voliči
Voliči jsou občas
tupci,
kteří věří slibům,
jejich hlas ten lehce
kup si,
rovná se třem pivům
Paraziti
Vyházejme parazity,
ze všech moţných
úřadů,
zbavíme se kalamity,
a finančních úkladů
Malý národ
Malý národ,
to má prosté,
dobrý návod,
pistol noste

Lépe někdy, neţli
nikdy,
lepší něco neţli nic,
lépe fakta, neţli
pindy
dále nevím jiţ co říct
Věta vět
Pocity ho ošálí,
rozhodují fakta,
špatné bývá, koná –
li
rozhodnutí z patra
Náhoda
Někdy je to náhoda,
jindy je to osud,
pro někoho od
boha,
to si sám uţ posuď

Symbol
Symbolem je
dneška,
pé cé, em pé, fleška
Pročpak?
Proč spěchat,
kdyţ tě nic nehoní,
proč hekat,
kdyţ nic tě nebolí.
Proč všeho nechat,
kdyţ smůlu jsi měl
jiţ předloni?
Jací jsme
Jsme vychytralí,
aţ jsme hloupí,
jsme tolerantní,
aţ jsme oběti
jsme slušní,
aţ jsme k smíchupřesto nejsme
hříčkou hříchu

Dobré činy
Nebráním se
dobrým činům,
dokonce je
netrestám,
zkušenost jsem
předal synům,
v ţivotě teď jedu
sám
Poslanec
Stále mluví do
všeho,
nic proň není
problém,
ruku zvednout pro
něho,
je jak hladit goblén
Pokouká se kolem,
kdo a jak hlasuje,
aby neměl problém,
s většinou basuje

Hodní?!
I kdyţ to není
módní,
buďme na sebe
hodní!
Zkusme také méně
klít,
moţná budem lépe
ţít!
A o to nám přece
jde,
nebo ne ?

Korupce III
Oznámení pro
tupce,
stát nám sţírá
korupce,
peníze nás všech
mizí,
na účty firem cizích
Kdo hřešit proti
bohu chce,
ten pouţívá
korupce,
tou nám pak dále
hnije,
naše je demokracie
Myšlenka
Kdyţ máš co říct,
neboj se mluvit jen z plných plic,
neţiješ u ryb

Dotace
Povídám ti člověče,
z cizího krev neteče,
ať to stojí, co to
stojí,
ať Unii kdekdo dojí.
z cizího krev neteče,
povídám ti člověče

Chtěl bych být
Chudý vzhledem k
závisti,
bohatý kvůli vlivům,
první, to klid zajistí,
to druhé velí k
činům

Média
Rozhlas Praha,
Dvojka ČT moje snaha,
ţíti lépe
Nezaměstnaní II
Kdepak jsou lidi bez
práce?
Ti jsou přece
v pohodě,
chodí jim naše
dotace,
a tak sedí v hospodě

Problém
Najdi mi problém
a dej mi moc,
stanu se orlem,
za jednu noc
Zábrany
Kdo nemá zábrany,
ten nemá morálku,
za více zábavy,
jde cesta pozpátku

Řekové 2010
Řekové jsou sekáči!
Co nasekali dluhů!
Pole samé bodláčí,
kaţdý by chtěl sluhu
Uţ nikdy
Uţ nechci ţivit
lenochy,
tolerovat lemply,
jak za minulé
epochy,
dávat lidem štemply
Extrémy
Musím trpět
mrazem,
abych si váţil tepla,
musím padnout na
zem,
abych si uţil světla

Ulice
Tolik hluku,
tolik puchu,
tolik lidí ve spěchu,
nepodá ti nikdo
ruku,
kdo z nich četl
Seneku?
Kdo nepracuje, ať
nejí
Prý pečení holubi,
létaj tady do huby,
všichni sedí
s otevřenou pusou,
proto také bez práce
holt tu jsou
Pojďme tam ale kam?

Korupce I

Byrokracie

Bláboly to pro ovce,
ţe nutná je korupce

Mnozí zaměstnanci
státní,
pracují jako alibisté,
i kdyţ jsou nám
houby platní,
přece své platy mají
jisté

Zbudou nám jen
onuce,
kdyţ povládne
korupce
Kdyţ diktaturu
znovu chce,
pak zneuţívá
korupce
Peníze má po ruce,
hned ho láká
korupce

Ţijí ve svém akváriu,
občany vidí jenom
přes sklo,
poslat na ně
maláriu,
a sebrat jim koţené
křeslo
Vlast II
Ono se teď nenosí,
uctívání vlasti,
prý je v tom moc
emocí,
nešlo by pak krásti

Vlast III

KHB

Nemáš muţe,
nemáš děti,
máš však ještě svoji
vlast,
přec ti mohou
záviděti,
za svou, ţes ji
zvolilas

Havlíčku pane,
kdypak se stane,
ţe tvoje řeči,
povedou k zteči?

TV noviny
Zřejmě mám teď
vyšší tlak,
asi taky tep,
moţná, ţe mě skolí
šlak,
pění se mi krev

Rychlá rozhodnutí
Co je moc rychlé,
je často zpychlé,
úsudek ten
bleskový,
zkušenosti neloví
Kandidát?
Co je ti to platný,
ţe jsi teď ve formě,
ţe jsi řečník zdatný,
kdyţ říkáš „nevol
mne“

Ať to vědí….
Zde epigramů plná
louka
Od básničkáře
Zdeňka Joukla
Rychlá doba
s dlouhým
vyjadřováním
Odkloněným
penězům říkali jsme
krádeţ,
úmyslná mystifikace
byla zlá leţ.
Co je křišťálově
čisté,
to je samá špína,
jedno ovšem máme
jisté,
na vše padne hlína.
Čeština je přesná, a
je tady dlouho,
nauč se ji rychle,
politický troubo!

Dopisy
Dopisy nedošly,
radost se nekoná,
děti nás přerostly,
schránka jen
webová
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