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Zdeněk Joukl

B VII a 2021
Délta útočí
Kudy míří Délta k lidem?
To by měl ministr znát,
jinak o své zdraví přijdem,
když on bude v klidu spát
Premiér
Já chci za premiéra Čecha,
který má Čechy ze srdce rád,
ale ne toho, kdo je nechá
s covidem zbytečně umírat
Muž nad 75 let
To se ti to dneska žije,
když už žiješ vlastně navíc,
nevadí ti pandemie,
utečeš ji jako zajíc
Zvláště, když je ti k mání
přednostní očkování
Léto v pandemii
Zodpovědné lidi,
ty poznáte velmi lehce,
nebezpečí vidí,
do ciziny se jim nechce
K antirouškařům
“Kašlete” na Opatření,
3 R jsou vám pro srandu,
k horšímu se zas vše změní,
budete mít “řachandu”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VII b 2021
Pryč s vládou
Co je tohle za režim,
co nechá zbytečně umírat lidi,
i já k němu náležím,
tak ať se tahle vláda rychle klidí !
Už se těší
Už se na vás těší
mutace viru Delta,
ventilace svěží
a potom už jen celta
Hlavně pro ty, co se brání
rozumnému očkování !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B VII c 2021
Delta
Končí nám legrace,
začíná Delta,
kdo říká “nebát se”,
skončí jak Pelta
Po pandemii
Zase se ženou
za tím, co se hnali dřív,
zase stejnou měrou
pohrdají změnou
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VIII a 2021
Nahoře bez
Kdo roušku nemá,
potká ho neštěstí
neb krutá změna
co dobré nevěstí !
Podceňování soupeře
Rozestupy, rozestupy,
Delta, ta se usmívá,
to když budou hlupci tupí,
to pak ráda uvítá
Zdraví vás mutace Delta,
už si na vás brousí zuby,
v nemocnici čeká celta,
potom pohřeb – často chudý
Podceňovat soupeře,
to se nevyplácí,
pustit z rukou otěže
úspěch v boji ztrácí
OH 2021
Díval jsem se na ženy,
jak do sebe pěstmi mlátí,
nebyl jsem tím nadšený „štěstím“ pláčí jejich máti
Jak začít od píky
Patnáct lidí ze sta
nenosí „respíky“.
To je dobrá cesta
jak začít od píky !
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Rozvolnění k 1.září 2021
Počty nakažených rostou,
přibývá nebožtíků,
pošlu vám to klidně poštou:
„Budete žít pak v hříchu“.
Předvolební rozvolnění,
když situace je vážná?
Tohle vskutku dobré není,
má nás vláda jen za blázna?
Zavirovaná ulice
Ulice plná lidí,
kdy zase jednou bude?
Dokud vir kolem slídí,
zůstává jen pro chudé
Pátá
Pátá vlna začíná,
jaká asi bude?
Budeme moct do kina
nebo roušky všude?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B VIII b 2021
Vláda v pandemii (VIII 2021)
Již je půlnoc, již je jedna,
vláda stále ale jedná
Situace není dobrá,
vláda chce být ale hodná
Staví lanovku Řeka Zorby,
brzy tu budou totiž volby
Na zdraví lidi se neohlíží,
v preferencích, v těch se dále shlíží
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Volit vládu jistě nebudu,
dělá nám všem jenom ostudu
Politickou opozici tu nevolím taky,
bez nouzového stavu zemřou pak lidí mraky
A tak tedy vládě klnu,
máme na krku Pátou vlnu
Pátá vlna již se chystá,
je to vlna politická.
„Nebudeme dráždit lidi,
ono se to pak uvidí“
Epidemie domácí
Prchám od své milé,
když přijde odněkud zvenku,
do té sladké chvíle,
než projde ve sprše plentu
Zdvižené ruce
Když jdou viry ze Západu,
no tak, ať se národ brání!
Copak je to za záhadu,
že má Vojtěch klidné spaní?
Protilátky
Nikdo neví, co je hodně,
nikdo neví, co je málo.
Je to jako chodit potmě,
děcko by se pokakalo !
K mládeži
„Kašlete“ na seniory,
roušky máte pod nosem,
to jsou ale divné fóry,
což tak facka bonusem ?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VIII c 2021
Očkování
Nic přec není stoprocentní,
ani covid očkování,
je však ale evidentní,
že umožní hodování
Varování
Nedívej se dlouho na ni,
je až příliš krásná,
odmítne tě, to tě zranílíp, když se jen zazdá
Nová cesta
Patnáct lidí ze sta ti kašlou na roušky,
Že by nová to cesta,
jak pohřbít drahoušky?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B IX a 2021
Nejvyšší soud v pandemii
Demokracie by přes Nejvyšší soud
pohřbila klidně sama sebe,
naštěstí každý z nás není ještě bloud nechce se mu ještě do nebe
Odpůrci
Vy, odpůrci očkování,
na co si jen hrajete?
Diplomy vy máte k mání,
nebo rozum kuřete?
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Naše vláda, ta se fláká
Situace se zhoršuje,
vláda nedělá nic,
prý se do toho obuje,
až mrtvých bude víc
Pátá
Začíná Pátá vlna,
vláda je v pohodě,
nebude přece blbá volit chce po tobě !
Bez roušek
Dívám se docela divně
na lidi, co jsou bez roušek,
proč jen jsou takové svině,
ptá se jich drze Zdenoušek
Kdyby šlo o jejich zdraví,
tak, ať je vezme klidně ďas,
jenže oni druhé zraní
a koronavir přijde zas

Vir
Vir, ten nemá uši,
nemá ani duši,
nevyslyší naše přání,
nemá o něm ani zdání
Pryč s vládou
Nakaženost roste
a vláda nic nedělá,
je to věru prosté:
dál by vládnout neměla
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Počty nakažených rostou
Vláda nic nedělá,
vláda nás nechrání,
vláda je dřevěná,
strach z voleb přehání
400.000 seniorů bez OTN
„Kašleme“ na seniory,
nenosíme žádné roušky,
tohle nejsou jenom fóry,
na doktora chceme zkoušky
Pomáhej a chraň !
Proč platíme policii,
když nás vůbec nechrání?
S bezrouškaři čerti šijí,
kolem nás se prohání
Volební vlna
Pátá vlna je volební,
stejně jako ta druhá,
dobře se hochu rozhlédni,
kdo zdravím lidí mrhá
Špatná předvolební vláda
Počty nakažených rostou,
vláda nedělá nic,
uvedu myšlenku prostou:
„S takovou vládou pryč!“
Vláda má nižší normy blíží se totiž volby !
Jenom blb se nepoučí
a dělá stejné chyby,
poslanci však za něj ručí,
neplatí potom kdyby !
Vláda nemá snahu je to vláda vrahů!
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Senior v autobuse
Starý člověk v autobuse,
to je již dneska náhoda,
skousnout totiž bude muset,
že není milec národa
Mládež bez úst ochrany
ohrožuje lidi staré,
není žádné obrany,
řidič se jich nezastane
Zpochybňovač
Zpochybňovat odborníky
to může jen hlupák,
ten však dneska, bohudíky,
při projevu upad
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
B IX b 2021
Mládež v pandemii
Teprve pandemie nám ukáže,
jak je mládež bezohledná,
dokáže dostat viry do skrumáže,
tím proti zdraví starších jedná
Nechceme anarchii
Nařizovat se dnes musí,
a zákony tvořit také,
jinak jedno druhý zdusí
a druhý prvního zmate
25.000 zbytečně mrtvých
Populističtí vrahové
nechali zemřít tisíce lidí,
dámy a také pánové:
už aby vládli konečně jiní!
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Odpírači očkování
Země je prý placatá,
a koronavir není,
modelka je macatá
a odpůrců si cení
Kamarád
Umřel mi kamarád na covid,
od té doby jsem docela jiný,
dokáži se sakra rozlobit,
když mne někdo chce poslat do hlíny
Óda na roušky
Čtyřikrát nám roušky pomohly,
a po páté budou zbytečné?
Není v nich sice moc pohodlí,
k ochraně jsou ale výtečné !
Epidemie
Čím je větší problém,
tím má být větší disciplina,
k ničemu je „bohém“,
nebo i příběh Rin Tin Tina
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B IX c 2021
„Promořování“
Pokračuje vraždění,
lidé se točí bokem,
je to jasné znamení,
že rok se sešel s rokem
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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B X a 2021
Povolební pandemie
Všechna čísla rostou,
vláda ale chrní,
věc učiňme prostou:
hoďme ji do trní !
Dotazy vládě
Proč netestujem školní děti?
Proč neděláme kontrolu?
Proč smutno z této vlády je ti?
Proč spějeme dál k horroru?
Vláda nekoná
Tak konej rychle vládo,
ať nemáme tu „drámo“,
ať nezmírají lidé neb Satan pro vás přijde !
Bylo jich jedenáct
Včera zemřelo jedenáct Čechů
a vládě je to zřejmě fuk,
stále jí není ještě do spěchu,
snad, až jich bude celý pluk
Nějak si dost dovoluje vědomě nás promořuje
Vláda před volbami
Bránit lidi
nemá snahu,
křesla vidí
vláda „vrahů“
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Předvolební vláda
Natotata, natotata,
vyžeňte už psychopata,
stále přibývají nemocní,
vláda o úspěchu ale sní
Zkratková doba
Všude samé zkratky,
děj nejde často pochopit,
dělá to jen zmatky,
toť ideální pro covid
Nakažený
Ať je tolik nebo tolik,
mne to teď už nevadí,
pochytil jsem někde covid,
co ho šíří neřádi
Po volbách jako před
Rostou počty nakažených,
vláda nedělá nic,
lid je z toho zaražený,
je mu z toho na nic
Dotaz
Jak se stát ze slušného člověka
rychle masovým vrahem?
To, když na rady druhých nečeká
a premiér je pánem.

Strach
Za komunistů jsem měl strach,
abych někde něco neřekl,
teď je to občas také tak,
mám strach, abych viry nevdechl
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Covidová doba
Stále jsou v žití radosti,
i když je jich méně,
méně je i známostí.
Zato více starostí trpí moje země
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
B X b 2021
ANO, bude líp!
Plujeme teďna lodi
s poruchou kormidla,
se slabým výkonem motoru
Přibývají marodi,
záchranná vozidla,
je více rodinných horrorů
Volby 2021
Nevolím vládu,
pandemické vrahy,
vždyť nemá snahu,
a řídí nás z Prahy
„Obcházeči“
Kdo obchází Opatření
v době pandemie,
pro hloupost či pomatení ten je pěkná zmije !
Senioři dnes
Procházka po okolí,
ta jediná nám zbývá,
jiné strach nedovolí
tam covid na nás kývá
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„Hloupá“ legrace
Dělat si srandu z viru,
tak, to se nevyplácí,
on nezná žádnou míru
a má dost deviací
Opatření vlády v epidemii
Nepůjde to lehce
omezovat akce,
nikomu se nechce,
netouží být zrádce
XXXXXXXXXXXXXXXX
B X c 2021
Očkování
Svoboda není bezbřehá,
když žijeme mezi lidmi,
když poradit si nenechá,
pak jenom už veršík zbyl mi
Povinné jsou zákony,
neboť zmenšují chaos,
tak proč další návody,
když upadl jsi již na nos?
Neznáš jiné řešení,
než rychlé očkování,
jinak se nic nezmění,
nebude hodování
Buď se jděte někam schovat
nebo nechte se očkovat!
Jinak tady smutno bude ohrozíte lidi druhé
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Pandemická vláda č.1
Au, au,
to to bolí,
vláda „vrahů“
neobstojí
Starosti v pandemii
Co dělat s tím stereotypem,
kdopak nám jen poradí?
Psychicky takto brzy vypnem,
půjdou na nás ovádi
Virová disciplina
Při pandemii disciplina,
ta se věru cení,
na vojně nebyl, ruce vzpíná,
u úst se mu pění,
Pandemie XI 2021
Když změníte myšlení
na to, co má „svině“,
dostanete vidění,
co nás čeká v zimě
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B XI a 2021
Vláda nás utěšuje 8.11.2021
Máme zprávu pozitivní,
méně se teď umírá,
je to ale humor pivní nemocnice zavírá !
Přání XI 2021
Ať tě nenapadne vir
a ani žádné hlouposti,
ať ve světě dál je mír,
ať nejsi na nic choulostiv 15/25

Členové Babišovy vlády
Vrahové, vrahouni,
do vězení s vámi,
tam spěte na houni
pro nikoho k mání
Na covidové JIPce
Musí klečet na kolenou,
opřeni být o ruce,
jinak dýchat nedovedou Vojtěchu už probuď se
Zemřelí na covid
Vláda odsoudí šedesát lidí za den
a kondolence neposílá.
Kdopak udělá konečně tomu amen,
proč sama sebe neohlídá?
Pro pána – zas vláda !
Když ti zemře příbuzný
a na covid je v pánu,
bohatý nebo nuzný tak hned zažaluj vládu
Babišovo zařeknutí
Zařekl se Babiš,
že žádný lockdown nebude
a tak méně slavíš
a mrtvých valem přibude
Psychopat se zařek,
že nebude se zavírat,
neslyšet je nářek,
více se bude umírat
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Nemohu
Nemohu jet autobusem,
ale také ani vlakem,
doma zůstat budu nucen,
neboť roušky berou hákem
Večer ani po ránu
nemohu jít do krámu,
abych nepotkal chlapce,
co roušky nosí v kapse
Nemohu tak jít nakupovat,
nemohu jet vlakem,
neb mládež neumí se chovat,
viry „střílí prakem“
Nikde tak bezpečno není,
všude jsou ti „kreténi“,
jejich ksichty se jen mění blbost, ta se nemění !
Sprostá slova
Lockdown a Nouzový stav
tak, to nejsou sprostá slova,
uskutečnit je hned plav,
než z tvé ženy bude vdova
V krizi
V krizi se poznají přátelé,
ale také svině,
v krizi také lépe chápete,
kdo je kdy na vině
Policie za covidu
Snaží se dělat mrtvého brouka,
nechrání lidi před covidem,
jenom z kamer na nás občas kouká,
nepomáhá ani omylem
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Kontakty v epidemii
Když nesnížíme kontakty,
tak potom všichni vymřem.
Chudý nebo i bohatý
zabití covid virem
Informovanost v pandemii
Pro někoho záhada,
jiný to však chápe,
že vir nejvíc napadá,
toho, kdo v tom tápe
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B XI b 2021
131 mrtvých za den
Tak takhle to vypadá,
když Slovák dělá premiéra,
pryč je bitva vyhraná,
zpackaná derniéra !
I když smrt na dveře klepe,
on dává přednost HDP
Vládě
Prošvihli jste všechno
a vy to dobře víte,
jděte tančit techno,
a ať dlouho spíte !
Včera bylo pozdě
Už vyměňte tu partu vrahů,
co zabíjí sto lidí denně,
hned zažeňte je od svých prahů
a nadávky, ty nejsou v ceně
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Jako Robinson
Žije si teď jako Robinson,
má však méně místa, nežli on,
nemá ostrov, má jen byt
a tak zkouší jen v něm žít
Vtipná vláda
„Chceme chránit seniory“ to jsou jenom kecy,
slyšel jsem již lepší fóry,
tito končí v peci
Bez roušek chodí všude lidé to jako ochrana vám přijde?

Ohrožené skupiny
Ohrožené skupiny,
ty nikdo nechrání,
vláda nese kus viny začíná klekání
Vládě 29.11.2021
Táhněte už do háje,
dámy a pánové,
situace špatná je
a vy jste vrahové !
Ohrožení
V obchodech i ve vlaku
bez roušek jsou lidé,
zbytečné vést debatu nikdo k nim nepřijde
Policie čeká, čeká,
nemá ohled na člověka !
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Omicron I
Tak jsem chtěl jet do Lesotha,
ale zůstanu doma,
covidová tam levota,
vir podivně se chová
XXXXXXXXXXXXXXXXX
B XI c 2021
Nemohu
Nemohu jet autobusem,
nemohu jet ani vlakem,
byl bych viry dýchat nucen,
roušky často berou hákem
Večer ani po ránu
nemohu jít do krámu
Nemohu jít nakupovat,
nemohu jít na poštu,
mládež neumí se chovat,
asi jim vir přepošlu
Bezpečnost v pandemii
Dal by jsi bezpečnosti přednost,
takto máš ale smůlu,
bez roušek se ti staví před nos,
policajt není vzhůru
Odškodné
Ti vládní vrazi,
ať skončí nazí.
Ať do roka a do dne
ať zaplatí odškodné
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Přání otcem myšlenky
Můžete se tvářit,
že covid už není,
musíte ho zažít,
pak se názor změní
Život v pandemii
Jeden den jako druhý,
to je tedy šílené,
ještě tak mít někde dluhy
a nedostat slíbené !
Vláda X 2021
Nekázeň a šlendrián,
též informace v háji,
na to já si deci dám,
ať druhé housle hrají
364. vážné varování
Okatá Pražanda
zvědavá na všechno,
jedna jen „řachanda,
pošle tě na EKMo
Nevinné sestřičky
Revolta lidí
naštvaných na vládu,
kdopak ji sklidí?
Sestřičky po ránu!
XXXXXXXXXXXXXXXXX
B XII a 2021
Zodpovědní lidé
Jak chceš obranu proti viru
stavět na zodpovědných lidech?
Když jich máme jen malou míru a nevoliče klidně vynech
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Neočkovaní
Neočkovaných ubývá,
něco tak kolem stovky denně,
tolik jich totiž umírá
na JIPKách, pohřeb není v ceně
K zastupitelům
Neděláte skoro nic
a berete peníze,
takto jste ale na nic,
vir, ten jenom kření se
XXXXXXXXXXXXXXXXX
B XII b 2021
Negativní pozitiva
Ubývá lidí v nemocnicích
neb odváženi jsou mrtví,
covid dál řádí v našich plicích.
A co premiér? Ten „prd“ ví
Tři R
Neotevřu žádnou kliku,
pokud bych byl bez „respíku“.
Rozestupy, to je moje,
s covidem tak jdu do boje.
Ruce myji každou chvíli,
covid dál je hned po chvíli
Covidové Vánoce
Dnes neplatí chránit sebe
a teprve pak ostatní,
dnes uděláš mnohem lépe,
když pořadí si obrátíš !
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O Vánocích s covidem
jistě leccos prominem
Bojovníci
Chřipka ani covid
nemůže nás zlomit.
Opětně se zvedáme,
my se zabít nedáme
Covidoví mrtví
Ti všichni, co zemřeli,
ty oběti covidu,
žíti oni nesměli
díky vládě v poklidu
XXXXXXXXXXXXXXXX
B XII c 2021
Covidová vláda č.1
Bezohledná vláda
neměla lid ráda,
až mě z toho trochu zebe,
měla ráda jenom sebe
Omicron v ČR
Státy mají obavy,
zavírají hranice,
u nás budou oslavy my nebudem bránit se ?
Opakujem chyby
pořád stále dokola.
Komu se to líbí?
Ostříhat ho dohola
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Nová vláda
Je to vláda diletantů,
vzpomenout si nemohu,
podepsal z nich někdo Chartu?
Je tu někdo z oboru?
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B XII d 2021
Omicron
Vir omicron se zubí,
když odkryté jsou huby
Nařízená zodpovědnost
Když máme být zodpovědní
v bojovnosti s covidem,
můžem zůstat státu věrní,
nebo daně pominem ?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
B XII e 2021
Vylézají hadi, štíři
Tolik bezohledných lidí
člověk za život nevidí,
více si jich užije
za týden pandemie!
Staří zbabělci
Venku není ani noha,
která patří starším,
není vidět seniora,
covid vládne nad vším
Staří, ti jsou zřejmě zbabělci,
vadí jim bez roušek mládenci
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Silvestr 2021
Copak se to děje?
Silvestr je tady.
Covid se jen směje otevříno všady !
Na Silvestra do hospody
může jít jenom „blázen“,
chvíle opilé pohody s covidem padne na zem
Senioři dnes
Senioři nežijí,
oni dneska jen živoří,
zásluhou to těch „sviní“,
co bez roušek se pitvoří
„Mánička“ dnes
Také jsem bývával „mánička“
a to v šedesátých letech,
vlasy mi rostou jak travička,
může za to covid, zmetek
Ohledy na pohledy
Létají do zahraničí
stále jako diví,
že je covid potom zničí,
na to už jen civí
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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