EPIGRAMY
Do ráje
Poděkování
Děkuji ti Pane Bože,
nebo tobě osude,
za to, že jsem, a za to že
nic mne trápit nebude

Kdyby péči psům a kočkám
dali lidé lidem,
pak se ještě toho dočkám,
že do ráje přijdem.

Politici
Trpká zkušenost
Najděte mi toho vola,
co vzpomíná na komouše,
kdo je ještě zpátky volá
a chce osud dál pokoušet

Hit
Dneska je to hit,
jenom se tak flákat,
být jak parazit,
nikdy už nemakat

Dovolená živnostníka
Konečně má dovolenou,
to už je co říci,
vycházku má povolenou –
leží v nemocnici

Politici, politici,
proč bojujete o moc?
Víte sice co kdy říci,
však neumíte pomoc.
Všechno znáte, všechno víte,
o rady se neprosíte,
nechcete znát co je nové,
vy jsme totiž géniové
Přezíravost, arogance,
domýšlivost k tomu,
ani trochu tolerance fandit není komu

Statečnost v nemocnici
Statečnost je nejen v bitvě,
ale i v tom utéct pitvě !

Šaría

Novinář

Která vláda schválila
jiné právo v zemi ?
Proč má platit šaria ?
Nějak divné je mi

Když napíšeš „kravinu„ ,
tak to bude čtivé,
slupnou to jak malinu,
i honorář přijde

Kdo chce u nás hostem být
musí uznat zákony,
jinak nelze v klidu žít,
když jsou spolu národy

Epigramy
Epigramy, epigramy,
z nebe však nespadnou samy
Někdy je to trochu psina,
jindy zase tvrdá dřina –
dostat do čtyř vět
celý širý svět

Ve dvaceti případech
šaria se liší,
nebude tu minaret,
ať to každý slyší
Platit musí lidská práva,
pro každého ve státě,
kdo si s tímto jen zahrává
naše vize nechápe
Tolerance má svou míru,
zeptejte se Sokrata,
když žít chcete spolu v míru,
nutno vidět oblaka
Kdo překročí hranice,
musí poznat zákony,
nutno přece bránit se nikoliv až katovi
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Kdo nezřekne se šarie,
nemá zde co hledat,
pozdě je, až zabije nejsme národ telat
Co by tomu řekl Hus,
Masaryk a Žižka ?
Je to mimo jejich vkus kdy ozve se BISka ?

