Epigramy
z epidemie
(2021/1)

Zdeněk Joukl

B I a 2021
Kůrovec a koronavir
Vláda v novém roce
Miliony mrtvých stromů,
tisíce mrtvých lidí,
copak ještě dodat k tomu?
Ať vláda, ať se stydí !

Vláda nechce problém řešit,
řeší ho jen tak jakoby,
mrtvých, těch je plný sešit způsob kontrol jalový

Pandemie po 9 měsících
V kovidové pandemii
Společnost je v krizi,
trpělivost mizí,
ti,co pracují pro druhé,
těch asi trochu ubude.
Položme si otázku:
Co dělat pro pomlázku ?

Já chci mít hrob,
já nechci urnu,
ne, nejsem snob,
co když fakt umřu?
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
B I b 2021
Po 27.12.2020
(Sám doma)

Tvrdá realita v nemocnici
Mluvčí chebské nemocnice
je chytřejší než primář,
za Cheb rve se jako lvice,
by změnila pak tiráž

Tak jsem skoro v karanténě,
nikdo na mne nemluví,
nemám doma ani štěně jenže mužský „nebulí“

„Chřipčička“
Očkování I
Na chřipku se neumírá
na covid však ano,
stačí v roušce větší díra
a máš vystaráno

Sedmkrát jsem očkovaný,
sedm let jsem bez chřipky,
život, ten mne stále baví
a tak zvedám hlasivky:
Očkování, to je šance,
by zas bylo více tance

Začátek karantény
Tři dny sedí doma,
stále v jednom bytě,
téměř beze slova co nejvíce skrytě

Vláda masových vrahů
Vláda masových vrahů
zabila tisíce lidí,
měla malou jen snahu to při kremaci se vidí
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Zastavené vleky
Nakažený
Dříve vleky nebyly,
ale ani lanovky,
do kopce jsme chodili bavili se královsky

Houby cítí,
houby chutná,
to bude tím covidem,
radostí mu
chybí putna roušku mu neprominem

V pandemii IV
Pamatuj si, co kdo činil
a o co se snažil,
kdo byl dobrý, kdo byl břídil
a kdo poskyt azyl

Propuštění z nemocnice
V posteli jsem ležel týdny,
když to bylo nutné,
život to byl trochu bídný,
dnes však, jak když utne

Čas
Čas, ten nás moc nezajímá,
čas, ten nás teď nebolí,
dneska je to celkem jiná,
dnes strach z viru vévodí

Radostná to panika na cestu mám taxíka

XXXXXXXXXXXXXXXXX
B I c 2021

Epidemie v ČR

V pandemii V

Jedno drama stíhá druhý,
za chvíli to bude rok,
pro sto mrtvých denně bulí polda chová se jak cvok

V pandemii poznáš lidi,
z tváří padají jim masky,
to, co oni při ní činí,
je na lásku neb na facky

Napomíná, napomíná,
což je u nás k ničemu,
občan k nebi ruce spíná:
Vyměňte ho ničemu !

Volební cirkus
Bez volebního cirkusu
to snad jednou přežijeme,
proč kousati do citrusu,
když postupně k nebi jdeme?

Slušňák
Nosit roušku mi nic neudělá,
když pomůže to druhým,
každý slušňák to dnes takhle dělá,
a pod rouškou se culí

Když ne, tak ne !
Když nenecháš se očkovati
v nejbližší možné minutě,
tak nebudu již o tě státi
a jisto jistě minu tě

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B II a 2021
B I d 2021

Antirouškaři IV

Epidemie

Odpůrci roušek viry šíří
dál z hlouposti po zemi,
chovají se tak jak ti štíři,
zažeňme je holemi

Říkám si to skoro přes rok:
Kdyby na mne něco vlezlo,
tak zavolám lékaře
a třeba i faráře

Staří, ale dobří

První linie

Prožili jsme bídu,
přežili jsme válku,
hlavu měli v pýru,
život na kahánku..
Mladí plody naší práce „baští“,
pak nás ale s klidem viry vraždí

Není nutno volat do noci,
když je třeba v něčem pomoci
Obraťte se na mne,
vždyť se přece známe

Karanténa IV
S těmi, co jsou v první linii,
s těmi rád si vínkem připiji

Sluníčko si svítí
já musím být doma,
„hořký čaj“ jen píti je taková doba

Bývávalo dobře
Bývala to paráda,
ale už skoro rok není,
vir si s námi zahrává
od rána do kuropění

Uzavřené hranice
Máme zas uzavřené hranice,
ne, že bychom to tak my chtěli,
státy před námi musí bránit se,
neboť s virem jsme málo bdělí

Rybí šupiny
Chybí mi, chybí
šupiny rybí.
Abych měl štěstí
o kousek větší.
Abych sebral všechnu sílu,
ubránil se koro-viru

XXXXXXXXXXXXXXXXX
B II b 2021
Rozhodnutí Ústavního soudu
3.2.2021.
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Nebudeme mluvit o problémech lidí,
ale o něčem úplně jiném,
o tom jak kde kdo to rozhodnutí vidí
a jak to poslancům těžké přijde

Důvěřuj, ale prověřuj

Očkování seniorů

Dělejte si opatřením
stále, pořád dokola,
stejně se nic moc nezmění,
když nebude kontrola!

Stálo mě to fakt hodně potu
námahy, ba i dřiny,
než odešel jsem kolem plotu
a naťukal ty PINy

Covidová veš

Antirouškař I

Říkáme si potichu:
Už přestává nás bavit
tahleta veš v kožichu jak se jí jenom zbavit?

Jít sám proti meči
s odhalenou hrudí,
o hlouposti svědčí,
úsměv na rtech vzbudí

Neotravujte

Antirouškař II

Neotravujte mne už zase s volbami
nevolím dle slibů a “keců”.
Volím dle toho, jak se strany chovaly
v době s virem zkřížených mečů

Hrdina na úkor druhých,
to není hrdina, to je vůl,
je z partičky duchem chudých,
vemte na něj koště nebo hůl

Očkování II

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sedm let jsem očkovaný,
sedm let nemám chřipku,
sedm let jsem stále zdravý,
tak proč se cpát na JIPku?

B II c 2021
Nouzový stav ve sněmovně

Zatím nemám ani zdání
čímpak škodí očkování

Co se děje ve sněmovně
nad tím člověk žasne,
předvádí se všichni hodně,
i když slunce zhasne

Starosti s covidem
Když mám starosti s covidem,
tak hledím si jen zdraví,
pak nebavím se o jiném
a jenom lehce slavím

Pendleři
Tam, kde jsou pendleři,
tam jsou hned plné nemocnice,
kdo tomu nevěří,
ať jde do Chebu přesvědčit se

Dokud
Dokud mohu ještě chodit
no, tak to je ještě fajn,
nezdolá mne hned tak covid,
zazpívám si Clementine
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Pyrhovo vítězství

Závist VI

Opozice neschválila stav nouzový,
vzala vládě trumfy z rukou,
nasypala pytle písku do soukolí,
ať prý snahy vlády puknou

Procházka bez lidí,
bez roušky, s hůlkou,
i tu mu závidí vzteky snad puknou

Konec nouzového stavu I

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tak se vládě pomstily
nevládní poslanci naši “zlatí“,
největší však postihy
budou mít staří a boubelatí

B II d 2021

Konec nouzového stavu II

Neschválení
Nouzového stavu

Proč to dělat jednoduše,
když to jde též složitě,
myšlenková revoluce
v praxi ale bolí tě

Vzali jste si za rukojmí
staré a nemocné lidi,
zřejmě nejste bohabojní člověk za vás se jen stydí

Nouzový stav I

Dívka v roušce

Máme tady zpátky
politické hrátky.
Co to bude, kdo to ví,
když zmizí stav nouzový?

Když si vezme roušku
je docela hezká holka,
stála by za zkoušku,
kdo ji zase jenom potká?
Viry se diví

Nouzový stav II
„Politikařit“, když jde o životy lidí?
Tady končí všechna legrace,
odpůrci nouzového stavu ať se stydí,
říci jim to třeba nebát se
Policie v pandemii
To je ale zděšení,
když se nikde nekrade,
když není nic k řešení,
aniž co my hledáme
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Zpívejme si lidičky
i v této divné době,
do poslední chviličky,
vždyť nejsme ještě v hrobě

Předvolební domlouvání
při covidové nekázni

B II e 2021
Kam?

Policie jenom hrozí,
nedělá už ramena,
proč, to vědí jenom bozi čímpak je tak raněná?

Kam bys chodil hochu milý,
když jsou venku samé viry ?
Kadeřnice v karanténě

Nevidí a neslyší,
kolem se jenom plíží,
hrozby jsou jen jepičí volby se totiž blíží

Přibývají šedé vlasy,
a to hlavně u žen,
je tak vidět méně krásy kadeřnici sežeň !
Opatření III

Babiš
Babiš je ta “liška podšitá”,
co chyby hází na druhý,
žádný průšvih se ho netýká věří mu jen ti bláhoví

Dělejte si opatření
přísnější a dokola,
k ničemu to stejně není,
když pak chybí kontrola !
V karanténě IV

Virové přísloví č.3
Nesahejte si do očí,
nebo vir s vámi zatočí

Jeden den jako druhý,
a vůbec to neutíká,
dál covidu jsme sluhy,
hrozí nám celulitida

Chřipčička II
Nový lék
Pro jednoho chřipčička
a návštěvy svateb,
stačí ale chvilička chystají ti rakev

Tonoucí se stébla chytá
a shání něco na viry,
všechny nové léky vítá,
ty, co by viry zabily

Čistota
Antirouškaři III
Lepší přehnaná čistota,
než hygiena v háji,
potom vir se jen chichotá
a pohřební marš hrají
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 6 -

Bezrouškové “svině”
si chodí v obchodech,
to ty jsou na vině na mrtvých odchodech

Antirouškaři V
Ve výtahu
Sabotovat opatření,
to je cesta do pekel,
nejsou tu pro pobavení,
měl bys sedět sto neděl

Jenom jedna rodina
ve výtahu spočívá !
Čtvrtá vlna

V karanténa V
Nebojuje se o životy lidí,
ale stále jenom o prestiž stran,
rozum stranou se teď raději klidí,
kdo to všechno řídí? Prý deviant

Jeden den za druhým
odchází do podpalubí,
co sobě namluvím,
než fotku mou orámují?

Přeplněné nemocnice
Na jaře
Do Polska či do Německa,
i Švýcarsko se nabízí,
poraďte mi moje děcka
kam se váš táta uhnízdí

Auta jezdí jako divá,
u silnice plno prachu,
když chceš dýchat, co ti zbývá?
Ještě, že tu roušku máš tu !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Izrael
B III a 2021

Izrael je náš vzor
jak zlikvidovat mor !

Od 1.3. 2021
Pandemie IV
Tak teď máme opatření,
jsou docela krutá,
však viníků vidět není,
kdopak smyčku utáh?

Skončily časy
lásky a her,
teď člověk dá si
špásy
kamer

Chodí všude bez roušek
a tváří se nadutě,
bez titulů, bez zkoušek
odcházejí na kutě

Dokud
Dokud můžeš chodit,
no tak stále choď!
Neskolí tě covid,
pochválí tě choť

Pro zdraví
Na procházky chodím hbitě.
Proč? No, kvůli imunitě !
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Sto epigramů
Napsal jsem sto epigramů
z epidemie,
jakpak je k vám však dostanu,
a co prémie?

B III b 2021
Prší
Venku prší,
venku leje,
jsou tam viry,
venku zle je

Přání
Jen vše dobré k svátku,
abys stále zdravý byl,
co nejméně zmatků,
aby nechytil tě vir

Babiš a Hamáček
Jeden brzdil Opatření,
druhý zase kontroly,
větších “vrahů” u nás není,
oba patří do vody!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nařízení

B III c 2021

V zastavené části obce
nosit roušku jistě to chce,
neb to s námi půjde z kopce.
Kdopak tohle, kdopak to chce?

Od 1.3. 2021

Policie selhala

Tak teď máme opatření,
jsou docela krutá,
však viníků vidět není,
kdopak smyčku utáh?

Dámy, a k tomu páni,
nás policie chrání.
Mám prý býti doma v klidu,
třeba takhle nezahynu

Chodí všude bez roušek
a tváří se nadutě,
bez titulů, bez zkoušek
odcházejí na kutě

Bezohlední

Nezodpovědní

Dneska oboustranný zápal plic
na ulici chytneš jako nic.
Mladí lidé chodí bez pak na záda hned mi vlez !

Nechce se mi chodit
kolem horké kaše,
řádí tady covid
a povaha naše
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Obcházíme příkazy,
na to jsme my mistři,
řítíme se do zkázykdy náš rozum zbystří?

Retro – ČT 3
Pro vládu
Samí mrtví v televizi,
ale je to zábava,
splín z covidu rychle mizí,
cítím se jak zamlada

Vy řešíte následky,
ale málo příčiny,
tančíte jak baletky,
co moc vína vypily

Obrazovka plná nebožtíků,
však člověku je veselo,
oni humor kladou do košíku,
ani spát se mi nechtělo

Bez roušek
Koho to zajímá,
koho to bolí?
Koho to dojímá,
že druhým škodí

Pustím si zas televizi,
když budou tam samí staří známí,
smutek potom rychle mizí,
škoda, že už nejsou mezi námi
Antirouškaři II
Ztratili jste opatrnost,
k tomu také respekt,
mrtvých není ještě vám dost,
jaký bude efekt?

Policie a opatření vlády
Policie nechrání,
ta jenom napomíná.
To však není normální,
tak lidi neuhlídá

Něco za něco
Těch, kteří roušky nenosí,
tak, těch je plná ulice,
starci se brání emocím,
mohou jen doma durdit se

Když nebudou naše děti nosit roušky,
my nebudeme jim potom hlídat
vnoučky

Ventilace

Zase nikdo

Zapojení ventilace,
to není už teď legrace.
Vylézají hadi, štíři,
vir, ten se z ní rychle šíří

Kdo zastane se starých lidí?
Tak jako vždy – opět nikdo.
Když mládež zas bez roušek vidí,
vrací se zpět ve své sídlo
Plané řeči

-9-

Jde o řeči jenom plané,
že když jsou mladí bez ochrany úst,
starším, že se nic nestane,
že nebudou mít doživotní půst

Pandemiové vlnění

B IV a 2021

Druhá vlna,
třetí vlna,
teď se brzdí čtvrtá

Podání rukou v pandemii
Podat si dneska ruce,
to je skoro přečin.
Jen ať dál svítí slunce,
ať v duchu nebrečím

Každá z nich je
strastiplná,
co hlavou ti vrtá?

Bez chřipky
Pro rozumné je to jisté:
vlny zvedli populisté !

Chřipku nemá téměř nikdo,
zato covid řádí,
jak je všude kolem vidno
viník ale schází

Chtělo by to větší snahu,
jak zajistit změnu,
vyměnit tu vládu “vrahů”
za rozumnou cenu

Řidiči autobusů

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bez roušek, že mohou být to je pro mne vskutku nové,
výjimku, že musí mít
řidiči a debilové
Výzva

B III d 2021

Zkusme spolu zlomit
bezohledný covid !

Bez roušek
Na grázla neplatí domluvy,
to pochopíte časem,
jemu je třeba dát “do huby”,
nebo ho svázat lasem

XXXXXXXXXXXXXXXXX

B IV b 2021
Druhá a třetí vlna
Pandemie v pohodě
K nám nepřišla vlna mrtvých sama,
byly volby a Vánoce,
všechno zavinila naše vláda,
ostatní vše jen zdálo se
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Kdo zažil čtyřicet let komunistů,
pandemii snáší už v pohodě,
jako ten, který má oporu v Kristu,
kdo pomáhá národu k obrodě

Bez točeného piva

Pro antirouškaře

Bez hospody můžem žít,
jak nám ukázala pandemie,
stačí jenom rozum vzít i bez točeného člověk žije

Nenošení roušek
to přináší anarchií,
předloží vám oučet další lidé už nežijí

Rozvolnění 12.4.2021

Desinfekce výtahu

Deset lidí uvnitř,
to je tedy riziko,
potěšíme covid nemaj trochu vypito?

Lepší ve výtahu fleky,
nežli covid a jíst léky

Zůstavejte doma

Očkovat, že nejde více?
Vůbec žádný problém !
Připomenem Vrbětice,
po dobrém, či po zlém

Zástupný problém

Dát se žít i ve vězení,
tak proč tedy brečíme?
Tohle přec vězení není,
nesedíme nečinně !

Pátá vlna

Plaga přežil

Blíží se indická mutace,
mnozí však z ní mají psinu,
bez roušek chodí si po place proč dělaj tu „volovinu“ ?

Proč nepadnul Plaga?
To ví každé malé dítě,
byla sice snaha bránili ho, jak snad víte

Rozestupy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenom člověk tupý
nezná rozestupy!
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

B IV c 2021
„Hrdina“
Povím dneska novinu nebude vám do tance,
v Desné máme hrdinu,
k zemi co srazil starce

B V a 2021
Bez roušek při setkání na ulici
Jak to jenom přijde,
že jsou jich plné ulice,
bezohlední lidé,
- 11 což takhle s nimi soudit se?

Mladík bez roušky

B V b 2021

Proč by tě mohl nakazit
nějaký mladý parazit?
Ten, co chodí bez roušky k podpoře má meloušky

Pátá vlna
Začíná nám vlna pátá,
poučit se nelze,
s rozvolněním se zas chvátá dožijem se penze?

Nepoučitelní ?
Karlův most a Techtle-Mechtle
máme už zase na dosah,
zajděme dnes raděj vedle,
aby vir na nás nedosáh !

Mrtví a volby v pandemii
Nejvíce mrtvých na světě
má na svědomí naše vláda,
to ve volební odvetě
nebude jistě slyšet ráda

Varování 7.5.2021
Není možno dnes rozvolňovat
a nedodržovat opatření současná,
přezíravě se k viru chovat,
pak obrana proti němu rychle
rozpraská

Pandemie 2020
Proti životu za komunistů
je pandemie procházkou v zahradě,
pozor však na nástup populistů,
pak Hitlera máme na skladě

7.5.2021
Antirouškař III
Tak nám otrnulo už zase
a nezodpovědnost vítězí,
poznáme to na státní kase končí totiž s virem příměří

Ten, kdo stále jen nadává
a nenosí roušky,
hitem je mu zábava nezná žití zkoušky

Zástupný problém
Opatření vlády
Očkovat, že nejde více?
Vůbec žádný problém!
Nasadíme Vrbětice,
po dobrém či po zlém

K čemu jsou všechna opatření,
když o nich občan neví?
Když se pak k tomu ještě změní,
on se pak chudák zjeví !

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pátá
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Začala nám pátá vlna
rozvolněním rychlým,
ústa slibů jak vždy plná to si o tom myslím

Rekordmani
Po pandemii
Vypijeme nejvíce piva,
máme nejvíce mrtvých na covid,
co překonat nám ještě zbývá,
co měli bychom třeba zahodit?

Začínáme rezignovat
na zbytečné věci,
k tomu ještě líp se chovat
všichni chceme přeci

Virová doba
Rozvolnění od 31.5.2021 Dopis vládě

Teď se pozná jací lidi,
jací vlastně jsou.
Jeden za ně dost se stydí,
když virus někde naleznou
Vrbětice

Odborníci, ti jsou proti
a přece se dál rozvolňuje.
Správní soud se nezapotí,
až pátá vlna k nám dopluje

Hapruje nám očkování
a přibývají petice,
také testy nejsou k mání ještě, že jsou Vrbětice !

Otvíráme náruč
pro Indickou mutaci,
nabíháme na nůž tohle, že se vyplácí?

Indická mutace

Přehnané rozvolnění

Indická mutace
k nám se rychle blíží,
je konec legrace,
počátek obtíží

Začíná nám pátá vlna,
jaká asi bude?
Z rozvolnění přehnaného
vir tu bude všude

Vláda to nezvládá

Bez roušek

V březnu zemřelo nejvíce lidí
za posledních sedmdesát čtyři let,
za vládu se soudný člověk stydí
a odvolal by ji nejpozději hned
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bezohledné mládí
chodí si teď bez roušek,
měli jsme je rádi,
než však dostal přednost šek
XXXXXXXXXXXXXXXXX

B V c 2021
Neočkovat?
Budeme mít svá lidská práva,
nebudeme však naživu,
i to se může občas stávat,
když poslechneme naivu
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B VI a 2021

B VI b 2021

Disciplina v pandemii

Dovolená 2021

Měla by být disciplina
o kapánek větší,
každý blb se tomu vzpíná
a předčasně křepčí

Na co jezdit do zámoří,
když je u nás hezky ?
Viry se tam rychle množí
a dlouhé jsou cesty

Sobci v pandemii

Dovolená 2021 II

Starším lidem jde o život,
mladým je to fuk,
cosi se ve mně zlomilo,
a tak dělám “hluk”

Každý správný turista
nepohne se dnes z místa.
Neopustí republiku,
jako to měl dřív ve zvyku

Mládež v pandemii

Bez respirátoru

Mládež nemá zodpovědnost
k sobě ani k druhým.
Nikomu nedává přednost,
přečiny se chlubí

Radujte se všichni blázni,
přestaňte se bránit,
pohřební zas písně zazní hlavně, že hry má lid !

Dovolená v zahraničí

Vláda v pandemii

Pojedou na dovolenou
a přivezou zase viry,
rozumí se samo sebou,
že líp, když by doma byli

Jen ať se vláda pěkně stydí,
co vyváděla v pandemii

Proč nepodpořit domácí,
proč doma se neutrácí?

Jen ať se vláda také hned kaje,
za to, že nepodpořila kraje
Čemu se teď vláda diví?
Že zůstali ještě živí

Čestné prohlášení
Jak může psát prohlášení
člověk, co je nečestný?
Možná jen pro pobavení
své budoucí nevěsty.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jen, ať se vláda omluví,
že nedělala dost pro druhý
Opatření vlády č….
Ať to jen každý vidí
jak to dnes vypadá
při shlukování lidí,
když není zábrana
- 14 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B VI c 2021

Vládě

Hlavní hygieničce

Vy, nevážení vrahové,
proč zabili jste lidi?
Nápady vaše jalové,
kdo z vás se za to stydí?

Nevypadá teď jako blbka,
ale Delta u nás právě vyhrává,
na lidi zase padne depka,
nejde o to jak kdo v krizi vypadá

XXXXXXXXXXXXXXXX

Nepoučitelná vláda

B VI d 2021

Vloni jsme zvládli první vlnu,
neb hlídali jsme hranice,
mutace se teď na nás hrnou,
a my nechceme bránit se

Očkování

Covidová policie

Chceš zúčastnit se stolování?
Nezapomeň na očkování !

Policie propadla
při kontrole vládních Opatření,
zapletla si chapadla,
při covidu nic moc platná není

Na vir nebudeme stále krátký,
když budeme mít dost protilátky

Reklama na očkování
Nechcete známé pochovat?
No tak se jděte očkovat !

Při konzumaci bez…
Pár hospod jsem již shlídla,
všude stejné zjevení,
po konzumaci jídla,
na tváři rouška není
Trasování v ČR
Pětkrát méně styků
než v ostatních zemích,
zato víc cyniků,
co se tomu “tlemí”
Prý jsou to vlivy vnější ne, jsme jen prolhanější

Chcete další “kočkování”?
Dejte se na očkování!
Očkovací vakcína
cesty viru zavírá !
Chcete si vnoučata pochovat?
No, tak se dejte hned očkovat !
Očkování bodne jako komár,
když nepřijdeš, tak jsi “somár”
Policie v pandemii
Policie zas selhala,
tak to dnes často bývá,
na lidi pozor nedala - 15 - ona jen napomíná

Držme se
Dodržujme opatření,
co nám dala vláda,
jiná šance pro nás není,
Délta by se smála

Optimistická
Tak se na mne holka podívej,
jak je mi teď dobře,
jak je mi teď stále jenom hej,
když vir kolem pomře

XXXXXXXXXXXXXX

Vláda chrání občany před viry
“Pozdě, ale přeci”,
to je systém vlády,
konají jak šneci,
když lezou přes klády
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Dovolená 2021
Tak jsem chtěl jet do Tuniska,
ale ono to teď nejde,
neuvidím jej tak zblízka co však na tom sejde
Pojedu na české hory,
tam nejsou velká vedra,
nebude to podle módy,
tam vlhká budou bedra
Proti viru
Nechce se mi, nechce se mi
býti stále ve střehu,
před virem se sklánět k zemi cožpak více nesvedu?
Je to vcelku zcela prosté,
roušky uvnitř stále noste.
Nechci známé pochovat,
a tak se jdu očkovat !
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