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ZDENĚK JOUKL

B III a 2020
Karanténa I
Virus
Žiji si teď v karanténě,
no, a co mi chybí ?
Starostí mám o dost méně,
na řadě je tývý

Není radno chytit virus žádná plus, jen samá mínus
Štěstí a smůla

Opatření proti viru
Opatření proti viru,
občas na ně není čas,
někdo dělá si z nich psinu,
jiný pro ně zvedá hlas

Nemůžeš mít stále štěstí,
přijde také smůla,
osud dá ti ránu pěstí,
pes na nohu čůrá
Buďme kámoši

Malý Churchil
Kdybych byl jak Churchill,
v garanci měl Čechy,
sotva bych vir zmerčil,
byl bych rudý vzteky

Buďme všichni kámoši,
podporujme druhé,
budem mít klid na duši,
líp nám všechno půjde !
Pro imunitu

Uzavřel bych hranice,
a chránil tak občany,
nutno přece bránit se to je projev odvahy !

Jednou týdně si spím,
dokud se nevzbudím
Tehdy a teď

Ulice bez lidí
Ulice bez lidí zdá se to přísné,
cizí nám závidí
a korvir kysne

Před měsícem šel s rouškou,
to byl tehdy exot,
teď, když jednou ji nemá
všem to přijde nevhod
Virus a nic

Korvirové prázdniny
Zavřeme školy
a bude klid.
Koho to bolí?
Kdo chce dál jít ?
Odhaduji směle štve to učitele.
Rodiče však více
šprtat učebnice

Neudělat zhola nic,
to dokáže každý hlupák,
potom však na zápal plic
na ulici hlupák upad´
Až ten virus přijde sem,
zavoláme OSN
(1)

Roušky
Naše pyšná civilizace
Chráním tebe,
ty zas mne,
potom je to
vzájemné

Zabalí tě do pytle,
a pak vhodí do hrobu,
není to dost obvyklé,
a není to o bohu.
Každý říká: „Promiňte,
já za to přec nemohu“

Ještě cítím
Je to dobrý
ještě cítím
parfém svojí ženy.
Ztráta čichu
přijde předtím,
než jsem nakažený

Velikonoce 2020
Ať velikonoční naděje
„promoří“ naše domovy,
červené víno ať naleje,
zažene všechny choroby.
Když říkám všechny,
tak tím myslím všechny !

Rouška
Rouška šitá na míru,
z bavlny, ne z papíru ochrání tvé okolí
a tebe to nebolí

Divná doba
Co mám dělat milí braši,
abych zůstal vesel?
Nemoc, ta mne stále straší,
ven bych raděj nešel

Pitný režim
I když nemáš žízeň,
tak je nutno pít,
zazpívat si píseň
a do „boje“ jít

Kuřáci jsou oslabení,
cukrovkáři také,
venku chybí pobavení,
však to všichni znáte

V karanténě II

V karanténě III

Povídám si se sebou,
bych neskončil jako cvok,
život nebyl lebedou,
a moh´ bych s ním držet krok

Život je dneska jiný,
má méně rozletu,
chybí nám velké činy a též sny o létu

Vír

Pohřby a svatby

Copak je to za víra,
který kolem chodí?
Co nám dveře zavírá,
a obavy plodí ?

Není pohřeb, není svatba,
jak jich bylo dříve,
málo lidí, viru klatba,
smrt zpovzdálí kýve
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Na zlepšení imunity
Jednou týdně v klidu spím,
až dokud se nevzbudím
Pro lahváče denně běžím,
dodržuji pitný režim
Když je dnes venku tak hezky,
proč bych nešel ven?
Až zas budou lítat blesky
bude konec her

Varování č. 357
Nestrkej si ruce k očím,
do pusy a do nosu,
neb po tobě virus skočí
a dá ti do „kokosu“

Před měsícem a teď II
Před měsícem s rouškou,
to byl tehdy exot,
teď ho v čelo pošlou,
bez ní byl by nevhod
Varování č. 356
Nesahej si do očí korvir s tebou zatočí
V karanténě I
Hodina práce
a hodina klidu,
pak chvíli bát se
toho koroviru
Korvilové chyby
Omluvit snad chyby mohu,
to, když problém začíná,
zkušenosti, díky bohu,
dodala nám však Čína

Končí legrace
Mám asi pět neduhů
a k tomu pár nemocí,
za to jsem však bez dluhů,
nepodléhám emocím
Teď však se ještě ke všemu
plíží kolem zrádný vir.
Kde respirátor seženu?
Ještě aby funkční byl !
Rouška, ta mne neochrání,
jak říkají lékaři,
dožiji se vinobraní,
když se bránit nedaří ?
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B IV a 2020
Velikonoční přání
Protivný vir mi dneska brání
dát se v klidu do psaní,
psát všem velikonoční přání činit potom pokání
Přesto ale slušnost velí,
napsat všem alespoň vzkaz,
aby zůstali jsme smělí,
a on neporazil nás
V boji poznáme kámoše,
a také ostatní lidi,
teprv, když dojde na nože,
teprve potom se vidí !
Útok na zdraví
Současný útok na zdraví,
možná, že lidstvo napraví
XXXXXXXXXXXXXXXXX (4)

B IV b 2020
Ponorka
Na horách

Nejde si hrát na dvorku,
nejde chodit ven,
až dostaneš „ponorku“,
ber to s poklidem

Zavřená jsou parkoviště.
Otevřená? Někdy příště.
Co by za to jinde dali,
kdyby měli tak čistý vzduch.
Pročpak jste ho lidem vzali,
když turistů je jako much ?

Bez roušky
Kdo dělá hrdinu
na úkor druhých,
ať jde na hodinu
do kouta „bulit“

Neznámý host
Kdopak,
copak,
co je lidi ?
Někdo
mezi
námi slídí.
Kdopak ruší světa mír?
Není to ten korovír?

S virem ve městě

Po koronaviru

Samá „kurva“,
samá „píča“,
hulákání k tomu,
utíká pes,
prchá číča,
já jdu také domů

Auta jezdí jako divá,
jako by vir ani nebyl
Nehoří, však přihořívá,
jen, abych vir nějak přežil
Park za koronaviru

Nastala doba k zamyšlení
nad činností lidstva,
každý nápad je ke slyšení,
diskuze je jistá
Vyrábí se hlouposti,
a to jen pro spotřebu,
kdy rozum nás pohostí?
V představách to nesvedu

S rouškou

Na dveře, když katastrofa zaklepe
je to dobrá šance pro růst hádépé

Život s rouškou
ten tě příliš nebaví,
je však zkouškou,
abys osud „nenamích“
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uvolňování
Ať si říká kdo chce co chce s virem to jde nějak z kopce
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Obavy z viru
B IV c 2020
Korvir
Plíží se plíží,
už bude u nás,
v tobě se shlíží smyčku mu uvaž
Na bibli, to přísaháme,
potom si ji jdeme číst,
korvir, ten když ovšem máme v nemocnicích málo míst
Dejme mu vzdoru malou lekci,
vezměme roušku, desinfekci
Obavy
Řeknu vám to na rovinu,
i když nejsem zbabělec,
obávám se koroviru,
a tak šetřím na věnec

Obavy, jděte už do háje,
já se vás dnes zbavím,
dám si večer sklenku tokaje,
a zůstanu zdravým
Virová doba
Co bych dělal venku,
když je hezky doma?
Nemohu do šenku je taková doba

Benevolentní vláda
Jenom řeči,
stále řeči
o soucitu
nepřesvědčí.
Prosazovat sankce větší,
to pořádku více svědčí

Plicní ventilátory
XXXXXXXXXXXXXXX
Ventilaci půjčovat,
to prospívá lidem,
trh chce ale určovat,
jak pak k novým přijdem
V karanténě IV
Tolikrát si ruce nemyl
ani jako malé dítě,
rád by v tomto trochu slevil,
Co když však vir zachytí tě ?
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B V a 2020
Zodpovědnost
Babičky a dědoušky
není vidět bez roušky.
Mládež, ta si říká „bav se“,
roušku, tu má někde v kapse
Korvir hrozí
Tolikrát si své ruce nemyl
ani, když chodil do školky,
dělá to proto, aby přežil,
aby moh´nosit pohorky
Tolikrát si své ruce nemyl
ani, když chodil do školy,
dělá to proto, aby přežil,
když ostatní to dovolí
Rouška II
Nemá úsměv již
od ouška až k oušku,
na puse má spíš
přivázanou roušku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (7)

B V b 2020

Po 25.5.2020
Jak to právě vidím staří ať se nakazí,
za vládu se stydím,
v zádech z toho zamrazí

Jen mládí, žádné stáří
Dnes nejsou už staří lidé,
ani žádní ošklivci,
rouška tohle všechno skryje,
jí je možno zvolit si

Ochráníme seniory
Jen bezohledná „svině“
může nechat staré nakazit,
ať proto bídně zhyne,
a ať zahubí ji parazit

Koronaobavy k 25.5.2020
To, co jsme si vytvořili,
začneme zase ztrácet,
abychom se promořili
a opět mohli bát se

„Nahoře bez“
Vždyť nejsou zatím léky,
a není ani vakcína,
proč nechat zmírat Čechy,
proč bez roušek se začíná ?

Vždyť nejsou zatím léky,
a není ani vakcína,
proč nechat zmírat Čechy,
proč bez roušek se začíná?

Přání otcem myšlenky (25.5.2020)
Od 25.5.2020
Poručíme viru, dešti,
od tohoto datumu,
v hospodách se kliky leští,
dáme přednost konzumu

Tak nás začnou promořovat,
odnesou to staří,
kam se mají jenom schovat?
Dožijí se září?

Míň se budou nosit roušky,
staří, ať vir vdechnou,
třeba i plnými doušky,
ať si klidně zdechnou

To, co jsme si vytvořili
začneme zase ztrácet,
abychom se promořili
a mohli zase bát se

Nebudeme platit penzi,
bude také méně hovoru,
nebudou už říkat „hemzy“,
víc zbude na lemplů podporu

Staří lidé po rozvolnění
Venku chodit jenom v noci
neb to jindy nepůjde,
díky bezohledné moci za to ji snad celujme?
Venku chodit jenom v noci,
skoupí všechny čelovky,
vládci mají blahý pocit k tomu zlaté jmenovky

Pandemie v Itálii
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Itálie vyvážela
desinfekční gely,
sama jich pak málo měla,
došlo tak na scherry
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tak i tak
Pro jednoho chřipčička,
pro druhého však smrtka,
pro někoho rýmička,
druhý se s kosou potká
B VI a 2020
Covid
Mladý cyklista v květnu 2020
Bez přilby a bez roušky
jede si mladý cyklista,
ovšem také bez zkoušky pravidla zná dozajista?

Nemusím se denně holit,
když tu máme roušky,
i když zlobí nás teď covid,
jsou i chutné doušky
Viroví pendleři

Ohniska nákazy
Do Prahy já nejedu
a k Darkovu také ne,
jdu vytrhat lebedu
na políčko „kamenné“

Vláda tomu nevěří,
ale je tomu tak,
vir přinesli pendleři,
tak, ať je trefí „šlak“
K čemu?

Dvě deci vína
Napiji se, napiji,
ať se máme dobře,
ať se léta dožiji
a korvir ať pomře

K čemu je mi promoření,
když covid dostanu znovu?
K čemu je mi ochoření,
když za nemoc sám nemohu?
Poučení z pandemie

Korvir 2020
U někoho jako lehká chřipka,
u někoho jako těžká smrt,
říkala mi včera jedna pipka:
přežiješ to, možná, jako „prd“

Zdraví a svoboda,
ty mají přednost,
myšleno doslova,
jsou naše cennost

Karanténa

Rodina, přátelé, kultura příroda,
není to zmatené – vše naše výhoda

Volá svojí ženě,
že přijede příště,
teď je v karanténě,
teď má jiné „hřiště“
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B VI b 2020
Řidičova výjimka
Nedá se jezdit autobusem,
neb nakazí tě řidič,
můžeš si vedle běžet klusem,
a zvyšovat svou image
Hlavně zdraví v pandemii
Je něco mezi nebem a zemí,
čeho si teď lidé více cení?
Promořování od 1.7.2020 I
Konečně se splnil sen
Vojtěcha a Maďara,
budem se bát vyjít ven korvir bude „zadara“
Promořování od 1.7.2020 II
Když přibývá nakažených,
tak uvolňovat obranu?
Chceme více „zavražděných“?
Což nemocní jsme na hlavu?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)

B VII a 2020
Liberecké ohnisko
Pod okny se vám množí vir,
a vy na to jen hledíte,
nutno bránit se ze všech sil cožpak tohle vy nevíte ?
Ohniska viru Karviná
Když mám na křídle více zraněných,
tak nepřestanu v centru bránit se,
nasadit potom výraz kamenný
a nechat viru volné hranice
Rozvolňování od 1.7.2020
Korvir neustupuje,
neboť teď ustupujeme my,
nové pikle tu kuje,
důvěru ve vládu bere mi
Hlasování v PS o koronaviru 9.7.2020
Je mi zase na zvracení
po sledování Sněmovny,
„pitomci“, vy zatracení
už táhněte do „senkrovny“
Dovolená u moře
Dříve se lidé dost chlubili,
že byli v létě u moře,
dnes by je sousedé „ubili“ nikdo nechce být promořen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (11)

B VII b 2020
Korvirová doba
Doba je dnes všelijaká,
za války byla horší,
když ovšem s radostí makáš,
tak máš oázu v poušti
Nebezpeční dovolenkáři
Ze sjezdovek přivezli
korvir do své vlasti,
teď ho z pláží vyvezli zase k další strasti
Na hranicích není nikdo,
kdo by měřil teplotu,
nějak se to už nestihlo,
Vojtěch chytil slepotu ?
V karanténě
Za chvíli se zase setmí,
a ty jsi nebyl ani venku,
z okna pohled jenom letmý,
tak dej si tedy vína sklenku
XXXXXXXXXXXXXXXXX (12)

Dva páni
B VII c 2020
Od 1.7.2020 rozvolňování
Ekonomika opět vítězí
nad zodpovědností a zdravím,
staří lidé jsou přitom přítěží tak o tom alespoň vyprávím

Nejde sloužit dvěma pánům,
buď zdraví neb HDP,
když se klanět plným sálům pak však smrtka zaklepe
Nepoučitelní

Chorvatsko, Bulharsko, Řecko

V zimě k nám virus přivezli lyžaři,
teď se to dovolenkářům vydaří.
Proč nezůstanou doma zhusta?
Nezaslouží si rozbít „ústa“ ?

Přivezli k nám koronavir
z dovolené od moře,
Karlův most se sice slavil,
my však budem v oboře

V zimě se lyžařům měřila teplota,
teď neměří se nic,
krutá to na lidi levota,
bude nám z toho hic

Co dál v ČR? (19.7.2020)

Deštivé přání

V uzavřených prostorách,
ať se nosí roušky,
kdo na rozum nedosáh,
ať mu zruší zkoušky

Už aby pršelo,
aby přišly bouřky,
mít jasné pak čelo
a sundat i roušky

Co dál v EU? (19.7.2020)

Od 1.7.2020

Přestaňte s dluhy !
Začněte šetřit !
Co covid druhý ?
V práci jen věřit !

Tak opět vyhrála ekonomika
nad zdravím našeho lidu,
druhá vlna viru jak budík tiká,
však vláda zůstává v klidu

V zajetí viru
Jsme na nejlepší cestě
následovat Izrael,
držte nám, prosím, pěstě
z naplněných divadel
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B VII d 2020
Krátké uvolnění
Když neteče mi do bot
jsem najednou hrdina,
dám si s rouškou pohov přijde její hodina
Pandemie III
Odcházejí lidé,
ztrácíme tak zkušenosti,
jak to jenom přijde,
když jich není nikdy dosti
„Zavirovaný“
Nakupuji jednou týdně,
víckrát nemám odvahu,
jinak se mám celkem bídně,
chtěl bych žít zas postaru
Dva metry
Kolem těch dvou metrů
je dobré být od sebe,
jinak korvir v kletru
přinést se nám povede
O stupeň výše
Když mám problém už v okrese,
tak musím chránit kraj,
jinak to kde kdo odnese
a lidem skončí máj
Když mám zas problém na kraji,
tak chráním celou zem,
na hrdinu si nehraji,
neb byl bych vyhozen
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VIII a 2020

Imunita

Korupce v pandemii

K čemu je nám promoření,
když nepřijde imunita,
není těžké k pochopení:
obrana je jinde skrytá

Ruka ruku myje
i za pandemie,
Když pustíte své turisty k nám,
my necháme naše jezdit k vám

Válečné děti

Odstupy a roušky

Pro toho, kdo zažil válku
je koronavir v pohodě,
neprobouzí ho ze spánku,
nemluví o něm v hospodě

Kdo věří na zodpovědnost,
ten je velký naiva,
nařízením dávám přednost,
nechci trpět zaživa

Dva páry

Honem, honem k moři

Jó, kdybyste věděli,
to, co dlouho již tuším já,
doma byste seděli,
na puse roušek páry dva

Sobci jedou k moři
přitáhnout k nám viry,
požitkům se dvoří,
neznají slovo kdyby

Kam na dovolenou ?
Kam na této planetě,
kam to jenom táhne tě?
Autem do Chorvatska k moři,
pak do nemocnice k loži
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VIII b 2020
Smolař
Skoro každý byl již v karanténě,
jenom já stále nic a nic,
každý marodil již více méně,
já chodím jako kralevic
XXXXXXXXXXXXXXXX
B VIII c 2020
Kolem jsou hlupáci?
Všude kolem nosí roušky,
jenom my jsme za frajery,
čekají nás velké zkoušky,
k tomu však také maléry
Řecké testy
Už se nám zase politika
dere do zdraví,
testy do Řecka pozamyká,
báje vypráví
Vy nám,
my vám,
tak to znovu běží,
vydám,
přidám,
tak to vláda řeší
Hurá do Řecka
Sobci pojedou do zahraničí
podpořit tím cizince,
bezpečí tímto hravě zničí,
ty můžeš jen čílit se
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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B VIII d 2020
Desinfekce
Někdo tomu věřit nechce,
ale je to vskutku tak,
pomáhá nám desinfekce,
děti školí Rumburak
Rýma
Tak mám rýmu nebo covid,
kdopak mi to poví?
Na koho se mám pak zlobit,
až mne nemoc skolí?
Vydržet
Čisté ruce, roušky, rozestupy,
to je pro vir pohroma,
nechápe to jenom člověk tupý tak bojujme proboha !
V autobuse
Kašle řidič,
kašle žena,
na zdraví nás druhých.
Jakého jim
dáti jména to by jeden ulít
To se jim to kašle,
když mají roušky na krku,
a tak raděj nashle,
až budou je mít na uchu
XXXXXXXXXXXXX
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B IX a 2020
Rouška chrání
Izraelská cesta
Rouška chrání a nekouše,
tak proč by si ji nevzal
Nemá rád diktát komouše sám zodpovědnost převzal

Izraelská cesta,
ta, je naším vzorem,
je naše nevěsta,
bohužel i s bolem

Ministr zdravotnictví a vir
Co kdyby
Shání kšefty nemocnicím
pro nemocné virem,
vir však škodí našim plicím
jakpak k tomu přijdem ?

Kdyby covid neměli,
tak by byli naživu,
měli řízek v neděli,
ne na hrobě kalinu

Kdyby

PoPo

Kdyby poslouchali Joukla,
tak by druhá vlna nebyla,
zelená by byla louka,
rouška více by se cenila

Populista a „posera“
řídili boj s covidem,
když prošvihli to docela zase jim to prominem?

1. září 2020

Covidový charakter

Ani distanc, ani roušky,
tak to chodí ve škole,
čekají nás těžké zkoušky opatřeních řehole

Cizí ženu do bytu,
tu si dneska nepustím,
vzhledem tak ke covidu
milovat se nemusím
XXXXXXXXXXXXXXXX (18)

B IX b 2020
Rozvolňování srpnové
Rozvolňovat opatření
to dokáže každý hlupák,
dneska to však dobré není,
Izrael by je dost utáh
Průvodčí a řidiči
Kolik lidí nakazí průvodčí?
A kolik řidič autobusu?
Koronavir přes ně dál útočí
a z chůze se dává do klusu.
Virová rada
Nestrkej si prsty do nosu,
a také ne do očí,
přineseš si vir na podnosu
a on s tebou zatočí
Doma budeš !
Když k nám přišel korvir
také jsem se zlobil,
Teď není pro mne hosteska
a ani cesta do Řecka
Pohled z druhé strany
Dívejte se na mne jako na vola,
když ve vlaku nosím roušku,
až vás ale covid k sobě zavolá
zažijete pěknou „bouřku“
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B IX c 2020
Testy v ČR
Nestíháme dělat testy?
A máme v nich velké resty?
Tak omezíme jejich dělání,
prý se to s nimi nějak přehání
Koronavirus na vesnici
Dobré budou jistě všechny snahyhlavně nepouštět sem virus z Prahy
Kdybych byl
Kdybych byl Prymulou,
tak přitvrdil bych obranu,
nebyl bych za vodou
a nezůstával pozadu
Kovidová ochrana
Můžeme se bránit
proti viru kovidu,
rouškami se chránit
a pak být již v poklidu
Odpírači roušek
Odpírači roušek,
ti ničí práci vlády,
byl jich jenom hlouček,
proč strážníci jen stáli ?
Zavřené hranice
Můžem si hrát na dobráky
a nezavírat hranice,
sousední však naše státy
zavřou je, musí bránit se
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (20)

B X a 2020

Opatření vlády II

Opatření vlády

Apelujte, apelujte
dokud jsme ještě naživu,
na hrob potom nám všem dejte
červenou něžnou kalinu

Dělejte si opatření
stále pořád dokola,
stejně se nic víc nezmění,
když nebude kontrola
Bez roušky
Bez kontroly, bez postihu,
to se lidem líbí,
udělají své potichu,
no, a zbytek slíbí

Nesplněný sen
Tak jsem chtěla otěhotnět,
ale stále nemohu,
nevím, kdy to zkusím opět obšťastnit svou dělohu
Brání tomu zákon tupý nařizuje rozestupy

Podobnost
Covid 19
S korovirem je to jako s vodou,
jenom machři zadržet ho mohou
Korvir se směje
Když kardiolog a zubař
hovoří odborníkům do práce,
klidně na ně lidu ukaž,
tady už vskutku končí legrace
Nošení roušek
Když to vláda lidem nařídí,
tak i prezident se podřídí
Bary
Co by se asi stalo,
kdyby bary zmizely?
Drog by hned bylo málo,
pijáci by na nás křičeli
Techtle – mechtle

Oželel jsem již příjmy,
zůstaly jen výdaje,
peněžní deník zbyl mi kdy nad virem vyhrajem ?
Možná
Možná, že mám koronavir,
možná, že ho nemám,
rád bych se ho, když tak, zbavil lék však marně hledám
Špatná volba
Vláda, to jsou diletanti,
jak ukázal covid,
poslanci zas !trafikanti“ na koho se zlobit?
Z Prahy
Kdo má v Praze bydlení,
má Kainovo znamení !
Nechtějí ho s virem nikde,
někde na ně berou vidle

Jedním brčkem v baru píti nemusí se vyplatiti
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)

B X b 2020
Odvolání ministra zdravotnictví

Nemoc z moci

Prymula má větší důvěru,
tak je ho třeba hned „sejmout“,
odměnit tleskání „Hujerů“,
jeho pak pošpinit kejdou

Co, když premiér Babiš
trpí tou „nemocí z moci“?
Buď se ho rychle zbavíš,
nebo ti není pomoci

Výměna ministra

Sto dní
Buďme teď na sebe hodní,
když viry útočí,
ne týden, klidně však sto dní,
pak se vše zúročí

Průzkumy mínění,
to jsou Babišovy podklady.
„Prymulu vyměním
a žádné už nechci dohady“

Antirouškař
Roušky v hospodě
To bylo řečí,
to bylo „keců“,
že nemusí být roušky v hospodě
Teď mrtví předčí
odhady vědců
a pijáci zůstali o vodě
Za korviru - říjen 2020
Osiřely dětské koutky,
hřiště, ba i hospody,
nutno hledat jiné choutky,
jiná centra pohody
Před nemocí musí býti
zdravotníci pořád v předstihu,
a ne stále strach jen míti povolenou luku tětivu
My se máme?
V Bělorusku Lukašenka,
u nás máme Babiše,
u obou to stejná scénka sotva kdo to napíše

Nechce nosit roušku,
ohrožuje druhé,
vyvolává bouřku,
osamocen bude
Prymula odchází
Proč měníme našeho „Churchilla“
za neznámého dětí lékaře?
Pro někoho je to však už jiná není konkurent, když je „bez tváře“
„Panda“ - pandemie
Ten, kdo není tupý drží rozestupy !
Ten, kdo má za oušky tak ten nosí roušky !
Ten, kdo není jako zmije,
ten si často ruce myje !
Přání
Nebudu se zlobit,
až budeme zas v pohodě,
až zmizí ten covid
a bude plno v hospodě
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B X c 2020

Karanténa

Prymula na paškále

Nemusím se holit,
nemusím jít ven,
mohu se jen modlit,
tak jsem spokojen

Z komára udělat velblouda,
neb bouře ve sklenici vody,
fotograf v noci se neloudá
a novinář nepěje ódy
Prymula v restauraci
Neposlouchal Babiše
a tak musí z vlády odejít,
poslán je tak „na lyže“
vlakem na odstavných kolejích
Anketa o Prymulovi
V anketě se ukázalo,
že Prymula lidi zlobí,
důvodů je sice málo,
ale „straně“ se to hodí
Vláda v říjnu 2020
Jste parta „vrahů“,
co kašle na lidi,
co nemá snahu
a dělá “kraviny“
Vydáváte nařízení,
které lidé neplní,
jedno vám to možná není,
lid je ale nevrlý
Domácí karanténa
Otevři si aspoň okno,
ať víš jak je venku,
zda svítí neb všechno zmoklo,
zelenou máš pšenku
(23)

Papoušci
Z těch, co kašlou na roušky
vir udělá „papoušky“,
má vliv totiž na hlavu přeji hezkou zábavu
Epidemie
Říkám vám to zase znova bezpeční jste jenom doma
Korvire
Korvire, korvire
„dárečku“ z Číny,
Kdy už to pomine,
kdy budeš milý?
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