BÁSNIČKY
(2019/1)

Zdeněk Joukl

Chvíle
Proč

Chvíli práce,
chvíli jenom odpočívat,
chvíli cpát se,
chvíli na TV se dívat

Proč mne moje děvče,
proč mne nemá rádo ?
Milovat mne nechce,
jenom by si hrálo

Namodralé hrozny

Devastace češtiny

Namodralé hrozny
pokryly bílý talíř,
na víno mne pozvi,
ať se pak méně trápíš

Devastace mé češtiny
běží plnou parou,
copak řeknou dějiny?
Mně jen slzy kanou.
Heštek, fejk a dál a dál,
tomu bych se dříve smál

Finance
Lépe stále trochu střádat,
netřeba podvádět a krást,
na peníze pozor dávat,
nepřijde krize ani pád

O Bohu
Někdo Boha hledá celý život,
jinému stačí týden,
bůh, ten má pro nás několik výhod,
s Bohem ke klidu přijdem
Bůh si bere zodpovědnost
za životy naše,
Bůh je dennodenní náš host,
a chová se plaše
Bůh, ten učí pokoře,
ohledům a kázni,
Bůh tě najde v komoře,
kázání pak zazní

Promlčení – pomlčení
Trestné činy jsou již dávno promlčené,
ale muž má u své ženy smůlu,
ona pamatuje čtvrtstoletí celé,
a muž má z toho jen noční můru
Na radu mého dědečka,
abys měl u ní čistý rejstřík,
její paměť zlo nepřečká,
když jí hned koupíš hezký svetřík

Fakta
Hodnoty
Ten, kdo nezná fakta,
s tím je fakt těžká řeč,
všechno řeší z patra,
než naběhne na meč

Zpochybňovat staleté hodnoty
a nenabízet nové ?
Zavádět pochybné novoty,
nereálné a snové ?
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Umělec

Konec civilizace

Když netouží po úspěchu,
tak má více svobody,
tvoří si jen pro potěchu
a je plný pohody

Ničeho si nevážit,
nemít žádné zásady,
po pravdě už nebažit,
hledat jenom zábavy

Komouši

Poděkování

Zdenouši, Zdenouši,
jak ten čas letí,
kdepak jsou komouši?
Kde se teď štětí?

Děkuji ti Pane Bože,
že mohu stále ještě tvořit,
že mám suché teplé lože,
a mohu lidem trochu sloužit

Odpuštění

Skrytý talent

Odpuštění se nenosí,
to je pro naivky,
o ně se nikdo neprosí.
my známe jen bitky

Když pětkrát půjdu na ryby,
a jen jednou něco chytím,
pak dojdou mi už alibi,
a talentem jsem jen skrytým

Přání

Bláboly

Aby byla
moje milá,
aby byla přítulná,
Aby vždy mi
posloužila,
nejen v slávě, i u dna

To jsou přec jenom bláboly,
kam na ně stále chodíš?
Upoutat mají rádoby,
však hlouposti jen plodí

Vize

Uvolněné mravy podporují vrahy

Přísloví XI

Pracovat bez plánu to úspěch nedá mu

V lodičce
Dívat se na nebe
na tvary mraků,
voda tě kolébe
nad hejnem raků

-2-

Povinnosti
Před spaním
Máme také povinnosti,
nejsou přece jenom práva,
je jich ovšem věru dosti,
Ústava se o to stará

Než půjdeš spát,
vzpomeň si ještě na mne
a nech si zdát,
že chrání tě mé rámě

Ovšem s právem jednoho
jde povinnost druhého,
výjimek je nemnoho jen, když jde o chudého

Moudrost
Moudrosti, moudrosti
nestojí o tě.
Kdopak tě pohostí?
Jsi jak kůl v plotě.

Co s načatým dnem ?
Pracuji, také tvořím,
a k tomu ještě žiji,
ženám se lehce dvořím,
červené víno piji

(Kůl v plotě rozbitém
kudy lezou zloději,)
Přítel

Smích
Přítel, ten mi pomůže,
když si o to řeknu,
nediví se tomu, že
klesám občas ke dnu

Proč ten škodolibý smích,
když vedou lidi v poutech ?
Můžeš být též jeden z nich,
když z tebe bude floutek

Vánoce VI
Milenci
Když přijdou Vánoce
vzpomínám na otce,
vzpomenu na matku
na jejich památku

Dneska celý den
nevytáhnem paty z domu,
pro lid nežijem dnes známe jen jednu zónu

Zavděčit se?
Kritika
Ženě se stejně nikdy nezavděčíš,
tak proč se o to vůbec snažit ?
Ať se směješ nebo i třeba brečíš,
stále se s tebou bude vadit

Slyšíme ji neradi,
nelahodí uším,
mne však tolik nevadí,
kritikou se učím
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Žižkovská klinika
Snesla se kritika
z celého kraje.
Na co je Klinika,
na co si hraje?
Zákony platí prý
jen pro někoho a někdy.
To jsem tak nalitý
nebo k tomu hloupý velmi ?

16 ledna 2019

Žižkovská Klinika
ta je snad nedobytná ?
Potlesk od cynika,
a k pití jenom žitná

Vzpomínáme výročí,
kdy upálil se Palach,
trochu mne to zaskočí cenzura míří na nás

Tahle ta Klinika naše „no-go“ zóna,
všemu se vymyká na pokyny shora?

Chtěl zrušit cenzuru
a probudit lidi,
já naivní nebudu,
řeknu, co málokdo vidí:

Kdyby se Kliniky chopil pan Hřib,
tak pak by mohlo být přece jen líp
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Většina zpravodajů,
které si tisknou města,
dle místních jinotajů
z cenzurou nechce přestat !

Jen málo
Jak jen málo někdy stačí,
aby byl člověk spokojen,
věděl, kde ho bota tlačí,
a úspěch měl u milých žen

Dost už parazitů
Máme dosti parazitů vlastních,
nač tedy brát další z Asie a Afriky?
Jednou jsem již slyšel heslo „zhasni“,
a pak zmizely miliardové balíky

Bez dětí
K čemu je žena,
když nechce mít děti?
Falešná měna ať do kouta letí

Návštěva kadeřnice
Rostou mi pomalu vlasy
a to je pro mne jen škoda,
nedostane se mi spásy,
kdy radost mi ruku podá ?

Firma před konkurzem
Když nikdo nechce zlepšení,
tak prchej z firmy pryč,
tam, kde se již nic nezmění,
tam zbytečně si křič

A je to všechno jenom tím,
že kadeřnici nevidím

Resty

Ještěd

Ráno si vždy přečtu
tabuli svých restů,
když pak přijde setmění
mnoho se to nezmění

Ještěde, Ještěde,
horo ty špičatá,
každý to nesvede cesta je klikatá

Jen jeden
Jeden nepřizpůsobivý
dokáže otrávit život i sto lidem,
když chová se jako divý,
stále huláká, vše odhazuje s klidem

Čas na tvorbu

Moje děvčata

Normální žití
zdržuje od tvorby,
není však zbytí osude dovol mi

Tak co, „moje“ děvčata?
Mám vaše fotky viset na skříni,
žádná není hanbatá,
váš úsměv mi dává námět pro rýmy

Je to těžké rozhodnutí zábava nebo tvorba ?
Člověk, ten má spoustu chutí,
stejně tak, jak Řek Zorba
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Moudrost
Hravý chlapec
Moudrosti, moudrosti,
nestojí o tě.
Kdopak tě pohostí?
Jsi jak kůl v plotě

Pomalu ztrácí přehled
o tom, se kterou ženou má teď být,
kdyby mohl být medvěd
a jen za jednou medvědicí jít

Kůl v plotě rozbitém,
kudy lezou zloději,
kůň s chromým kopytem,
co nemůže odejít

JE Temelín
To bylo slibů:
žádné další bloky,
má to však chybu:
slib spadl do stoky

Co, co, co?
Co tu máte za starostu,
co tu máte za radní?
S přemýšlením jsou na chvostu,
a tak raděj vypadni
Azbuka
Žena, co umí azbuku,
ta bývá dost hodná,
ta jde ti stále na ruku
a je zvláště plodná

Nelegální migranti
Novodobí barbaři
táhnou na Evropu,
proč neskončí v žaláři?
Co je to za levotu?
Krásná žena
Chceš mít hodně starostí?
Najdi si krásnou ženu,
bude samé známosti,
ty ztratíš u ní cenu

Odpočinkový den
Dneska budu odpočívat,
dneska budu lenošit,
do nebe se jenom dívat,
nic těžkého nenosit

Walfarin II
Brokolici, špenát
nemohu si dát,
a tak je mám nerad,
i když je mám rád

Cesta do hospody
Jistota je jistota,
riziko je riziko,
než se z domu vymotá,
všechno už je vypito

Poslední pohled
Podívej se moje milá,
podívej se na mne,
aby jsi mne nezradila bych ti zůstal v hlavě
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Přání I
Beze všeho

Už aby pravda a vzájemné ohledy
vyhrály nad lží a křivými pohledy

Když budeme bez rodiny,
když budeme bez vlasti,
donutí nás od hodiny
žít na hraně propasti

Když
Když přináší lásku a k ní něhu,
když si s vámi hned tyká,
když plujete ke stejnému břehu pak je to romantika

Větve
Kolik větví,
tolik činů,
nejsou letní,
zdobí zimu

Senioři
Starší lidé neříkají hlouposti,
váží si totiž více času,
rádi moudrostí své bližní pohostí,
ignoranty, ty pošlou k ďasu

Pohledy
Úděl
Proč se díváš moje milá
tak něžně a tak sladce?
Aby jsi se vykoupila,
až se ti něco zachce

Co je lepší - jistota?
Nebo třeba riziko?
Co je úděl života?
Míti přece miminko

Mezinárodní jednání
Exekuce
U jednoho stolu
zasedneme spolu,
budeme na sebe hodní,
budem jednat jako rovní,

S exekucí žít,
to naučím se klidně,
budu dále pít,
a vyhýbat se dřině

Pro štíhlou linii

Děvčata z časopisu

Nikdy více, raděj méně,
jen jednu sušenku denně

Smějí se ti do očí
děvčata z časopisu,
smutek ale odročí,
co máš ze soudních spisů
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Slova moudrá

Prkotina III

Tolik moudra
lidé starší v sobě mají,
slova moudrá
jim pak na rtech píseň hrají

Stala se ti drobnost,
prostě malá nehoda,
nejde ti to pod nos,
pomoc, ta se nevolá

Krasavice

Neděláš z toho vědu,
přece se to stává,
má to jen malou cenu,
nikdo nenadává

Kdepak jsou ty krasavice,
na které jsi zíral zamlada?
Nejsou vidět nikde více,
a proto ta smutná nálada

Naivka

Spolu

S předstíranou naivitou
dojde žena daleko,
muži, ti se na to chytnou
a jsou hnedle naměkko

Když chcete žít spolu
v radosti i bolu,
mějte na paměti,
že přijdou i děti

Na dávkách

Chodníky v Desné

Sousedka už klepe řízky,
to budu muset vstát,
dám si jen hlt staré whisky
a jdu si dávky brát vždyť to platí stát !

Chodníky v zimě v Desné,
copak na to říct?
Je to vskutku děsné,
nechoďte tam víc

Užívat si života
Užívat si života
Jen užívat si života,
toť cíl mladého „kokota“,
alimenty občas zašle,
na děti však dále kašle

Když si chcete užívat
a nemít žádné děti,
zkuste se však podívat,
zda to též vaše matka
měla dřív na paměti

Tam doma

Rozbitá cesta ke škole v Desné
Cestička ke škole,
ta není jenom tak,
není pro batole,
na ní tě trefí šlak

Doma je doma,
tam je ti líp,
tam končí zloba,
tam můžeš snít
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Víno

„Vítači„ migrantů

Víno pijeme pro zábavu,
víno pijeme na zdraví,
co má sám každý za povahu,
to při víně pak vypráví

Dělat všude dobráka
na úkor druhých lidí,
nad tím smutná oblaka nenávist za to sklidí

Dlouhá noc

Auto

Zase ta samota,
k tomu též touha,
život se zamotá
a noc je dlouhá

Auto znamená pohodlí,
ale není často potřeba,
aniž se lidé dohodli,
šíří se krajem jak cholera

Jara to vůně
váza plná květů,
po lásce stůně to není na netu

Chyťte tygra

Dotaz na politika

Chyťte tygra,
chyťte tygra,
hned za jitra
bílého

Co udělal pro lidi,
a má vůbec charakter?
Maličkosti pomíjí?
A je k lidem fér?

Občas zmizí,
potlesk sklízí,
chyťte tygra
milého

Básnická moderna

Inkluze

Začal jsem psát modernu,
je to mnohem snazší,
na rytmus nedohlédnu,
rýmy nejsou braši

Přicházím o mnohé iluze,
když vidím placené asistenty,
když slyším slovo inkluze,
a lidé neplatí alimenty

Začal jsem psát modernu,
je to mnohem snazší,
rytmus, ten mne nezajímá,
rýmy mne nestraší

Zelená krajina
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Pročpak tě zajímá
louka a lesy?
Zelená krajina
v dáli tam kdesi

Horší
Štít
Zachovat štít svůj zcela čistý,
to hodno bronzové je bysty

V zákopech to bylo horší,
tak na co si stěžovat,
nelze stále jezdit v Porschi,
nutno se též stěhovat

V posteli IV

Neděle

Tělo, to si odpočine,
duše, ta je vzletná,
nápady má stále jiné,
nikoho se neptá

Ať se něco děje
nebo neděje,
pohodově mně je,
když je neděle

Do boje

Jizerská krajina

Musel jsem jít lásko moje,
i když chci být jen s tebou sám,
musel jsem jít dnes do boje chci se ti vrátit, přísahám

Tahle ta krajina
její louky a lesy,
tak ta mne zajímá,
tam schůzku my dáme si

Možná

Jen jeden

Možná, že to byla láska,
nebo jenom přízeň,
ona byla velká kráska,
já měl velkou žízeň

Jeden talíř, jedna lžíce,
to na oběd stačí,
není třeba dalších více,
ať se Špaček mračí

Konec ideálů

Vlci ano, kuřata ne

Až budu cítit jako bezdomovec,
až budu pít víno přímo z krabice,
pak bude teprv ideálům konec,
pak budu už stále jenom bavit se

Jak k tomu přijdou kuřata,
že žijí jen pět týdnů ?
Než zastaví se u „kata„
se souhlasem sígrů

Včely na jaře

Ty to nevíš matičko?
Mají chutné masíčko !

Probuďte se včelky moje,
a vyleťte z úlu,
zaleťte nad kupku hnoje,
ať nemáte smůlu
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Na zábavě
Pro mne a za mne
klidně si bav mě.
Však marná tvá snaha,
já neskončím nahá

Nezajímá
Ten, kdo se nezajímá
o to, co se děje kolem,
ten kocovinu mívá,
a odchází v srdci s bolem

Pozdrav písničkou
Pozdrav lidi písničkou,
uvítej je písní,
smutek, ať je chviličkou,
všichni ať to zjistí

Po rozchodu

Proč?

Koho si vzít?

Z migrantů nemáme tak velký strach,
ale proč si nechat udělat ze života
peklo?
Proč bádat nad tím, který z nich je
vrah,
snažit se o to, aby co nejméně krve
teklo?

Koho si vzít jiného,
než toho co mám ráda?
Nežli svého milého,
co polibky mi dává

Teď je dívka, teď je sama
a bývá jí smutno,
zažila si svoje drama,
šetřit jí je nutno

HDP
Kriterium HDP
to je dobré pro primitivy,
mně se ovšem zdá lépe:
spokojenost, když míjí chyby

Co dřív?
Nejdřív práce,
potom zábava,
bez legrace jako zastara

Dokud
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Dokud jsi ještě zdravý,
tak je třeba makat,
až tě nemoc znaví,
tak pak můžeš plakat

Kdo jiný než ty?

Kruhy pod očima

Komunisti, nacisti,
ti dokáží se dostat k moci.
Kdo svobodu zajistí,
aby nebyli z nás jen „cvoci„ ?

Nemračte se mladá paní,
k čemu je to dobré?
Budete mít špatné spaní,
pod očima modré

Nesvadba

Nevěra

Proč jsi se jen hochu ženil,
když máš jméno Nesvadba?
Proč jsi svoje zvyky měnil,
když do toho nespadla?

Někdy je lépe nevědět,
stačí věci jenom tušit,
dopředu příliš nehledět,
než se nad nevěrou mučit

Štěstí

Nemoc z moci

Šťastný nejsem,
spokojený ano,
vínko dej sem,
štěstí přijde samo
Výběr

Nemoc z moci,
ta není jenom občas,
ve dne, v noci
kol krku vine provaz

Co dřív ?
Brzký soumrak sčítá stíny stromů,
přibývá hvězdiček v oknech domů,
Můžeš si vybrat, telka nebo hospůdka? Nejdřív práce
Nebo vyhlazování písmen na
a pak zábava,
klávesnicích počítačů,
při nich smát se
Dneska do dvora
jako zamlada
vešla pohoda
Přání

Zpěvák

Touha přiškrcená pohodlím
vzpomíná přání jen ve snech,
za splnění snů se pomodlím,
ať neusnou ani v křeslech
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Zpívat, to tě stále baví,
když jsi ovšem v pohodě,
když ti dobře slouží zdraví,
a tvé písně jsou v módě

Už se ti to krátí
Ono se to zařídí
Že ono se to zařídí,
tak to je jenom přání,
je k tomu třeba pár lidí,
co nad prací se sklání
Nechtěný rozchod
Podívej se moje milá,
podívej se na mne,
po tobě mi láska zbyla,
zůstalas mi v hlavě
Vstávání
Neděláš to rád,
vůbec se ti nechce,
budeš muset vstát nejlépe je křepce
Špatné volby
Neschopný starosta,
neschopná rada,
„lenora„ naprostá,
klesá ti brada

Už se ti to hochu krátí,
už tu dlouho nebudeš,
odejdeš za svojí máti,
osudu ty neujdeš
Dělej již jen nutné věci
a sepisuj paměti,
po tobě tak zbude přeci
víc, než slova závěti
Pomníky
Pomníky mramorové
stojí a padají,
občas přibudou nové to podle partají
Básník
Za hodinku deset slok
to nedokáže každý,
to musí být trochu „cvok“ kéž zůstal by jím navždy
Pocitová dieta
Jíst potom, až dostaneme hlad,
to by mělo zřejmě stačit,
jestliže se máš jen trochu rád,
od zítra s tím můžeš začít !

Život tě naučí
Mladým chybí disciplina,
zodpovědnost a čest,
časem to snad bude jiná,
až přijde žití pěst
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Muž na „druhé koleji„
Přešla láska z muže,
přešla časem na dítě,
muž je na tom hůře,
s milenkou pak raní tě

Odpuštění

Rozhled

Když odpustíte vrahovi,
tak dáte mu najevo,
že neplatí již zákony
a pravda je ta jeho

Dobrý je větší rozhled,
na dění různý pohled

Po zimě
Sympatické ženy
Ohnuté břízy
s korunou ve sněhu,
i když sníh zmizí,
tak už je nezvednu

Sympatické ženy
to nemají lehké,
i když jsou jak pěny,
občas si o lásku
někdo z mužů řekne

Vzkaz
Důvěra
Až budeš říkat pravdu
všem grázlům do očí,
pak klidně oči zavřu,
pak svět se otočí

Ať je teplo nebo mráz,
aťsi je tma a nebo světlo,
nepůjde to nikdy snáz,
když důvěry by málo kvetlo

Příliš mladá
Hloupost
Možná, že by si dala
ta milá žena říct,
je však přespříliš mladá,
nebude z toho nic

Hlouposti, hlouposti,
proč se ti tak daří ?
Kdopak jsou tví hosti,
kdo boj s tebou maří ?

Nenávist
To dříve nebylo
Když rozum zatemní
nenávist palčivá,
za měsíc, za sto dní
pomsta pak začíná

Vyvrácené hroby,
ukradené kytky,
proč je tolik zloby?
Hoši přišli z pitky !

Vzdělání
Dobré vzdělání slušné pak chování

-14-

Zastupitelé

Salón krásy

Město není majetek váš,
vy ho jen spravujete,
když necháte v něm krást a krást,
tak potom jděte, jděte !

I když byla ošklivá,
tak teď je ale hezká,
svoje dítě kolíbá
a okolí jí tleská

Postesknutí

Minulost

Zodpovědnost, zkušenost,
kam se jenom ztrácí?
Kdypak jich už bude dost,
proč se nenavrací ?

Kdo neváží si minulosti,
za tím ona přijde,
bude to však jen k jeho zlosti vezme s sebou vidle

České klubovky a stautonky

Skutky a k nim plůtky

Když mám něco lepšího,
tak nevyberu horší,
Proč se courat trabantem,
když mohu jezdit v Porschi

Každým skutkem, co uděláš,
získáváš nepřátele,
když pak hodně již činů máš,
pak můžeš skončit v cele

Budou volby

Přehnaný humanismus

„Safra, porte, safra, porte“,
jen mne zase znovu zvolte,
neudělám pro vás nic,
budu však mít pěkný zisk

Zastávat se „kreténů“,
vrahounů a lumpů,
to já tedy neberu ať vynášejí žumpu

Politik

Sen

Buď je to tím nebo tímhle,
odpovědi, té se vyhne

Co by vám to udělalo
milá, mladá paní,
kdyby se vám chvíli zdálo,
že jste mojí laní

Cestička
Hezká je cestička
pro mého Jeníčka,
ten pro svou Mařenku,
večer jde do šenku
-15-

Plusy a mínusy
Všechno má své mínusy,
všechno má ale i své plusy,
pro ty plusy přijdu si,
mínusy, ať si lidé zkusí

Odchod
Bez vlasti

Tak se odchází dneska ze světa:
zadem a bez obřadu,
to je za slušný život vendeta,
co zkusit to postaru ?

Ten, kdo nemá vlast,
tomu nikdo nepomůže.
EU, prosím vás ta na řeči jen se zmůže

Svobodný mládenec

Varování děvčatům
Chlupatá jak opice,
když přestala holit se

Na svatební cestu,
to jsem nikdy nejel,
nelíbal nevěstu,
starosti s ní neměl

Endorfiny

V posteli I

Nejsem mimo,
leccos vím jak si získat endorfin

Co mi tady chybí?
Řekl bych, že nic,
tady se mi líbí,
a to čím dál víc

Endorfiny z jídla
nebo také z lásky,
mnohá se v nich shlídla,
dala světu hlášky:
„Chlapče, nebuď líný,
já chci endorfiny !

V posteli II
V posteli je v posteli,
to je holka marné,
v posteli se popelí,
všechno je tam snadné

Nehoda
Dlouhá pouť
Stala se ti nehoda
a není žádná škoda?
Nikdo tě zpět nevolá?
Tak ať ji vezme voda !

Začal jsem se připravovat
na tu dlouhou pouť,
stále slušně se jen chovat,
s proudem lidí plout

Značkové zboží
Zlatá slova I
Kupuje jen zboží značkové,
cítí se jako elita ,
zánovní mění za nové mně to nic ale neříká
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Výborně a paráda,
to jsou slova zlatá,
jenom hlupák nadává,
chytrý s chutí maká

Kde končí zdravý rozum ?

Lžíce

Rozbijeme rodinu
a rozpustíme národy,
necháme pak spodinu,
ať vytváří zákony ?

Lžíce jde k puse,
a ne pusa k lžíci,
to v jednom kuse
říkám sestřenici

Ono se to

Výmluvy

Bude to dobré,
ono se to poddá,
budeš stát o mne užijem si oba

Osud, bůh či příroda,
ti nemají to lehké,
pro nás je to výhoda,
toť jejich věc - se řekne

Povaha

„Nejlepší“ pocity

Rozmařilá, rozmarná,
k tomu ještě hezká,
jenže není poddajná,
povahu má mezka

Nejlépe se cítí žena,
když je trochu ukřivděna,
když si smutnit může
a proklínat muže

Jistota

Motorkáři

Jistota, to je jistota,
to říkají hospodáři,
jinak smůla se chichotá
a nám se pak špatně daří

Motorkáři vyráží
po zimě na silnici,
vyjíždějí z garáží,
příliš klidně žili si

Co dřív ?

Parazitka

Měl bych vědět, co chci dělat,
ale též co dělat musím,
i když druhé dělám nerad,
pak do prvního se pustím

Já mám dceru parazitku,
čeká jenom na dávky,
nakopu ji asi řiťku,
bude konec zahálky

Zlatá slova II

Slib

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
trému dají za záda,
úspěchům se tleská

Řeknu to jen krátce,
co se mi teď líbí,
povím to své lásce,
když mi věrnost slíbí
-17

V mládí

Poděkování

Musíme se učit makat,
ovšem také trochu snít,
ženy někdy lehce „plakat“,
bude se nám lépe žít

Děkuji ti Bože,
že mi srdce tepe,
že mám teplé lože
a že mi je lépe

Hudba

Básníkův odkaz

Když má rád někdo hudbu,
nemusí mít o mnoho více,
možná tak ještě Budhu
a kolem usměvavé líce

Nepíše již paměti,
píši jen své básničky,
a tak místo závěti
čtěte si je lidičky

Lenoch

Pro zdraví

Ztrácí se ti svaly
a přibývá tuk,
ideály,
ty jsou v dáli všechno je ti fuk

Je fakt, že ho moc nebaví
pečovat příliš o zdraví,
jenomže, co mu zbývá,
když si chce dát máz piva
Povolební koalice

Hit
Hlupáci se vždycky spojí,
proti těm, co něco umí,
svoje ego si tak hojí,
občan, na to jenom čumí

Zazpíváme hit i kdyby se nechtělo,
bude nám hned líp,
k tomu ještě veselo

Svoboda
Osamělý senior
Proboha, proboha,
co je to svoboda ?
Každý ji však vidí jinou
a tak další lidé hynou

Nevychází z domu,
ale ani z bytu,
a tak dejme tomu
žije jako v krytu

Sběratel dívčích srdcí
Ramena
Zahalte si ramena,
máte je velmi krásná,
pro muže to znamená
výzva ke schůzce jasná

Nemá ani tušení,
co je srdce bušení,
když však se mu děvče líbí,
málokdy ho nepolíbí
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Politici II

Servírka

Všechno známe,
všechno víme,
ničemu se
nedivíme

Studentka s drdolem
„tančí“ po hospodě,
je teď mým idolem,
život je v pohodě

Vše rozdáme jen pro známé,
co nevíme,
přislíbíme

Politici III
Novodobí páni
hrají si na mocné,
lidem nejsou k mání,
co si s nimi počnem?

Nemobilní časy
Jó, to byly časy,
to, když nebyly mobily,
kraj byl plný krásy,
po lukách jsme se honili

Volby do EU
Volili jsme do Unie
politiky podřadné,
teď sedí tam jak mumie,
špatně to zas dopadne

Čas na slečny
Ať život je konečný
a nebo možná není,
vždy najde čas na slečny
a to i v době denní
Předčasně Zmrzlí muži
Dneska už nikam nejdu,
venku je ještě zima,
po bytě občas přejdu,
tak nechytne mne rýma
Útes
Vzpomínáš si, vzpomínáš ?
Tenhle útes, ten byl náš.
Na skále jsme se scházeli,
kameny dolů házeli.
Vzpomínáš si, vzpomínáš ?
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Pohodový večer
Výborně, výborně,
ať je tady teplo,
přiložme do ohně
a zpívejme „etno„ !
Záda
Má milá, má milá
má hezká záda,
má milá, má milá
má mě dál ráda
Co chybí ?
Co ti chybí hochu?
Máš vše, co jsi chtěl.
Možná lásky trochu,
abys zapomněl

Xenofób ?

Já děti nechci

Nechci být ve vlastní zemi,
nechci býti cizincem,
před cizími tedy všemi
na pozoru stále jsem

Na co mají ženy prsa,
když některým leží ladem ?
Žádné dítě je nemlsá vymřeme tak tímhle pádem

Spravedlnost ?

Závislosti

Sportovci brát drogy nesmí
a umělci ano?
Spravedlnost je tak „ve psí“,
zákonem to dáno

Sice mám již staré kosti,
k tomu mám však zkušenosti,
je to ale věru k zlosti,
že mi vládnou závislosti

Vstávání

Mezi doktory

Ráno se mi vstávat nechce,
i když mělo by se chtít,
přesto vstanu celkem křepce,
když do hospody chci jít

Myslíš, že mne nějak baví
chodit stále na kontroly?
Pečovat o svoje zdraví,
čas trávit mezi doktory ?

Všeho do času

Jenže svět je hezký
a radostí mám hodně,
toulá se tu štěstí,
tak nač kremační ohně

Až mne přejde trpělivost,
až dostanu vztek,
nevezmu tupce na milost
a pak dám si flek

Zkušenosti praktiků

Svobodný muž

Zkušenosti všech praktiků
ty často přijdou do háje.
Kdo vezme u nich za kliku,
kdo na poradu svolá je ?

Nemuset uklízet,
dělat si co chce,
sám sebe pobízet
k práci pro obce

Jak dlouho ?

Zpochybňovači

Jak dlouho žijí kuřata?
Tipněte si mladá paní.
Že nemáte ani zdání,
kdy objeví se u „kata„?
Za pět týdnů jsou uťatá.

Zpochybnit můžete rodinu,
zpochybnit můžete vlast,
řeknu vám potom na rovinu:
ať vás všechny vezme ďas !
-20-

Cizí nápady

Smíření s věkem

Co jsem nevymyslel já,
to bude jistě hloupý,
co jsem nevymyslel já,
to nebude za nic stát,
to patři hned do stoupy,
to nemůžem vážně brát

Na co si hrajete,
mé milé dámy ?
No, a co? Stárnete je konec slávy

Jak kdy

Lidstvo se množí,
však přespříliš rychle.
Kdo se chce dožít,
že není kde bydlet ?

Lépe méně, nežli více ?

Někdy se mi chce,
jindy se mi nechce,
někdy všechno jde,
jindy hrozí skepse

Tragédie

Když
Když máš vlasy strakaté,
nejde k nim kostková blůzka,
když máš nohy nahaté,
do bot ti napadá struska

Pročpak stále tragedie,
pročpak lidem hrozíte?
S vámi se jim hůře žije,
radosti jim kazíte
Vlastenec

Islám
Islám nezná toleranci,
on zná jenom sebe,
druhým nedá žádnou šanci jen pro něj je nebe

Kdopak je vlastenec
a kdopak nacionalista?
Je to jen jedna věc
viděná z jiného místa
Na vlastence útočit,
to je přece jen trochu trapné,
působí tu útlocit,
u nacionalisty však ne

Pro lidi ?
Straníci, suďte mne,
dělejme něco pro lidi,
úspěšní budeme,
budou nás třeba voliti
Vzpomínání II

Ti, co nejsou vlastenci,
ti nemají vlast,
jsou to často zmatenci,
nám vlast chtějí krást

Vzpomínám na tebe,
na naše setkání,
na touhy vzdálené,
na krásná čekání

Nového nic nevymyslí,
jen zpochybňují staré,
na volnosti jsou závislí,
říkám jen: „Ba ne pane!“
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Perfektní
Jiný názor

Když vědec chce být perfektní,
tak to stojí spoustu času,
jako mít kartu debetní,
a neslyšet svého hlasu

Není nutné přehánět,
věci stále hrotit,
proč se ale uklánět,
když jsi jasně proti ?

Moc

Rozchod

Moc bez zkušeností
a též bez rozumu,
to problémy věští,
žene ke konzumu

Nutno již sklidit ze stolu,
ještě umýt nádobí,
poslední dopít kofolu,
skončit hovor jalový

Finanční úřad

Bušení srdce

Když neplatíš státu daně,
úředníci jsou jak saně,
Dej si hochu pozor na ně !

Neměl nikdy tušení,
co je srdce bušení,
když se mu to stalo,
trochu ho to vzalo

Zamilovanost
Zamilovanost trvá asi půl roku,
a co pak bude dál?
Co budeš dělat potom můj milý hochu,
když už jsi slovo dal?

Romantická
Vaše oblé rameno
pro mou dlaň je stvořeno,
vaše krásná ňadra
ta snad z nebe spadla,
za rozkošné rtíky,
Pane Bože, díky

Doporučení kamarádovi
Josefe, ach Josefe,
drž se trochu zpátky,
neb ti hlavu poplete,
budeš v ní mít zmatky

Pomoc
Vím, co dělat,
ale už na to nemám síly.
Pomoc hledat ?
Kde? Když nejsou už žádné víly
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Básničky
Já nepíši poezii,
píši jenom básničky,
pro tebe však stále žiji,
pro úsměv tvůj maličký

Lichotka od mladíka

Danajský dar

Ty jsi ale pěkná „kráva“,
docela tě žeru,
někdy se i zázrak stává,
chci tě mít za ženu

Děda se plácl přes kapsu
a koupil vnučce mobil,
co zažil potom kolapsů !
Ne, byl to prostě omyl

Optimista

Ovce ?

Je to dobrý,
máme drobný,
též přírody zahradu,
k tomu dobrou náladu

Ať si říká kdo chce co chce,
nechce se mi být jak ovce,
povraždí tě postupně,
s úsměvem a potupně

Dobrou noc

Vstávání

Zavři oči,
budeš spát,
do snů vkročíš,
máš – li rád

Dneska jdu měnit svět,
doufám, že k lepšímu,
není to žádný med
ani v mém revíru

Mír v duši

Politika mne nezajímá

Zkušenosti a názory,
ty dávám do svých básní,
všem hlupákům to navzdory,
pro mír v duši jsem hlásný

Politika, politika,
ta se nás všech sakra týká.
Skoro půl roku děláme na daně,
dělí je politici – pozor na ně

Ženy a muži

Slabá vůle

Jsme jedné krve, ty i já,
to bývá často vidina.
Však, když nás život rozdělí,
sejdem se spolu v posteli

Byla štíhlá jako proutek
a také tak svižná,
teď v cukrárně má svůj koutek jen sto kilo přizná

Zajímavosti

Nákupní horečka

Čím větší kravina,
tím víc nás zajímá,
není to ale jiná,
když je to hovadina

Louky plné květů,
ženušky s úsměvy,
všude krásně je tu sejdem se u Penny
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Fakta

Dvoustovka

Hezcí lidé,
hezké řeči.
Když noc přijde nepřesvědčí

Našel jsem dnes dvoustovku
mezi haldou novin,
zašel jsem hned pro vodku,
teď si v křesle hovím

Rozhodují přece fakta
a ne, že vyhrála Sparta

Dětské nápady

Sklady jako hrady
Šedavé krabice
u silnic do Prahy,
jak jich jen zbavit se,
kde nalézt obrany ?
Toulavé Slunce
Toulavé Slunce
střílí šípy k Zemi,
jemně i prudce milováno všemi
Rolničky
Rolničky smíchu
slyšel jsem denně,
zvonily v tichu,
patřily ženě
Sen XXII
Nechat vše na jindy,
jet si po moři,
přistát pak až v Sydney,
pohodlí pokořit
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Po žebříku hlavou dolů,
koho by to napadlo ?
Nadáváte mu do volů,
táhnete ho na madlo
Amulet
Kdybych byl trochu mladší
a hezčí též na pohled,
měl bych tě ještě radši,
můj byla bys amulet
Lékaři bez hranic
Odchází za hory,
odchází za řeky,
léčit tam marody,
skrýt se před nálety
„Popílit„ !
Tou cestou do školy
dřív rostly topoly.
Pročpak již nerostou?
Zajdi za starostou.
Prý mohla by spadnout větvička
na jeho dvě nová autíčka

Odpuštění grázlovi
Pomluvy II

Odpustit grázlovi,
tak s tím mám tedy problém,
ať klidně hladoví,
v tom rozcházím se s bohem

Říkejte si o mně,
co budete chtít,
vše vložím do ohně
a dál budu snít

Srí Lanka

Módní přehlídka
S takovouto chůzí
všichni jsou hned druzí.
S takovýma nohama
měl bych tě rád do rána.
S takovými ňadry
můžeš nosit hadry.
S takovouto šíjí
čerti se mnou šijí.
S takovými vlasy
o tobě já zdám si.
S takovýmto zadečkem
přestávám být stařečkem.
S takovýmto úsměvem
můžeš jíti vždycky ven
Hermelín – král sýrů
Celý den se tetelím,
že večer bude hermelín
s tatarkou a bramborem,
dal bych si ho už honem
Platit !
Odjakživa platí:
kdo škodí, tak platí,
až do holých gatí nepomohou svatí
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Tak co naší “vítači“,
chcete u nás „Srí Lanku?“
zkušenost vám nestačí?
To budeme žít v tanku?
Čekání
Podívej se moje milá,
podívej se do nebe,
kde jsi včera večer byla,
když jsem čekal na tebe ?
Bohatství
Smaragdy v hrníčku od kávy,
zalité slzami děvčat,
kterou pak bohatství omámí ?
A která dokáže přestat ?
Moderna
To, když neumíš rýmovat,
když nechytíš rytmus,
modernu začni milovat,
pak psát ji hned si zkus
Dieta
Jablko si mohu dát,
to ještě lehce snesu,
nemusím se potom kát
a neutíkat stresu

Předvolební sliby

Pondělí v podhůří

Předvolební sliby
jsou jak v řece ryby.
zeptejte se Huťky rozhodují skutky

Chalupáři odjeli,
všude je teď klídek,
né, že by si hověli,
ani jeden výlet

Vítající hazardéři

Do hospody nechodí,
není dosti času,
chalupa jim vévodí,
v ní vidí svou spásu

„Vítači“ jsou hazardéři,
co nemají zodpovědnost,
sociální kaskadéři,
co nám kazí spokojenost.
Jak to však já vidím hazardují s cizím

Pán na ženění
Jedno malé dítě,
co nadělá zmatků,
sotva uvidí tě,
hned volá svou matku

Poslanecká sněmovna
Když už přijde dobrý nápad,
tak to je pak problém,
stranicky ho začnou chápat
a upraví ho po svém

Básničky ze života

Uvažuj a k srdci vem si,
že dá body konkurenci

Píše básničky ze života,
co dělat s tím a co s tímhle,
též jak z problémů se vymotat,
a další a další fígle

Přímá demokracie

Rozvaha

Přímá demokracie
vystupuje proti zvykům,
ústrky tak zažije,
neb bere moc politikům

Tohle musím,
tamto počká,
tohle zkusím,
ten se dočká

Příslovečné určení místa
Vem to tamhle,
dej to tam,
to nadále
odmítám
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Občanská společnost ?

Řeči

Že je naše společnost,
že je prý občanská?
Je to ale k smíchu dost,
když nejsi ochlasta

Řeči, řeči, další řeči,
ty nikoho nepřesvědčí,
proto říkám spatra:
platí jenom fakta

Místní drží pospolu
proti všem příchozím,
ovládají hospodu,
nevěřte iluzím

„Lavička

Dubová rakev

Tady byla lavička,
zbyly z ní jenom sloupky,
tu sedala babička,
dělala si z nás šoufky

Na dubovou rakev
už si asi nenaspořím,
nové písně nápěv
ten však jisto jistě složím

Prý tu chodí polí pán
a děti, co zlobí,
prý na ně má velký džbán
a do něj je vhodí

Kdo ?

Tolerance

Ále, ale, ale, ále,
kdo by o tu dívku stál,
kdopak by se o ni stále,
stále jenom dále bál

Tolerance
to je šance,
jak domluvit se s lidmi.
Bez ní není
pochopení,
bez ní máme jen křivdy

Vedra
Až přestanou vedra,
až bude víc mraků,
potom na má bedra
spadne méně strachu

Den restů
Dneska mám,
dneska mám,
dneska mám den restů.
Já se mám,
já se mám,
já ho mám jen ve snu

Kdy jindy?
Má úplně všechno,
co potřebuje k žití,
štěstí na něj slétlo,
teď už jen šťasten býti !

Starý muž
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Nervu se již se životem,
raděj sbírám drobky,
občas stojím jen za plotem,
stažené mám krovky

Dluhy
Bramborová medaile

Nechce se mi zkoušet
dostat se do dluhů,
exekuce oučet
nešel by mi k duhu

Jako by se stalo
a byli jsme třetí,
štěstí nám nepřálo,
život dále letí

Spravedlnost
Poezie

Kdo škodí, ten také platí,
to má svoji logiku,
většinou se ale ztratí
za mírného povyku

Je to jiný svět,
něžnější a hravý,
řeknu vám to hned,
stále víc mne baví.

Kdy, kdo ?

Multikultura

Kdy jindy než dneska,
kdo jiný než-li ty,
nepravosti trestat,
však v rámci elity

Multikultura
není kultura,
je to již jenom směska,
a té jen blázen tleská

Krasavice

Parťáci

Krasavice prý žijí samy,
muži se jich údajně bojí,
neposlouchám však tyhle fámy
a tak mám krasavici svoji

Hlupáci se vždycky spolčí,
najednou a velmi rychle,
s chytrými to bývá horší,
trvá, než je parta chytne

Smysl pro humor
Kdo nemá smysl pro humor
ani smysl pro nadsázku,
pro něho v létě je únor
a těžko najde svoji krásku

Zahradník
Chodí a dívá se,
co kolem roste,
co spěje ke kráse,
co bude prosté

-28-

Pohodář
Říkejte si co chcete,
mně je dobře na světě,
radostí mám víc než smutku,
nechystám již žádnou půtku
Změna
Kudy chodím,
tudy říkám:
Najděte mi ženu.
Jen se modlím,
múzám tykám,
chtěl bych na čas změnu
Slušnost
Jsou věci, které se neříkají,
neboť to není slušné,
strážníci, ti též ti netykají,
vracejí částky dlužné
V autobuse
Žíhaná hnědovláska
s pohledem chápavým,
kdopak ji doma laská,
před kým se zastavím ?
Náušnice má jemné,
kdy přitulí se ke mně ?

Cikáni
Cikáni, cikáni
z domu nás vyhání,
všude hluk a špína,
nikdo je nehlídá
K čemu ?
K čemu pak jsou dobré rady,
když na ně lidé kašlou ?
K čemu pak jsou spadlé hrady
i se svou slávou zašlou ?
Vrásky
Nechápu, proč starší ženy
trápí tolik vrásky?
Nastávají běžné změny prostě nejsou krásky
Pročpak ?
Pročpak bych se oblékal
každého dne jinak ?
Koho bych tím obelhal?
A ještě to hlídat !
Obchodní přirážka

-29Jak to, že to stojí
čím dál více peněz ?
Kdo a proč nás „dojí „?
Dejme ho do želez

Ledabylý novinář

Češi

Názory píše v tom smyslu,
že fakta nejdou do hloubky,
pak jde o snůšku nesmyslů o kominíka od mouky

Ukažte mi Čecha,
co poradit si nechá,
stále někam spěchá,
na co pak asi čeká ?

Ohledy

Paměti

Někdo je tak plný ohledů,
až je pak bezohledný,
pochopit to však dovedu,
smysl to nemá zjevný

Napište již moje milá,
napište své paměti,
proč jste na mne hodná byla budu se vám klaněti

Odpočinek

Učeň

Odpočinek střídat s prací,
to se musí umět,
jinak výkon rychle ztrácí,
bude potom funět

Naučím se kralovat,
abych vás měl v područí,
naučím se tancovat,
abych vás měl v náručí

Přepadení

Zamlada

Klobouček do týla,
do ruky bambitku,
hospoda zavírá,
vezou je na JIPku

Dřív byly mladé cikánky hezké,
proč už teď nejsou?
Vlasy, oči měly všechny lesklé,
kdepak jen, kde jsou ?

Prší

Národ nesmí vymírat

Jen ať prší,
jen ať leje,
ať padají „trakaře„ .
Hlavně, že se něco děje,
na podzim i na jaře

Povinnost vůči předkům
ta stále ještě u nás platí
nehodí se jen „zmetkům„ ,
co velké číslo mají gatí
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Tak já ti Karle nevím

Co bylo, to bylo

Je lépe žena hodná
nebo ta, která je hezká,
je lépe, když je skromná,
nebo když chvátá do Teska?

Byla hezky učesaná,
šaty jako z prodejny,
teď je nějak ukecaná:
podrž, přines, podej mi

V posteli

Dva tisíce let

Celý den v posteli,
celý den doma,
bříško ňák roste mi,
jakpak ho schovat ?

Když pohlédneme zpět
jen dva tisíce let,
pak podivné má přijde,
že člověk stejný vyjde

Stárnutí II

Jen někdy je víc hlupáků,
zlodějů a lumpů,
pak zase třeba chudáků,
těch vyhnaných z gruntů

Jak tak více stárnu,
žije se mi trochu lépe,
nad hloupostmi mávnu,
když nemoc na dveře klepe
Ani stromy nerostou do nebe
Když máte všeho dost a dost,
když blahobyt je denní host,
když máte všechno pod palcem,
pak život přijde s kopancem

Předsudky
Pták, co zobe žížaly,
přesto hezky zpívá,
předsudky ty bývaly,
pár jich ještě zbývá
Život s nemocí, nezná bezmoci

Že bych měl zase tolik štěstí?
Že bych měl takovou kliku?
Zkušenostmi se nechal vésti,
vyhnul se hlupáků křiku ?

Užívat si nemoc,
to každý hned tak neumí,
není přímý přenos,
těch, co nikdy nic nebolí,
soužití dát přednost
a netrápit své svědomí

Zlo má přednost

Pravda za komunistů

Spousta lidí žije slušně,
a nikdo o nich neví,
o vrazích se píše tučně,
i detaily se zjeví

Není vše co říkáš pravdou,
někdy se přece můžeš zmýlit,
s radostí tě potom zavřou,
abys pravdu nemohl šířit

štěstí
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Smíření
Bez národa
Smířit se s osudem,
přehodnotit hodnoty,
bojovat s osudem,
vzpomenout klenoty

Bez svého národa
jste jako bez hole,
jste jako brambora,
jste jako batole

Pán Bůh
Bez svého národa
nemáte oporu,
pak člověk vrávorá přijde o svobodu

Pán Bůh je útěcha
pro všechny věřící,
on nikdy nespěchá,
on je všem přející

Když
S Bohem se lépe žije,
ví se co dělat, a co se nemá,
s ním srdce správně bije,
každá rada od něj je ta cenná

Když se máme na co těšit
to se potom vstává !
Když umíme problém řešit,
nebolí nás hlava

Hezké – nehezké
Až tak daleko ?
Když žena se ti líbí
je to věru hezké,
vydrží to chvíli
než políček pleskne

No tak, no tak, no tak,
kam až jsi to dotáh?
Až na správce kurtů
a nosiče kufrů

Výlet
Mladík jde do práce
Počasí je všelijaké,
mohlo by být lepší,
když však dobré boty máte,
pak vám pohyb svědčí

Nechce se ti vstávat,
raději bys spal?
Nechce se ti dávat,
raději bys bral?

Někde je hezky
Co je ti to platné,
že někde svítí slunce,
co je ti to platné,
že moře je teplé,
raději k milé stul se,
o lásce ti řekne

Nechce se ti vstávat,
raději bys spal?
Měl bys lidem dávat,
dost jsi od nich bral
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EU nás stále zlobí

Jídlem k obezitě

Opevníme hranice,
pak budeme bránit se !
V noci nebo po ránu,
hlavně proti islámu.

Cpe do sebe endorfiny,
když ne sexem, tak pak jídlem,
nejsem ani trochu líný,
už to trvá celý týden

Dívky z gymplu

Na vinici

Měl jsem vás dívky rád,
možná mi to nevěříte,
a proto, proto snad
mi mou tajnou lásku
jisto jistě odpustíte

V zajetí vína,
na dohled hroznů,
ruce k nim vzpínám
a s nimi rostu
Bohatý chudák

Když
Na co je mi hodně peněz,
na co jsou mi smaragdy,
boháče jsem trochu převez,
já miluji balady

Když upadneš
rychle vstávej,
ty to zvládneš,
vždyť jsi mladej

Poznání
Rada do života
Muž se pozná i po letech,
horší je to pak s ženou,
když je po dvou, po třech dětech,
není už z ráje Evou

Všechno má své pro a proti,
dobré je to znát,
rychlé soudy trochu krotit,
nebát se i ptát

Nápadník
Neohlášená návštěva
Nejdřív smích,
potom pláč,
děvče ví,
co je zač

Přišel zřejmě nevhod,
měla pánskou návštěvu,
pili spolu Merlot rozhalenou halenu

Vadí - nevadí
Samá změna
K čemu dobrá samá změna,
nejsem přece manekýn ?
Oblékám se jako včera,
na skutky se zaměřím

Jak to, že mně nevadí
pracovití Ukrajinci ?
Naopak mně neladí
ti, co žijí stále v binci
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Podraz
Výzva seniora I
Vlezte mi už na zádíčka,
nechte mne žít v poklidu,
zavírám svá těžká víčka,
nechci jít na koridu
Výzva seniora II
Nechoďte zloději ke mně,
třesou se mi již ruce,
i když spoušť stisknu jen jemně
můžete skončit v muce
Chvíle
Jsou občas chvíle,
kdy je vše milé,
kdy možno věřit všemu

Nejdřív přijde jeden podraz,
za chvíli přijde druhý,
o světě to „pěkný“ obraz budou se splácet dluhy
Češi
Češi to jsou nepřející,
smějící se bestie,
na hokeji spolu křičí.
pomluven je, kdo žije
Znova
Jó, když nevíš, co jsi dělal,
dělej věci znova,
na zemi jsi něco hledal,
toť příležitost nová
Pevná vůle

Blízko jsou cíle,
když je dost píle,
to díky rodu genu

Vše je dobré trénovat,
pevnou vůli také,
dobré lidi skenovat
a hned vzory máte

Správný mužský
Mužský není hloupý,
je vždy v obraze,
nikdo ho nekoupí
díky odvaze

Dopisy
Když chceš dostat dopisy,
tak je musíš psát,
dneska, tak jako kdysi dnes však vícekrát

Inspirace
Poslouchám Proglas
a piji kofolu,
vymýšlím pro nás
zábavu, pohodu

Proč ?

-34-

Proč se ženy při milování mračí,
i když se jim to tolik líbí?
Vždyť kolikrát jen lehký úsměv stačí
a muž jim další lásku slíbí

Výzva
Pěšky
Bude to možná trochu těžký,
ale nějak se s tím srovnej,
když místo autem chodíš pěšky,
tak jsi stále ještě dobrej
Před setkáním po letech
Nechci ti kazit vzpomínky,
ale trochu jsem zestárnul,
už nemám v očích ohýnky,
a humor někam vyvanul
Pojď
Ty jsi moje láska velká,
pojď, někam si spolu vyjdem,
ty jsi lepší nežli telka,
budem spolu klidně týden
Slunce svítí na plné pecky,
tahá lidi do lesů,
města už mám celé kecky,
batoh, ten ti ponesu

Teď máš možnost tvořit,
tak ukaž co umíš,
můžeš mýty zbořit proč ale jen čumíš
Nikdo
Nikdo tě nevolá,
nikdo tě zřejmě nemiluje,
snad řádí ebola
a jaro ještě přezimuje
Každý má něco
Toho teď bolí záda,
toho zase kolena,
ten si na průšvih střádá,
ten má žebra zlomená
Marná snaha
Marná je tvá snaha,
ta dáma je vdaná,
na jiného mává,
s jiným také spává
Železný dědek

Sociální inženýři
Sociální inženýři
ke hvězdám své snahy míří,
život bude prostě ráj,
když nám oni pokoj daj
Dobrý hospodář
Není důležité kolik bereš,
ale to, jak s penězi naložíš,
když je však na investice vezmeš
pak s úsměvem třeba i živoříš
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Mám prý málo železa,
tak ho beru denně,
teď již limit přelézá,
takže lépe je mně

Jsem chudý

Moc

Jsem chudý
a nestydím se za to,
jsem druhý,
na duši nemám bláto

Moc je jako droga,
brzy si lidi ochočí,
jeden prst ti podá
a vezme pohled do očí

Nestarám se o majetek,
nemám o něj strach,
za rok ani pak po letech
nehrozí mi krach

Žádost o ruku

Jezdím vlakem
a ne autem,
ne se strachem,
jak nad grantem
Nejezdím na dovolenou,
mám ji všude kolem,
občas klesnu do kolenou
a smířím se s Bohem

Chtěl bych si vás vzít,
děti s vámi mít,
byla byste má žena,
byla byste blažená
Nebaví
Když tě něco nebaví,
ale je to nutné,
tak si řekni „selaví“ nechuť to hned utne
Lživá zpráva

Jsem sic chudý,
ale mně to vůbec neva,
nemám dluhy,
mám na pivo a na chleba

Mne neopiješ rohlíkem,
na to jsi příliš mladej,
tak hlouposti mi neříkej
a raděj makat padej

Kdepak?
Rozlišování
Kdepak je teď moje milá,
kde se asi skrývá ?
Touha po ní, ta mi zbyla odešla do chlíva

Rozlišovat, rozlišovat,
o to dneska věru běží,
k neznámým se slušně chovat,
nedržet se jenom tézí

Zlaté časy
Kam zmizely „zlaté časy“,
kdy jsme stáli na vše fronty ?
Kdy jeden na druhého hlásil,
na hranicích byly mordy
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Rozlišování je sice pracné,
ale pravda potom platit začne

Volební kampaň
Alkoholici

K čemu je ti nadání,
k čemu hodní rodiče,
jsi jak holub na báni,
když sháníš své voliče

Táhněte do háje,
a ještě dnes,
za láhev Tokaje
prodáte čest

Pevná vůle

Nesplnitelné přání
Chtěl bych mít doma ženu,
která by o mne vždy pečovala
a která by se věru
ke mně nikdy špatně nechovala
„Vítači“
„Vítači“ jsou agresivní,
jiný názor po odvetě volá,
řeči mají téměř pivní,
touha po pomstě je zlobná, chorá
Poznání

„Otrok„ vlastních předsevzetí,
sluha své pevné vůle,
kupředu on ale letí,
je jako včela v úle
Kozlík
Ať si žena naříká,
ať děti třeba brečí,
dám si pivko Kozlíka
a svět je rázem hezčí
Levná kniha
Tolik kravin
je na jednom místě,
moc se bavím,
to vím tedy jistě

Muže poznáš i po létech
podle „chytrých“ řečí,
žena při něm jenom kvete,
manželství ji svědčí

Svoboda 2019

Zpráva

Řeknu vám to jako vždycky,
řeknu vám to sporadicky,
jako znalec z oboru:
berou nám zas svobodu

I to se někdy stává,
že odněkud přiletí
nová radostná zpráva od příbuzných, od dětí

Hezké věci

Ženy na jaře

Co když je něco hezké?
Tak, ať to lidé vidí,
za plůtkem květy pestré,
kdopak se za ně stydí?

Ženy nosí nahé nohy,
už tu máme jaro,
pohled je to jak pro bohy,
za „hřích„ by to stálo
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Kdo něco umí,
ať se pochlubí

Sliby

Co je důležité

Přinesu ti hvězdy z nebe,
ať máš něco na hraní.
Co je cenné jen pro tebe,
budu k tobě galantní

Pro ženu je důležité
líbiti se mužům,
ty, které jsou dosti chytré,
ty vykoupí konzum

Je tak fajn
Je tak krásná,
je tak milá,
spokojeně dívá se,
včera v noci
se mno byla,
a přibrala na kráse

Hodná žena
Všechno, co muž potřebuje,
to mu žena snese,
ještě k tomu koketuje
v ložnici i v lese

Jaký jsem, takový jsem
Jakého mne Pán Bůh stvořil,
tak takový já jsem,
odvahu mi nalil do žil
a pracovitost včel
Šachová prevence
Když nechcete být dementní
a Aishamer vás neláká,
pak dám radu decentní,
vše řešte tahem pěšáka
Populista
Chceš dělat něco pro lidi,
tak to jsi pak populista,
politici ti závidí
a bojí se o svá místa

Mamánek
On je žravý jako termit,
možná o kapánek víc,
„sponzoruje„ místní herny,
ale jinak, jinak nic
Naše máti
Kdy se vrátí
naše máti,
co odešla nám před léty ?
Moc nám chybí
rady, sliby
a vyhlášené dezerty
Přání

Hodný muž
Nevím dobře ani,
proč ti psáti přání.
Proto možná snad,
že tě mám dál rád

Nemusíš se o nic starat,
muž, ten všechno zařídí,
odskočí na šachtu fárat
a hned domů zamíří
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Pověst
Za komunistů II
Pověz, ty mně dívko pověz,
jakou že mám u vás pověst ?
Jakou budu mít záruku,
když požádám tě o ruku ?
Ochránce poraněných zvířat

Přežije

Našli ho, jak si leží doma,
nedýchá a netepe,
už netíží ho lidská zloba takhle je mu nejlépe

Nevím zda přežije
Evropská unie,
má to dost nahnutý,
moloch ten nadutý

Teorie a praxe

Volby

Jedna věc je teorie,
druhá věc je praxe,
lépe se ti ovšem žije,
když obě máš v kapse

Kdo nevolí,
ten je vůl,
rozumu má
jenom půl

Lidová VI

Tisíc básniček

Neutíkej moje milá,
neutíkej do polí,
hezká ty jsi vždycky byla,
kdo se za tě pomodlí?

Mám napsaných tisíc básní,
nebo spíše básniček,
zkušenosti, ty z nich zazní postřehů to balíček

Řeči o něčem
Netěší mne hloupé „kecy„ ,
mám rád řeči o něčem,
čas, ten nechci ztratit přeci,
a pak skončit „u slečen„
Tací lidé

Múzy
Bez múzy se nedá tvořit,
nebo jenom těžko,
múze, té se nutno dvořit,
bez ní by to nešlo
Když

Jsou lidé tací,
co se jim život líbí,
baví se prací,
pak za zábavou cílí
A pak jsou tací,
co na vše jenom civí

Hajnému hájenku,
ke kávě kávěnku,
na ňadra halenku,
a k hrábím hraběnku

Když všechno vím a též všechno znám,
tak se přece k chybě nepřiznám !
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Návrat z Prahy
Dvakrát
Dvakrát měř a jednou řež,
na to prý není dneska čas,
do problémů potom jdeš,
když neslyšíš té rady hlas
Úklid
Budu muset třídit věci,
občas také uklízet,
nutné je to občas přeci kdo mne bude pobízet ?
Návrat z města
Konečně v klidu doma,
město jsi úspěšně přežil,
zde platí zas tvá slova,
nejsi už reklamní debil
Na webu

Vracím se ze světa
plného aut a reklam,
ulice přetéká,
valí se stále někam
Dieta č.156
K snídani si dá banánek,
k obědu pár jablek,
večer polévky kapánek tloustnutí je dalek
Don Juan
Mít ženu do dlaní,
šeptat jí hlouposti,
vyslyšet voláni,
slibů se oprostit
Úcta

Na mé známé webové stránce
je vše , aby ses vyhnul hádce

Nemáte úctu,
nemáte nic,
dvanáct do tuctu,
život je blic

Velká prsa

Věci

K čemu jsou ženě velká prsa,
když z nich dítě nikdy nemlsá ?

Vyrábí se stále nové,
zahazují staré,
lidstvo je tím dlouho choré,
copak se s ním stane?

Chyby
Každý má své neřesti,
každý má své chyby,
nic dobrého nevěstí,
možno se jen divit

Čas je běžec…
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Hodina za hodinou
mizí někde v dáli,
také sny nám uplynou,
neb jsme se jim smáli

Měsíční krajina

Změna

Měsíční krajina
nesmí být na zemi,
mladé to zajímá,
skončete s frázemi!

Hlupák, ten se stále diví,
chytrý nemá čemu,
jeden na vše špatné civí,
druhý chystá změnu

Začněme zápolit
se škůdci, se suchem,
lhostejnost zahodit,
nečekat za bukem

Dětské hřiště
Bylo tady dětské hřiště,
ale již tu není,
za rok za dva nebo příště,
možná se to změní

Jeden nebo tři
Jeden proutek, ten se zlomí,
tři pruty již ale ne,
nanejvýš se trochu skloní nemáš srdce zraněné
Ve vlaku
Za okny se míhá zeleň,
občas trochu hnědé,
dohromady prostě eden,
kočka k tomu přede

Mužský pocit
Muž potřebuje mít ten pocit,
že rozhoduje jenom on,
že nemusí nikoho prosit,
že výborný je ekonom
Odvaha
Chybí ti stále odvaha
zajít se slečnou do baru,
potom ji svléknout do naha
a snít společně o jaru

Kdopak
Kdopak na tě občas myslí,
kdo si cení tvé snahy ?
Když pak úspěch tvůj se zjistí,
kdo dodá mu váhy ?
Padá k zemi
Kdopak to padá,
padá, stále dolů k zemi ?
To holka mladá
milovat se chce se všemi

Malý pesimista
Řekněme si přátelé,
že všechno není prima,
že všechno není veselé,
že občas je i zima
Květina
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Jediná květina,
co se ti líbí,
usychat začíná,
nic už neslíbí

K čemu?
Pohled do očí
K čemu je luxus
útěcha snobů?
Mně stačí kuskus
a cesta domů

Pohlédni mi děvče moje,
pohlédni mi do očí,
pohled něžný pro mne to je,
co hned se mnou zatočí

Povzbuzení
Problémy
Když mám v životě problémy,
tak se bráním tvrdě dalším,
jít ve šlépějích Morény,
to nelíbí se všem starším

Ty to dáš, však ty do dáš,
vždyť jsi přece chlapče náš !
Rozlišování
Pomáháme slušným lidem,
kašleme ale na grázly,
budem žíti potom s klidem,
že zlo jsme trochu zamázli

Fotky z časopisů
Na skříni mám deset fotek
děvčat, co se smějí,
aniž bych se které dotek,
tak mne všechny hřejí

Vrásky
Vrásky, ty jsou zajímavé,
i když nejsou krásné,
proč se trápit starý pane,
než nám život zhasne

Zklamání
Tolik krásy kolem,
stopy v písku na pláži,
ty mi chceš dát sbohem,
já chtěl s tebou k faráři

Svědomí

Sraz maturantů
V našem „lese„ se už dlouho „kácí„ ,
avšak nezůstane jenom holina,
kámoš za kámošem se nám ztrácí,
za každým však stojí nová rodina

Víte, co je svědomí?
Řekl vám to už někdo?
Mnohý se to nedoví,
jiným však je to jedno
Jak poznat demokrata ?
Víš, jak poznat demokrata?
Podle tolerance.
Nepočmárá ti hned vrata,
dá ti k mluvě šance

Zubačka
Zubačka slaví
za léto šestkrát,
lidi to baví
dneska i tenkrát
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