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Zadní vrátka

Glyfosfáty

Zadní vrátka otevřená,
to se to pak bojuje,
když je ale zavře žena,
soupeř lehce skóruje

Zeptejte se svýho táty,
co je pro nás riziko,
řekne vám, že glyfosfáty rakovina – finito

Jen se dívej

Méně je někdy více

Na mne se dívej
můj hochu milej
na mou hezkou postavu

Čím méně toho víme
o své lásce velké,
tím lépe potom sníme
a věříte jen té

Málo se stydím,
a ráda vidím
v tvých očích svou pochvalu

Předčasné probuzení
To se tedy ještě prospím,
hodinka mně zbývá,
ze snů se zas něco dozvím co život mi skrývá

Poeta
Poeta smělý je,
jde svojí cestou,
až básně uvije,
snad si je přečtou,

Jistota je jistota
Namísto tří budíků
mám teď „budík„ jeden,
zmáčknu jen pár čudlíků na mobil se vejdem

Po rozvodu

Pár básniček

Zaskočen osudem
popíjí víno,
raděj s ním pobudem,
je nám ho líto

Pár básniček denně,
třeba ty s tou romantikou,
zarecituj ženě,
nová přání ji pak chytnou

Krása

Lolita

Když máš chuť vnímat krásu,
tak tě nesmí nic bolet,
jinak jde krása k ďasu
a je ti náhle sto let

Na posteli leží žena
téměř celá odkrytá,
krásného je toho jména,
jmenuje se Lolita
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Polední spánek

Pomáhat

Ve dvanáct si půjdu lehnout
alespoň na hodinku,
ani zprávy se mnou nehnou beru s sebou Olinku

Pomáhat malým, to je vděčné,
pomáhat velkým netřeba.
Dilema to však bývá věčné,
co když velký je bez chleba ?

Ekonomičtí migranti

Dotaz

Když zplundrují vlastní zemi,
potom táhnou jinam,
z toho ovšem smutno je mi,
zvlášť, když šíří islám

Mohl bych se paní
chvíli na vás dívat?
Nemám totiž stání,
cizí je mi lhaní chce se mi vás líbat

Náruživá
Vím, že se to nemá,
vím, že se to nesmí,
krotit se je třeba,
i když srdce teskní

Když jinak nedáte
má mladá krásná paní,
když si už leháte,
jde na mne také spaní

Ňadra
Pejsek z útulku
Houpají se ňadra
jako loďky na moři,
netřeba jim pádla,
jejich vlnky hovoří

Za pár dnů se uvidí,
zda se mu chce s dětmi hrát,
až si zvykne u lidí,
na práh bude uléhat

Jednou tolik
Nemocnice uprostřed města
Jednou tolik,
dvakrát tolik,
to je vlastně stejně,
můžeš jak chceš
klidně volit,
ráda ale měj mě

Odchází tu lidskost,
převládá již rutina,
léčení je milost,
praskla lásky bublina
Není čas a tak dost je tu vyhořelost

Že by láska ?
Ať mne nohy třeba zebou,
ať mám hlad či žízeň,
stejně přijdu vždy za tebou
žádat o tvou přízeň
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Stavět, či nestavět

Láska …

Snad by se tak moc nestalo,
kdyby celý rok nebylo co stavět,
snad by se tak moc nestalo,
kdyby HDP přestalo se klanět

Láska má cenu,
když není jednostranná,
potom ji beru,
potom mi radost dává

Jen ať přijdou povodně,
zemětřesení a vichry,
HDP nám poroste,
až na dvojnásobné cifry

Zvyky
Máme svoje rituály,
máme svoje zvyky,
v mládí jsme si stejně hráli,
stejné máme city,
proč bychom se tedy báli
začínat od píky ?

Bázlivá školačka
Ona bojí se hochů,
že ji někdo šaty pomačká,
a to nejenom trochu ta naše bázlivá školačka

Vysoká skála
Nad řekou vysoká skála
s vyhlídkou do kraje,
tam by se má milá bála tak jdeme do háje

Nálet
Fosfátoví dravci
letí si oblohou,
nemohu jít kam chci,
jen kryty pomohou

Nový školní rok
Vítáme vás ve škole,
čeká vás tam kremrole,
nebo snad i řehole?

Cesta pěšky
Nejvíce toho uvidím
ne autem, ale pěšky,
přitom se zcela uklidním,
a život není těžký

Cestovatel
Mohu chodit po světě,
sem a nebo tam,
na jaře i po létě,
hlavně ale sám

Tlak
Je to, je to, je to tak,
nějak mi zas stoupá tlak,
bude to asi věkem.
snad vyřeším to lékem

Starší herečka
Kdopak si mne ještě všimne,
když mu nedám velké všimné ?
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Zavřená čekárna a WC
Dvě slova II
Vy nejste pro lidi,
vy jste jen pro peníze,
proč vám to promíjí,
takhle nic nezmění se

Paráda a výborně,
to jsou slova dneška,
s nimi se dost výhodně
i smůla někdy přečká

Přípojka plynu – výkop
Výborně a paráda to jsou slova dneška,
ten, kdo stále nadává
ten své štěstí zmešká

Cítím se dost unaven,
to pro tu „otročinu“,
posadím se u kamen,
trochu si odpočinu

Agent 007
Dvacet let
John Bond bude časem dítě,
nijakého pohlaví,
až reklama spustí sítě,
každého to pobaví.
Propagovat bude skrytě,
co tě dávno nebaví

Dvacet let již auto nemám,
za to mám docela klid,
ze spánku se již nezvedám před domem by mělo být
Šárka

Umět se odtrhnout
Vlasy světle hnědé,
skoro blondýna,
spokojeně přede,
mne to dojímá

Odtrhnout se od knížky,
od lidí, co jsou zlí,
neskákat si do výšky,
jinak tě oloupí

Móda
Minulé není zhynulé
Móda je jen ztráta času,
o penězích nemluvě,
na povrchu hledá krásu řečeno to zevrubně

Učme se na chybách z minula,
ušetří to čas ba i nervy,
i nemoc by se nám vyhnula,
debata nebyla by derby

Čím křiklavější móda,
tím méně času na duši,
dřív stačila všem tóga,
teď „značka„ lásku přehluší

Na MÚ
Setkal jsem se s úředníky,
bylo vám to krušné,
už je to pryč, bohudíky,
nikdy více, už ne
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Bonmot
Když ti teče do bot,
tak vymysli bonmot

Ironie

Mládežníci

Míněno to ironicky,
někdy jako vtip,
nepozná to každý vždycky,
zvlášť , když je to klip

Vědomosti nemáte,
umíte jen hledat,
souvislosti neznáte říkám vám to nerad

Po svatbě

Cesta metrem do Zličína

Venku pomalu svítá,
a ty jdeš teprve spát,
nový den tě už vítá,
byl jsi přec na svatbě hrát

Vy jedete do Zličína?
Tak já zřejmě také,
pro mne hezká to vidina vy mužský snad znáte !

Když nevíš

Básnička z metra

Když nechápeš něco jistě,
tak si to pamatuj,
bys vylepšil jsi to příště,
a abys zůstal svůj

Napíši vám básničku
za jednu cestu metrem,
rýmy, ty mám v malíčku,
vám přidán ještě refrén

Šero

Lázně

Ráda láká cizí muže
na své krásné tělo,
tak to bývá zvykem u žen,
když přichází šero

Hezké je, když od hostů z lázní
pochvala a poděkování zazní

Míra

Už jsi se dost namával,
naběhal i nachodil,
jen málo jsi nadával,
hodně šancí zahodil

Stáří

Nic se nemá přehánět,
všechno chce svou míru,
hlavně druhé nahánět
a mít v úspěch víru

Do hrobu
Lézt lidem do hrobu,
tak to je tedy sprosté,
je to též o bohu,
marně to říkám posté

Neznámá
Blonďatá a vážná,
to se k sobě nehodí,
vztažná nebo vlažná,
copak u ní vévodí ?
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Tisíc básniček

Tady se tvoří dějiny,
jenže o tom nikdo neví,
možná by pomoh´Fellini,
nebo sponzor, co se zjeví

Mám napsaných tisíc básní,
řekněme spíš básniček,
zkušenosti, ty z nich zazní,
postřehů to balíček

Dobrovolník

Podobný vkus

Pomalu a v klidu
dělá věci těžké,
občas trochu citu,
paráda si řekne

Sluníčko svítí,
tak jako denně,
líbí se kvítí,
mně i mé ženě

Co,co, co ?

Kultura a příroda

Co je lepší,
vedro
nebo chládek ?

Kultura a příroda,
to jsou dobré oblasti,
každá z nich je výhodná,
nelze obě propásti

Co tě těší,
žezlo
nebo spánek ?

Vstávání
Než se trochu rozhýbám,
než spolykám prášky,
jednu větu povím vám,
žít lze i bez lásky

Rehabilitace
Berou tě záda,
a to ti patří,
necvičíš ráda ?
Tak to máš za tři

Posezení s hudbou
Basa, benžo, kytara,
zpěvák, co je třída,
vedle láska bývalá,
která s nimi zpívá

Logika
Když má něco logiku,
tak to nemůže být špatné,
hlupáci to pohříchu
berou jako matné

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

Nikdo
Nikdo mne už nemiluje,
nikdo mne už nemá rád,
smutek se mnou přezimuje,
Úspěch? To ne – propadák
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Politik bez zkušeností

Stejné počty komisařů EU

IQ, to má velké dosti,
ani snaha nechybí,
nemá ale zkušenosti,
a to se mi nelíbí

Stejný počet mužů.
a stejný počet žen,
copak za to můžu,
že nejsem spokojen

Pomluvy a závist

Stejný počet křesťanů,
stejný počet bez,
volit asi přestanu,
nechci do želez

Než se člověk vyrovná
s pomluvami a závistí,
padne na to knihovna,
co znalosti nám zajistí

Stejný počet zlodějů,
stejný počet lumpů,
kam se takhle poděju,
koho o čest pumpnu ?

Dotaz
Mohl bych vás obletovat,
krásná mladá paní?
Mohla byste koketovat
chvíli bez přestání ?

Stejný počet dobráků,
stejný počet grázlů,
až se pravdy domáknu,
pak své dluhy smáznu

Být spokojený
Ono být si spokojenej
na tom se musí makat,
i když není ti právě hej,
tak není vhodné plakat

Máme štěstí
Tak to máme štěstí,
klesá počet vrahů,
však lidi v neštěstí
vidí malou snahu

Blíží se stáří

Snahu více řešit,
snahu méně chlácholit,
nestavět už mešit,
toleranci zahodit

Rostou mi pomalu vlasy,
nemusím vstávat do práce,
občas slýchám druhů hlasy,
a je teď málo legrace

Bonbon

Stáří prý nemá perspektivu,
stáří holduje svému vínu.
Když předat zkušenosti se daří,
pak to úspěch veliký je stáří

Bonbon, ten si vezmu,
raději možná dva,
nebudu mít trému
a záda bolavá

Jakpak se daří
tobě ve stáří ?
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Hádej

Probuzení

Taky jsi byl mladej,
taky jsi dělal hlouposti,
tak teď tedy hádej,
komu je možno odpustit ?

Nejsem ještě probuzený,
jenom si tak dřímám,
dřív než budu donucený
přemístit se jinam

Taky jsi chtěl prachy,
k tomu dovolenou u moře,
trnout občas strachy,
nebrat v potaz toho nahoře

Ideál
Sympatická,
k tomu věrná,
hodně lidská,
žádná šelma

Sláva
Nejde o to býti slavný,
chce to lidstvu něco dát,
snažit se, to není marný,
zvláště, když to děláš rád

Polední přestávka
Po obědě jsem si zdříml,
na hodinku, na půl,
potom ale budík pípl,
tak jsem frézu zapnul

Oči
Oči, ty má zasněné,
když se na mne dívá,
potom ale zavřené,
to když mne zas líbá

Zdraví II
Neriskuji, beru léky,
také někdy cvičím,
nechodím na diskotéky,
zdraví si neničím

„Potratky“
Potratové vražedkyně
chodí mezi námi,
nepřemýšlí o své vině,
muže dále mámí

78 let
Konečně jsem asi starý,
alespoň podle věku,
život mne však stále baví to zásluhou je Netu

Modelka
Najít někde hodnou ženskou,
co bych ji směl fotit nahou,
k tomu ještě pěknou, hezkou,
tu. co myslí hlavně hlavou

Letní zklamání
Vy jste nějak odtažitá,
copak se vám jenom stalo?
Osudem jste byla bitá,
nebo co vás tolik vzalo?
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Zlaté návrší
Vstávat se mi nechtělo,
to je tedy fakt,
losovat se zachtělo,
zda to třeba nemám vzdát

Velká Vrbatova mohyla,
ta nás nutí k zamyšlení,
kdyby solidárnost nebyla,
spousta lidí už tu není

Zatím všechno klape,
přestup a tak dál,
těžko se teď chápe
čeho jsem se bál

Vyhlídková jízda
ze Zlaťáku do Harrachova,
ten, kdo se v tom vyzná,
ten by ji jel klidně znova

Autobus má okna
dosti „zamžená“,
tak jsem vodu popad,
byla balená
„Nahňahňaný“ autobus,
a to již od Rokytnice,
dostat se tam ještě zkus,
neprošla by ani lžíce
Dvacet lidí čeká venku,
k tomu ještě dva psi,
budou muset jít do šenku akciovko zlá jsi
Další lidi na Mísečkách,
nastoupit již nelze,
na příští bus čekat přečkáš,
to je druhá verze
Až za půlku cesty řetízky,
to turista si užije,
potom došly zřejmě penízky,
tak ať se třeba
U pramenů Labe,
tak tady bývá velké focení,
kdepak budku máme?
Proti slunci dešti ji ocení
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Úspěšný sportovec

Úklid

Blýskavé poháry
prachem jsou pokryté.
Kdo ruku podá mi
za činy odbyté ?

Tohle to máš prohlédnuté,
tohle ještě čeká,
vytřídit to bude kruté,
jenže život spěchá

Priority

Ten dnešní den

Když nemáme žádné priority,
tak děláme hlouposti,
důležité věci, ty jsou skryty hodnotami pomoz si

Dneska mě nebolela záda,
dneska mně bylo hej,
dneska mne žena měla ráda,
dnešek, tem byl OK

Bez komunistů

Vzpomínka na druhou lásku

Třicet let bez těch sviní,
v klidu, pohodě žiji,
i hlupák přece vidí :
na prsou už nemá zmiji

Jednou jsem miloval,
jednou jsem litoval,
jednou jsem chodil s tebou

Třicet let bez těch sviní
uběhne již brzy,
Kdo to tak stejně vidí?
Koho to mrzí ?

Ekonomičtí rekreanti
Do Evropy rekreanti
valí se přes moře,
tudy, tamhle, tihle, tamti přináší nám hoře

Poležení
Když si lehnu,
budu hned spát,
světu zběhnu
tak akorát

Denně
To, co musíš dělat denně,
tak to dělej s láskou,
jak to dělá každé štěně lidi kolem žasnou

Nenávist k migrantům ?
Proč mi vnucují nenávist?
Já mám přece jenom své obavy,
a tím jsem si dnes zcela jist,
že oni zaslouží si pohany

Láska III
Láska, to je vlastně droga,
při ní IQ klesá k nule,
u srdce to občas bodá,
všechny bohaté i chudé
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Vzpomínky
K smíchu i k pláči
vzpomínky stačí,
pozvolna kráčí,
někdy i straší

Setkání na chodníku

ODS opět do vlády ?

Zvedni oči,
vypni prsa,
naproti jde děvče

ODS už dlouho vládla,
přitom nechala rozkrást stovky
miliard,
šňůry špinavého prádla,
ať raději jde hrát do krčmě biliár

Zrak se stáčí
duše mlsá,
ono ale nechce

Kohouti navíc

(Víte, že se mu ani nedivím)
Paměti

Řeknu ti, není to tak jasný přebývají kohouti,
a tak se v klidu dále vraždí,
před poutí i po pouti

S ohledem na děti
a na rozumné lidi,
píši své paměti jen ať je každý vidí

Pokorné poznání

K čemu?

Principy jsou stále stejné
a chování lidí také,
k poznání svých předků spějme vlastní pýcha nás jen mate
Čeština

K čemu? Proboha k čemu,
se za majetkem ženu?
Je jak vyhrát první cenu,
když mám doma hodnou ženu
Naděje II

Proč mám říkat relativně,
když mohu říci poměrně,
nezní to pak tolik divně,
a je to kratší záměrně

Věřit jenom nestačí,
je třeba něco dělat,
začít sekat bodláčí
a cestu k míru hledat

Může se stát

Čekání

Co se může státi více,
než, že jednou zhasne svíce ?
Také se ale může stát,
že nebude tě mít už rád

Je již skoro sedm hodin
a já na tebe stále čekám,
po parku jen sem tam chodím,
před cizími ženami smekám
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Feministky
Staré zlaté časy
Co dělají feministky,
když islám stále týrá ženy?
Blábolí jen svými pysky
a chtějí Senát vyvážený

Kde jsou ty časy,
kdy byly prázdné ulice?
Jen dětí hlasy,
a lidé mohli culit se

V autobuse
Vyznání ženy
Venku je krajina,
a to docela hezká.
Koho to zajímá,
mobil je pánem dneska

Dělejte si se mnou pane
to, co budete chtít,
ať se co chce s námi stane,
budu vás ráda mít

Neprší a neprší
Láska
Obloha je modrá,
bohužel už dost dlouho,
o déšť každý somrá,
Proč? Sucho je, ty troubo !

Na hradě, v podhradí
všude je láska.
Muž ženu pohladí,
ona ho laská

Co chceš?
Moje zlato
Nechceš ženu příliš krásnou,
chceš však ženu oddanou,
a když večer světla zhasnou,
také trochu omládlou

Co mi řekneš milá na to,
když ti povím, žes mé zlato ?
Mikrofon

Slečny ve vlaku
Když se chceš znemožnit,
tak dostaneš možnost,
přestaň se řehonit,
dej mikrofon pod nos

Chechtavé a nohaté
jedou slečny vlakem,
perspektivou bohaté starosti maj hákem

Pohodlí úředníků
Dopis
Na co míti vlastní lidi,
a o ně se starat?
Raděj firma prachy sklidí,
úředník má rabat

Napíši dopis
krásným a hodným ženám,
zapřáhnu offis,
své verše jim tam předám
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Mosty s minulostí
Pro „Vítače“
Pozvi si nelegální migranty domů,
ať poznáš, co to pak skutečně
znamená,
možná, že také pak rychle přijdeš k
tomu,
že představa je realitě vzdálená

Když poznáme předky,
poznáme i sebe.
V podobných situacích
chováme se podobně,
například Dopis zvací
házíme hned do ohně

Za co ?

Tři slova

Za úsměv jediný,
za pohled očí,
předám vám prémii i z mostu skočím

Paráda a výborně,
nebo také „dobrý“,
používám výhodně,
když chci býti hodný

Za váš úsměv dal bych koně,
a pro oči, jenom pro ně,
nechal bych si „obout“
i manželství chomout

Menšiny
Podporujme menšiny,
jen do jisté míry,
ne, aby nás zničily,
aby se v nás shlídly

Sláva
I to se stává,
že občas sláva
s lidmi zamává

„Peníze nad zlato“
K čemu jsou ti peníze,
když náš ženu děvku ?
Sousedé jen kření se,
ty máš z toho depku
Na místo !

Platonická láska
Když dám věci na místo
nemusím je potom hledat,
jdu již téměř najisto,
mohu leccos s nimi dělat

Vy jste moje malá láska,
bohužel jen prchavá,
v duchu s vámi se jen laskám,
náruč prázdná zůstává

Zásoby
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Když nevím, co mě zas čeká,
tak počítám raději s tím horším,
budoucnost mě trochu leká,
potom u zásob ve sklepě končím

Politici

Ranní krajina

Mají nasměrovanou hlavu
prospěchem pro soukmenovce,
za vším vidí jenom svou stranu,
ostatní jsou jenom ovce

Poklid se rozlil po kraji,
do výše mlhy tajemné,
tetřívci tiše tokají,
nikdo neplatí nájemné

K homosexuálům

Nová naděje

Já původně
jsem chtěl vám říct,
kdo chce hodně ten nemá nic

Řekněte mi co to bylo,
a co tohle vlastně je,
copak se mi zalíbilo?
Je to nová naděje

Bolavá noha

Za komunistů III

Když mám nohu bolavou,
tak ji držím vzadu,
vpřed kráčím jen s obavou,
čekám od ní zradu

Někdo zasil,
jiný sklízí,
ten, co hlásil,
ten hned mizí

Krásný byt

Vysoké odvody daňové

Krásný, čistý byt,
to byl vždy můj velký sen,
bylo by mi líp,
neprchal bych potom ven

Hodně toho ještě nevím,
hodně toho ale vím,
okrádá mne tento režim ?
Ve volbách ho vyměním

Tak proč ?

Radosti

Když je Pán bůh všemohoucí,
proč dopouští zvěrstva?
Proč je tolik revolucí
proč boje o křesla?

Kultura a tvorba
radosti jsou lorda

Změna

V konkurenčním prostředí
kdo tě jen pochválí,
spíš si z tebe vystřelí
a zmizí do dáli

Pochval se sám

Změnu život miluje,
změna ho pokaždé zpestří,
když k večeru se schyluje
touha po změně je větší
-14-

Dítě
Je to prosté,
stále roste,
až doroste

Pavouci
Mouchy, ty já v bytě nemám,
ty mi chytají pavouci.
Nelíbí se to však ženám,
a tak je musím „zatlouci“

Oběd seniora
Dá si lečo s rohlíkem,
a má oběd za sebou,
pár vzpomínek promítne,
vykročí ven na levou

Pyšní „Pýchaři“
Co chcete vymýšlet pýchaři,
vždyť v pořekadlech je všechno,
těžko se vám nové podaří,
ještě tak zahrát si techno
Hu! Hu! Hu!

Hospodský tulák
Od hospody k hospodě,
od radosti k radosti,
přesouvá se v pohodě,
vyhýbá se starosti

Porucha TV
Tři dny jsem bez televize,
a stále kupodivu žiji,
kdypak přijde na mne krize,
kdy spraví tu mou milou „svini“ ?

Na cestě je štěstí
Nejde stále jenom čekat,
že k nám štěstí samo přijde,
dlouho před brodem se svlékat ale makat, pak to vyjde

Níže
Pojď jen dámo, pojď jen blíže,
každý přece dobře ví, že
máš své centrum trochu níže,
ví to poutník, ví to kníže

Sociální služby
Ať se stará více stát,
my starostí máme dost,
daně dokáže nám brát,
tak jakápak to milost ?

Na výlet
Rád by jsi se prošel,
rozdal ženám básně,
navštívil též kostel,
osvěžil se v kašně

Mír ve světě
Mír ve světě?
To je marné!
Ale jděte,
je to snadné,
Ropa, uhlí a podobné látky.
pod OSN ať se vrátí zpátky.
Nebude oč bojovat,
koho potom pochovat ?

Odchod milé
Poslední paprsky slunce
se zabodly do země,
život mám najednou v půlce,
když odcházíš ode mne
-15-
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Feministka

V bufetu

Jak může nosit podpatky?
Jak se může vůbec holit?
Za hloupost dá se do hádky,
kdopak ji dokáže volit?

Tak jsem si dal sekanou,
masa jen pár procent,
ať mne šidit přestanou,
než přijde pan docent

Děti

Fotograf
Fotí kytky, stromy, keře,
někdy také stopy zvěře

Děti už nezdraví,
nemají vychování,
nic už je nebaví snad jenom chichotání

Sukničkář

Podmínečné zamilování

Hezké ženy neodmítne,
občas na to s nimi „vlítne“.
Jasně, že je předtím svlíkne

Vypadá to trochu divně,
chybí tomu vášeň,
každý však jde spát už klidně chce to ale kázeň

Vypadni !
Konečně prší
Někdy tě mám ráda,
jindy zase ne,
teď mi vlez na záda,
máš už sbalené

Jen ať prší,
jen ať leje,
ať padají trakaře,
příroda se
na nás směje pryč ze sucha žaláře !

Zapomnětlivý starosta
Jeden barák zateplený,
a ten druhý není,
to je ale nedělení,
lid se tomu kření

Nedůvěřivá
Mlha v lukách
leží dlouze,
není přáno
tvojí touze.
Milá ti sice mává,
více dát se však zdráhá

Psaníčko
Napíši ti moje milá,
napíši ti psaníčko,
abys doma hodná byla,
pustila si elpíčko
To, co máme oba rádi,
na co spolu tancujeme,
co nás k sobě tulit svádí,
po němž často nocujeme

Pohromadě
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Mocní drží pohromadě,
jako vždycky drželi,
a když nejsi v žádné vládě
tvá snaha je - - li

Na hřbitově ve Vysokém n.Jiz.

Míra

Zde již závist nepřebývá,
smrt srovnává rozdíl každý,
pán – ne pán tu odpočívá,
vězeň, ba i jeho strážný

Všechno chce svou míru,
všechno má své hranice,
ať jsi v době míru
nebo musíš bránit se
Merkelová

Zpochybňovač
Mluvit o tom, o čem se nemluví,
a zpochybňovat téměř všechno,
nic jiného on totiž neumí,
co nevymyslel, to je retro

Pomatená Merkelová
hraje si na vůdce,
její pusa „plechová“
největší je škůdce
Disciplina Němcům káže
poslouchati vůdce
i když říká jenom fráze
budoucna je strůjce

Stáří V
Nebudu se divit tomu,
že mi stále něco chybí,
že odcházím pozdě z domu,
že jablko je už shnilý

První, druhá, třetí
První věc je podívat se,
druhá všechno zjistit,
třetí potom pohlídat vše dát si k tomu litřík

Přísloví X
Když nechceš duševně chořit,
tak začni cokoliv tvořit

Poezie
Jó, když chcete poezii,
tak ji máte mít,
při zemi sic v klidu žiji,
avšak začnu snít
Každá láska

Padá, padá

Každá láska svazuje,
ale také tvoří,
občas trochu zraňuje,
pocitově hoří

Když ti něco padá k zemi,
tak to klidně nech,
vyzkoušeno lidmi všemi nebudeš mít pech
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I legrace má své meze

Čekání na slávu

Z Boha i z Allaha
dělat si legraci?
Není to zábava,
tu jde o kremaci

Ležím vleže s notýskem na hrudi,
v pravé ruce propisku,
čekám, až se nálada navodí,
pak začnu psát do tisku

Bezpečnost

Někdy ovšem v dusnu
také klidně usnu

Na bezpečnost se nečeká,
ta musí být hned,
jde přece o člověka,
tedy rychle vpřed !

Suverén
Dává znát své ego,
a to za každou cenu,
„král jsem já, a nebo
si od vás vše hned vemu“

Něco za něco
Za cukrem a bičem
nezadám si v ničem,
za vysokou odměnu
slušnou práci odvedu

Občerstvení „U mašinky“
Čistotná hospoda,
i těch jsem pár kolem viděl,
obsluha = pohoda,
plivnout na zem bych se styděl

Bez argumentů
Když vám chybí argumenty,
tak plácáte hlouposti,
schovejte se za dvě plenty,
čas vás od nich oprostí

Měj mne ráda
Měj mne ráda,
měj mě stále ráda,
tak jako má dáma,
možná trochu víc

Fotky ve skříni
Podívej se na holky
jak se na tě smějí,
volky a též nevolky,
vše dobré ti přejí

Chci tě líbat,
chci tě stále líbat,
lásku tvoji vnímat
čím dále tím víc

Co dříve?
Moderna XI
Napadá mě spousta věcí,
co bych určitě dělat měl,
jsou tu ale jiné přeci,
tak na prvé jsem zapomněl

Zpožděné vlaky
houkají tiše,
neruší tolik v rozjímání,
-18-
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Moderna XI

Hledání

Zpožděné vlaky
houkají tiše,
neruší v rozjímání

Najděte mi pánové,
ňáká hezká děvčata,
co maj blůzky jak nové,
a srdéčka ze zlata

Jásavé máky,
sukénky z plyše
lákají k objímání

Horko

Mobilizace ?
Co byste dělali mladíci,
kdyby přišla mobilizace?
Utekli byste, jak zajíci,
nebo byste byli včas na „place“?

Já nemusím vůbec nikam,
já nemusím vůbec nic,
jen vám tedy k tomu říkám zvlášť to platí, když je hic
Dvojice
Lepší, když mám dvě hole,
nežli, když mám jen jednu,
jedna, když mi upadne
tak druhou si ji zvednu

Když
Když člověka nic nebolí,
to se mu to pak žije,
závidí mu okolí,
„krev závistivcům pije“

Světlo
Do světla se nedívej,
je tam příliš jasu,
kol sebe se podívej,
tam uvidíš krásu

Hochu milej
Jen si „kydej“,
hochu milej,
jen si říkej nesmysly,

Básničky

Ty nebudeš
nikdy jinej,
tak na mne už nemysli

Deset slok napíši za den,
to je moje „norma“,
Pán bůh řekne potom ámen,
pochválí mne Zorba

Básnička pro milou
„Vítači“
Napíši ti moje milá,
napíši ti básničku,
abys se mnou ráda snila,
měla červeň na líčku
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Hrajete si na bohy,
a nemáte jejich moc.
Když pomůžete vrahovi,
nastane poslední noc.
Možná vaše,
možná naše

Dvacátý první srpen
Horká kaše
Co vy víte mládeži
o naší okupaci Rusy?
Co vám na ní záleží?
Vás teď po celém světě pustí!

Chodit kolem kaše,
zvláště, když je horká,
to je právo naše dost známých se potká

Smích
Vyléčená
Račte se dívky smát,
budu vás mít více rád

Nechce se mi věřit tomu,
že odcházíš z mého domu,
Bylas tady přece šťastná,
vyléčila jsi si astma

Diskutér
V hovoru skáče jak blecha,
sem a potom zase tam,
mluvit vás jen těžko nechá,
já sám, já sám, já jen sám

Dívky a déšť
Déšť bere dívkám trochu krásy,
za chvíli mají mokré vlasy,
pak však s nimi povídá si,
předvídá jim něžné časy

Vesele do nového dne ?
Záda mne berou,
venku dál prší,
lidé se „perou“,
depka mě drží

Úspěšné ženy
Stačí větší prsa,
k tomu lehký úsměv,
a když dobře trsá,
tak má žena úspěch

Slávie
Fandil jsem stále Slávii,
i když byla ve druhé lize,
letos snad úspěch zažiji když nepřijde z USA krize

Když se stane
Co mi vypadne z ruky,
to zůstane na zemi,
když pomačkám si puky,
chodím bez nich, vážení

Štěstí v neštěstí
Neštěstí
naštěstí
nechodí často

Osud
Osud je náhoda,
osud je práce,
osud ti zavolá,
jen nesmíš bát se

Neboj se,
ustroj se,
určitě dáš to !
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Vyznání III
Jsi moje sluníčko,
jsi moje rosa,
pojď ke mně holčičko,
přijď třeba bosá

Parazité
Nechceš makat?
Potom pípni!
Chceš se flákat?
Klidně chcípni

Před bouřkou
Nahoře jsou těžké mraky,
zakrývají oblohu,
u popelnic řádí straky,
jak jim vzlétnout pomohu ?

Únava
Že by to bylo sluníčko?
A nebo málo pití?
Tak pověz ty mě sudičko
za kým pro radu jíti ?

Uklízet
Až nebudu vědět
kde co ještě mám,
až už ztratím přehled na úklid se dám

Diletanti
Diletanti rozhodují,
aniž znají fakta,
s vládní stranou vždy jen plují,
s lidmi mluví spatra

Povídej
Povídej mi moje milá,
povídej mi o lásce,
o tom, že jsi vždy jen snila
za mne jednou provdat se

Slavnostní večeře
Bylo to moc dobrý,
a bylo toho dost,
na všem jsme se shodli,
byl jsem ctěný host

Prší II
Jen ať prší,
jen ať leje,
ať si přijdou bouřky,

Princezna
Princezna zakletá v manželství
líbí se mi, bohužel, stále,
je to však velké mé tajemství,
a tak se o ní držím dále

Zeleň, ta se
přitom směje:
lesy, pole, loučky

Dost času
Má času údajně dost
a tak často odpočívá,
čás je ale vzácný host,
starším ho již moc nezbývá
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Žena

Slova slov

Žena musí umět plakat,
také bojovat za děti,
žena neumí se flákat,
však málokdy je v závěti

Paráda a výborně
to jsou slova dneška,
říkám si je výhodně,
když chci trable přečkat

Prkotina

Praha

Podívej se, prkotina,
zas se na tě zubí,
tahle nebo ňáká jiná,
co tě naštvat umí

Migranti jí nevadí,
„homouši“ mají své průvody,
za marjánkou běhají,
vždy najdou si nové důvody

Praha 2019

Konec léta

Praha, kráčí dobře,
ale špatným směrem,
vidí hodně modře
a s podivným krédem

Kdopak nám to zjistí,
že už končí léto,
až dobře se vyspí,
tak pak potom je to

Všeuměl

Poučení

Vylepšit druhým náladu
třeba lidovým zpěvem,.
Vyřešit starou záhadu
a věci říkat předem

Je to někdy vskutku k zlosti
říkat věci z minulosti,
zbytečné však není
vzít si poučení

Jak zaniká panika
Nepropadej panice,
to mi radí všichni,
mohl by ses zranit se zhluboka si dýchni

Vstupovat !
Vystupte již z vlaku,
co veze bohatství,
jinou máte čáku
v přírodním opatství

Cestování
Mohl by jet autobusem,
nebo třeba vlakem,
něco zvládl by i klusem bere to však hákem

Hmotných statků co nejméně,
ubudou potom starosti,
zato však více zeleně,
sbohem dát české malosti
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Jezdí autem dokola zastavte ho proboha !

Ukažte mi
Bílé hořce
Ukažte mi dítě,
co „neošidí“ tě

Ať si říká kdo chce co chce,
já moc nedám na řeči,
nafotím ti bílé hořce,
o lásce tě přesvědčí

Ukažte mi děvče,
co se líbit nechce

Tolerance k názorům

Ukažte mi chlapce,
co ví dobře kam chce

Na lepší život šance tou je vždy tolerance

Ukažte mi dámu,
co nejde do krámu,

Trestné činy,
to je jiná,
pro zločiny
platí vina

Ukažte mi muže,
co nechce být u žen

Setkání
Raděj hochu postůj zpříma,
tahle ta se v tobě shlídla,
zatím o tobě nic neví,
možná, že se láska zjeví.
Kdyby více věděla,
na truhle by seděla !

Malér

Peřiny

Bouřka

Skoro tomu nevěřím,
ale je už na čase,
hodit s sebou do peřin,
když ses holka vdala se

Může bouřit,
může bleskat,
tomu možno smát se

Když tě potká jeden malér,
tak okamžitě zbystři,
proti dalším rychle zaber tak to dělají mistři

Může ale
také přestat,
kdo pak bude bát se ?
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Nový vychovatel
Čtyřlístek
V devět hodin do peřin,
koukejte zalézt děti,
v noci si to prověřím,
nejlépe kolem třetí

Ke štěstí mu stačí
najít čtyřlístek,
k tomu pírko ptačí přijde Cipísek

Chlapi
Kdyby
Bojovat až do konce,
to je úděl chlapa,
podívat se po holce,
přilákat k ní čápa

Kdyby člověk věděl
jak dlouho tu bude,
tak by méně seděl,
víc dával na chudé
Vzory
I když máme své vzory,
tak nemáme to lehké,
občas dělají fóry,
a někdo se jich lekne

Modré oči
K čemu jsou vám modré oči,
když vás nechá ve štychu?
Když z něj máte často pocit,
že všem kolem velí tu
Málo času
Moc času ti už nezbývá,
tak rok, dva nebo tři.
Kometa přijde ohnivá,
ukončí nemoci
Tolerance
Že je někdo jiný,
že má jiné názory?
Zvlášť, když není líný,
nepatří mu závory
-24-
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Auta na trávě

Nadějná ošklivka

Neschopný starosta,
neschopná rada,
pýcha v nich narostla zničená tráva,

Když se na ni člověk podívá,
řekne si: Jen holka ošklivá,
když se však zasměje,
přichází naděje

Epigramy
Musím -nemusím
Snadné je psát epigramy,
slabik stejný počet,
náměty, ty přijdou samy,
stačí tužka, bloček

Čím více získaných zkušeností,
tím méně toho musím,
jen důležitých věcí se zhostím,
zbytečnosti, ty pustím

Zkušenost
Pohled z okna
Čtyřicet let rozdíl věku,
to je docela hodně,
pro mladšího je to k vzteku,
zkušenost není do dne

Podívej se moje milá,
podívej se z okna,
krajina je celá bílá,
pojď, budem se kochat

Paraziti II
Letní podvečer
Jak se chovají paraziti ?
Nepracují, ruší, zlobí,
jsou docela dobře skrytí a rodí se stále noví

Venku je živo,
před hospodou sedí hosté,
popíjí pivo,
jak je štěstí někdy prosté !

Nezáviďme
Pověz mi
Nezáviďme, radujme se
z úspěchů těch druhých,
jestli tohle v nás ujme se,
bude méně chudých

Povídej mi moje milá,
co tě baví na světě,
o čempak jsi dlouho snila,
na co nemám naletět

Čekanka
Moderní poezie
Schoulená do klubíčka,
zavřená očí víčka,
oblečená na doma,
čeká, kdo ji zavolá

Bez rytmu a bez rýmu,
smysl lidem skrytý,
tohle všechno vadí mu,
cítí se jak zbitý
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Dnešní doba

Aladin.cz

Fascinován dobou,
kdy je téměř svoboda,
lidé mnoho mohou,
mluvit není choroba

Podívám se na počasí,
zda-li bude jiné jestli velké deště hlásí,
nebo bouřka přijde

Když

Nedůvěra

Když už na to nemáš dech,
když už nemáš sílu,
tak to hochu jiným nech,
předej svoji víru

Když nikomu nevěříš,
tak nemůžeš se zklamat,
sám však táhneš žití kříž,
a samota ti dá mat

Dobrá rada nad zlato I

Kardašova Řečice

Dávej věci na místo,
budeš mít více času,
půjdeš pak vždy najisto,
krátkou pak projdeš trasu

Kardašova Řečice
zajímá mne velice.
Brzy se tam vypravím,
za tím jménem chytlavým

Dávejme věci na místo,
ušetříme čes,
půjdeme pak na jisto,
podruhé a zas

Svolám lidi na náměstí,
a tam bude řečnit se,
když je to ta Řečice
Chudáci listnáče

Souznění duší
Nevěř nebo věř,
v lesích je také neplecha,
přemnožená zvěř
listnáče dorůst nenechá

Takové souznění duší,
to nebývá časté,
člověk ho někdy jen tuší a najednou zhasne

Žádost o ruku
Chování se k lidem
Ještě nežádal jsem o ruku jakpak se to jen dělá?
V letadle nebo u notebooku,
kde odmítnout se nedá

Posouváte hranice
chování lidí k lidem,
nutno tomu bránit se,
jinak o lásku přijdem
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Proč ?

Zamilovaná

Proč nepíší média
o problémech lidí ?
O jednání grémia
proč se psát nestydí ?

Úsměv i pláč
střídá se žitím,
Co jsi ty zač,
jak jen tě chytím ?

Burka

Buzeranti

To se pak páchají trestné činy,
když je tvář celá zahalená !
Nestojí to ani trochu dřiny,
nepoznáš – je to muž neb žena ?

Proč se říká buzeranti,
tak řekni mi to tati !
To jsou z mužských jenom tamti,
co zezadu se klátí

Zraněný

Po rozvodu

Dívku spasit
pomohlo dobré vychování,
tak mne zranit nechtěla se mnou milování

Zavřená okna,
zamknuté dveře,
jak jen jsi mohla
vzít děti ke „hře?“

Starý dům

Zamilované přání

Trámy stále drží,
fasáda nic moc ,
kdo se déle zdrží
zůstává na noc

Hladit tvé vlásky,
držet tě předlouho za ruku,
zajisté z lásky,
polibek mít jako záruku

Tak si vyber

Chudý muž

Co je lepší, krasavice
nebo žena milá?
První starostí dá více,
druhá občas kývá

Teď, když nemá už v čem chodit,
všechno je již orvané,
ostudu by nechtěl plodit a tak doma zůstane

K synovi

Zdravotní problémy

Svoboda slova
je i svoboda lhát,
říkám ti znova,
musíš si pozor dát

Lepší to nebude,
prý už jenom horší,
možná, že ale ne,
nové prášky zkouší
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Je to dobrý

Hoch se žení

Je to dobrý,
zbyly drobný,
máme ještě na pivo.
V zimě? Pak na topivo

Když někdo neví
jaké má jmění špatný je hospodář

Staré zlaté časy
Když hoch se žení
dejte mu jmelí
a radu: „Tohle dáš“

Kde jsou ty zlaté časy,
kdy platil se jenom desátek,
dneska ze státní kasy
dostaneš jen půlku nazpátek

Zloděj
Tolik zlata,
tolik krásy,
natotata
jde do basy

Smíšek
Prosmála se životem
až k úplnému konci,
v duchu s jejím chichotem
teď nasloucháme zvonci

Co dřív ?
Nejdřív práce,
potom zábava,
nejprv rvát se
jako zamlada

Vynálezce
Po letech bádání
a dlouhých cest,
po letech strádání
může se vznést

Pak si lehneš na otoman
a budeš si čísti,
malou chvíli jsi uschován,
než to žena zjistí

Nová léta

Minulost
Minulost není koule na noze,
jsou to také zkušenosti,
ty pak mohou být vždycky v záloze,
když řešeních není dosti
Opakovat stejné chyby,
to dělá jen hlupák,
zkušenosti pro nás zbyly jen abys je uhád´
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Dřív to byla opereta,
a teď je to muzikál,
máme totiž nová léta,
ta určují kudy dál
Dřív balíček cukroví
vážil deset deka,
teď vám nikdo nepoví zlodějina vzkvétá

Moderní žena
Vyčistím si zoubky,
udělám si snídani,
vyholím si chloupky,
ať jsou nohy k dívání

Tak já ti nevím ?
Tohle to je prkotina,
tohle to je k ničemu,
tohle bude zas konina,
kterou z nich si vyberu?

Vytrhám si obočí,
pak ho namaluji,
make up si mne ochočí,
cígo zapaluji

Ideál
Ani jeden ideál
není mezi námi,
co bych za to jenom dal jenže samé fámy

V čekárně
Tolik ztraceného času
v čekárnách všech doktorů,
kolik času jde tak k ďasu co zmeškaných hovorů ?

V Libni
Jen mě líbni,
vždyť jsme v Libni,
tak se nestyď fešáku

Vzít si něco ke čtení,
nebo ten mobil šmátrací,
i šachy se ocení
a harmonika foukací

Nech si „pindy“,
žádné jindy,
bydlím v druhém věžáku

Mocní
Lidé, co si čichnou k moci,
ti se často změní,
odmlouvají potom otci pomoci jim není

Desenské slavnosti

Vědec

Básník III

Nepoznává, kdy je teď,
nepoznává, kdy je potom,
svého si jen chlapče hleď,
rozbiješ si ten svůj proton

Uznání se nedočká
básník téměř žádný,
smrt na slávu nepočká,
což je důvod pádný

„Útok“

Deset deka ?

Útočit můžeš jako divý.
když je soupeř v přesile,
potom si ale toho všimni,
že útěk tě nemine

Kdepak jsou ty dávné časy,
kdy cukroví mělo deset deka?
Za tupce nás mají asi,
vztek jde stále jenom na člověka

A tak plný radosti,
jdu v Desné na slavnosti
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V důchodu I
V důchodu II
Ty nemusíš vůbec nic,
ale můžeš hodně,
zazpívat si z plných plic,
a hřát se u ohně

To je život, to je život,
nemusím denně brzy vstávat,
má to ještě řadu výhodv průvodu není nutno mávat

Politici III
Mladí – staří
Když neznáte souvislosti,
nelze věci rozhodnout,
jinak je to jenom k zlosti,
proti proudu těžko plout

Mladí mají perspektivu,
staří zase zkušenosti,
sejdeme se dnes na pivu,
vzájemně si buďme hosti

Těšení
Petřín
Na co se mám jenom těšit?
Tak se těším na leccos,
že nebude u nás mešit zdráv, že budu i letos

Život najednou zkrásní,
když vykročíš za hezčím,
když přečteš si pár básní,
a vyjdeš si na Petřín

„Myslet“, znamená houby vědět
Moje uspěchaná dcera
Domníval se, nebo myslel,
že to bude takhle,
když se toho chopí Izer,
jako fór to klapne

Sluchátka na uších,
oči na mobilu,
děťátko v náručí já se z ní pominu

Kontrasty I
Moje Ulrika
Pavoučí sítě
třpytí se rosou,
v obecním bytě
klepeš se „kosou“

Mohla jste být nesmrtelná,
jak Goethova Ulrika,
v lecčem jste skutečně stejná jenže se to neříká

V neděli večer
Pila
Ještě, že jsou pejskaři,
jinak nikdo venku,
hovořit se nedaří tak zas jen na telku

Na pilu se netlačí,
pila se jen tahá,
zvláště mládež nesnáší,
když je velká snaha
-30-
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Rozchod III

Tak ti nevím

Tak už dost,
nic mi už neříkej,
spadl most,
smutek mám velikej víc už mi netykej !

Je to pravda odvěká,
šaty dělaj člověka,
je však již také známé,
že první pohled klame

Košíková
Květiny
Chvíli tam padá všechno,
dlouho pak zase nic,
pro kapitána peklo,
ten chtěl by košů víc

Co je krásy v květinách,
to málokdo tuší,
když se válí v peřinách,
krása ho nevzruší

Do peřin
Masážní salón
Až půjdeme spolu do peřin,
„povídat si“ o lásce,
tak tam si teprve ověřím,
zda mohu dál toulat se

Ach, vy moje holčičky,
dívenky hravé,
život dává políčky,
s vámi je však smaže

Šance bez tance
Hlášení na policii
Mohla jste být nesmrtelná,
jako Goethova Ulrika,
i když nejste žena stejná spíše tak jako Sulika

Co s tím tedy budu dělat,
to já ještě nevím,
poradím se, budu hledat,
výsledek vám sdělím

Přísloví III
Řeči nebo činy
Přej, a bude ti přáno,
to nepřijde však samo,
dej, a bude ti dáno a občas řekni ano

Řeči, řeči, řeči,
ty mě nepřesvědčí,
rozhodují přece činy,
i když dají více dřiny

Zdravotní problémy
Jiný kraj, jiný mrav
Lepší to nebude,
prý už jenom horší,
možná, že ale ne nové prášky zkouší !

Proč policie v Americe
střílí bez vyzvání?
V Německu smí jen uklonit se neřešit udání
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Spolky
Když nebudou peníze na činnost,
tak potom vyšší bude zločinnost,
leccos také i napoví:
„Když hraje si, tak nezlobí“

Přiznání politiků
Přiznejte si přece politici,
že nad zájem vaší strany není,
pročpak nechcete to lidem říci,
vždyť voliči, ti to zjevně neví ?

Vědomosti
Raději se bavím s lidmi,
co vědí více nežli já,
ten, kdo říká samé pindy,
toho mám dávno za vola

Myslí si, že jste tu pro ně,
že hájíte jejich zájmy,
že u vás není nikdy v módě
za voliče zpívat žalmy

Přání
Alkoholik
Přátelé a známí
ať jste stále s námi,
ať se máme rádi,
a bůh, ať nás chrání.
Tak, to je mé přání

Krajíček chleba
a k němu polévku,
na víc to nedá vína však konévku

Kdopak ?

Škoda lásky

Kdopak by tě miloval,
když říkáš lidem pravdu do očí?
Kdopak by se slitoval,
od tebe se hned všichni otočí

Mohla jste být moje láska,
moje láska poslední,
básniček bych napsal na sta,
třeba i ty moderní

Poserové

Malé štěstí

Proč mnoho dnešních poserů
říká: „Na vlast se vy- -“ ?
Mají totiž jiné spády,
nechtějí jít do armády

Ke štěstí stačí někdy
jen velice, velice málo,
v pokeru třeba dvě sedmy,
a pocit, že žít za to stálo
Poděkování II

Dvě slova III
Děkuji ti Pane Bože,
že to není na mně vidět,
že mám jenom chudé lože,
že však nemusím se stydět

Paráda a výborně,
to jsou slova dneška,
s nimi se vám výhodně
velký průšvih přečká
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Nemáme to lehké

Čekající Slunce

Říkám muži dodnes,
odnes to a odvez,
on mívá ale času dost,
vyhrál pět set na „škrábolos“

Slunce se zaleklo tmavých mraků,
a čeká, až je vítr rozfouká,
paprsky pokropí lány máků,
pošimrá na nozdrách koloucha

Nenapravitelný

Noc s Hitletem

Občas se dívá na ty klipy,
jak se líbají celebrity,
jeho však dál láká
dát jí „francouzáka“

Byl jsem dnes v noci s Hitlerem,
bylo to opravdu šílené jeho-li příklad vyberem,
k tomu varování sdílené

Přátelé ?

Tolik respektu a strachu
jsem nezažil v životě,
lituji Husáka, Háchu,
však utíkám i od těch

Ono se řekne přátelé,
ono se leccos poví,
ani my nejsme andělé,
tak nejdu na ně s holí

Zažil jsem noc s Hitlerem,
nepřeji to nikomu,
svobodu si vyberem,
a nikdy ne ikonu

Příprava
Měl bych na to připravit se,
že nebude to věčně,
že přijdou též plískanice,
že bude jako v Čečně

Odměna
Proč čekat, až mne někdo odmění,
když odměnit se mohu sám,
než náhodou se kdosi objeví,
to dávno už si cenu dám

Praha je ….
Když se chci zasmát,
když se chci pobavit,
když se chci naštvat,
tak jedu do Prahy

Střídání
Chvíli sedět,
chvíli chodit,
potom dlouho ležet

Nafotím si ceníky
v hospodách a barech,
nakoupím též deníky iluze jsou v cárech

Přes zeď hledět,
nemarodit,
naučit si velet za děvčaty běžet

Šikovnost
Šikovnost je výhodná
při řešení problému,
odrazí tě hned od dna,
jde k problému novému
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Čas na čtení

Jen to dobré

Já nemohu číst,
neboť musím psát,
jedním jsem si jist:
nejsem unikát

O mrtvých jen dobré,
to snad stále platí ?
Tohle přání skromné,
ať nikdo nezhatí !

Církve

Listopad 1989

Církve jsou tu pro útěchu,
pomáhají v žití,
tlumí života ruletu,
tak proč bez nich býti ?

To se to pak toleruje,
když jsou stejné názory,
se svobodou koketuje,
komunistům navzdory

Deště

Jen si vyber

Vytrvalé deště
plní studny suché,
ještě, ještě, ještě,
hlavně pro ty chudé

Abych si měl z čeho vybrat,
musím dlouho psát,
fantazii stále týrat,
bolest nedat znát

Muzicírování v Desné

Sliby

Tak byl u nás Černý,
tak jako každý rok,
stále plný vervy,
do hudby stále cvokpřijde napřezrok

Nevěřme na sliby,
nevěřme řečem,
jimi se zalíbí,
pak přijde s mečem

Klepání
Dávné lásky
Zase to klepání řízků
v neděli kolem poledne,
když nemá ženu nablízku,
jejich vůni muž podlehne

Zdravím své slečny,
stále na ně vzpomínám,
stesk můj je věčný,
o vás si rád povídám

Bez tebe a s tebou
Prší
U srdce mám „budíka“,
abych nepřišel k tobě pozdě,
s tebou mi čas utíká,
bez tebe mi je ale hrozně

Jen ať leje,
jen ať prší,
ať se voda
v zemi vrší
-34-

Chybná předpověď
Na rovinu
Venku si klidně svítí slunce,
ač by dle předpovědi mělo spát,
a tak tedy dočista vzbuď se,
a jdi přírodě s chutí pomáhat

Řeknu vám to předem,
říkám věci na rovinu,
nebude to s medem,
když děláte „volovinu“

Nepřítel vládní
Práce a zábava
Vláda potřebuje nepřítele,
ať je vnější nebo vnitřní,
aby potom mohla dělat směle
to, co lidi štve a jitří

Mám už málo času na zábavu,
mám též málo času na práci,
a tak vyřešil jsem tu záhadu,
prací na zábavu hrát si chci

Přání
Na houbách
Je to, je to, je to prosté,
něco tady v lese roste,
sbírá to jen naivka,
je to totiž prašivka

Mohl bych se na vás dívat
jen tak pro svou potěchu?
Nebudu vás přitom líbat,
ukládat vás do mechu nechám vám čas k oddechu

Co víc ?

Dovolená u moře

Když ti srdce buší,
tak, co chceš ještě víc?
Když máš čisto v duši
a víš co lidem říct

Odešla oděná spoře,
„nedá se na to dívat,“
vítá ji pláž u moře chtěl bych ji ještě líbat

Doma je doma

Vzpomínka na dovolenou

Nechodí už z baráku,
a je mu přesto fajn,
lidi už má na háku,
i když se po něm ptaj

K snídani si dáme čajík
a ovesné vločky,
vzpomeneme přitom na jih na opálené kočky

Příroda

Hnědé oči

Příroda je příroda,
s tím se nedá hnout,
prima pocit přivolá neví to jen bloud

Oči má hnědé,
když stojí ve stínu,
jak kočka přede královna „revíru“
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Nadšenec

O čem ?

Kdepak se najde nadšenec
pro tu nebo pro jinou věc?
Nedůvěra se sníží,
radost se k němu blíží

O čem pak chcete psát,
copak jste něco prožili?
O lásce možná, snad,
nebo jak jste se opili?

Staří, ale dobří

Skromné přání

Utíká den za dnem,
stále méně jich zbývá,
ve tvářích dál vadnem,
a častěji se líhá

Myslet, stále dále myslet,
tak jako dřív zamlada,
sta tisíce vět jsi vyslech,
též přísloví „armáda“

Však naštěstí jsme na netu,
ve spojení se světem,
jak na talíři planetu,
enter, ten si nespletem

Opatrnost
Možná dělá zbytečnosti,
věci víc na jistotu,
tak to činí lidé prostí,
prý to patří k životu

Předzahrádka
Dvacet minut budu psáti,
o tom, co se děje kolem,
než se inspirace vrátí
a nuda dá mi pak sbohem

Předmanželské sliby
Když je žena vzrušená,
dá si leccos líbit,
než ji pozveš „do sena“,
musíš něco slíbit

Flirt a nevěra
Kdepak končí flirt,
a kde začíná nevěra?
Psychologů cíl,
mužům to říkat netřeba

Na chvíli ?
Láska, ta je jen na chvíli,
co však přijde potom?
Když jsme se od ní zranili,
tak vyprávíme o tom

Světovost je cnost ?
Někdo chce být světový
a tak poslouchá „kraviny“,
jiný zase férový,
a dá na rady máminy

Směska
Když se rasy smísí,
vznikne divná směska,
identita zmizí hloupý tomu tleská
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Lenoch

Z tématu na téma
Jako blecha skáče,
jeden nad tím pláče !

Že je líný, není vidět,
na rozdíl od kulhavce,
nemá se tak za co stydět,
přesto říkám: „udav se“ !

Stálé hodnoty

Jiné názory

Zpochybňovat hodnoty,
to dokáže každý,
k potrestání holoty
bývá ale vlažný

Mohl jsi mít kamaráda,
ale máš teď houby,
mohl jsi mít krytá záda,
zbyly pomluv čmoudy

Exit

„Vítači“ II

Co dnes předvádějí politici
při tak zvaném Brexitu je to trapné, možno jenom říci,
jde o bláznů elitu

Vítači, vítači,
chceš živit lenochy?
Tvé řeči postačí
k pomluvám epochy
Jeden den jako druhý

Jarní výlet

Ještě, že je na mobilu
vidět co je za den.
Řeknu vám to na rovinu,
že z těch dnů jsem blázen

V natřískaném autobuse
jedou lidé na hory,
ženy muže vábí,
muži ženy mámí nové jaro slaví

Sraz spolužáků z gymplu
Spolužáci z gymplu
po šedesáti letech,
kádr ještě zbyl tu,
ostatní žijí v dětech

Prostitutky
Všude žijí prostitutky,
jenom v Čechách chybí,
asi vzali na ně důtky „finančák“ se diví

Rámě
Podívej se moje milá,
pohlédni zas na mne,
hlava se mi zatočila,
dej mi svoje rámě
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Co dál?

Míry

Budeme poslouchat šansony
a snažit se být lidští ?
A nebo vyrábět kanony
a čekat válku příští ?

Jednou je to málo,
podruhé je to moc,
ve snu se mu zdálo:
že myslet je na zlost

Žena domácí ?

Pohané

Když je žena stále doma,
tak s ní máš občas starosti.
Co tak zvát ji stále znova,
když na tě přijdou žádosti?

Když mají lidé více bohů,
pak jsou podle nás pohané,
však pohled jejich, dejme tomu,
stejný názor zastane

Celá růžová

Neštěstí druhých potěší?

Růžová bunda,
růžové tváře kdypak ji sundá?
Až u oltáře !

Proč se lidé stále ptají
na neštěstí a na mrtvé?
Na to, co je dávno v „háji“ na pozůstalé zamlklé?

Maličkosti

„Výměna stráží“

Kdo rozezná maličkosti
od důležitých věcí?
Radostí má potom dosti
a život, ten mu svědčí

Při předání štafety
máme více možností:
k dobru, nebo ke zlu.
Přijdou nové talenty,
trochu už jsme odrostli a klesáme ke dnu

Kdo rozezná maličkosti,
ten si potom žije,
méně problémů se zhostí,
žije si jak v kině

Proč a nač?
K čemu je to dobré
míti oči modré?
K čemu se to hodí
umět plavat s lodí?
K čemu je dobré umění
být velká hvězda v čumění?
Proč se mlátit v ringu,
a nač sázet v Bingu?

Jako žena
Chová se teď jako žena,
dělá věci najednou.
Kdypak přišla tato změna?
Prozradil věc tajenou:
je to z toho důvodu,
protože je v důchodu !
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Multikulti

Zašlá sláva

Multikulti
té jsou dneska
plné pulty.
Venku ale straší,
přišli multi „braši“

I zašlá sláva
svůj smysl dává,
móda se často vrací,
předsudky přitom ztrácí
Zachránce

Kdo chce, co chce?
Sobota večer,
v telce jen hlouposti,
člověk by brečel „Dvojka“ ho pohostí

Kdo chce napsat básničku,
ať obrátí se na mne.
Pro Karla neb Aničku pro mne je to fakt snadné

Až
Mateřská láska

Až budu v „kremáči“,
budou mé básně cenné,
deset jich postačí
na dveře otevřené

Láska ta je nějaká,
někdy je i větší,
ženu však muž tak neláká,
když jí dítě brečí

Sliby
Svět by se ubíral jinam,
kdyby ho řídili právníci

Se mnou se můžete bavit
o čem budete chtít,
se mnou je možné i slavit,
a dobře se též mít

Když do problémů města
začne mluvit právník,
neví pak, kdy má přestat zdravý rozum zanik´

Zapadlá hospůdka

Bez záruky

Zapadlá je hospůdka?
Jen samé třesky, plesky.
Hledat ji je lahůdka však jen dle džípíesky

Kdopak ti zaručí,
že budeš milejší,
že prázdné náručí
nechá tě klidnějším ?
S tebou
Den už se za okna schoval,
žárovky mám místo hvězd,
tebe bych v náručí choval,
osud chtěl bych s tebou nést
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Muž a žena
Starostlivá maminka
Můj muž, nebo moje žena,
to zní trochu majetnicky,
stejného jsme oba jména,
zůstane to takhle vždycky ?

Děti mají psy později miminka,
přitom, jako vždy
stará se maminka

Závidím II
Co ti chybí
Závidím pro věc zápal
a také nápady,
všechno bych možná chápal balady, záhady

Co ti chybí,
hochu milý ?
Starosti a soužení?
Pořiď si je od ženy

Jako Suchý
Kosmetika
Nevím, zda bych dokázal
psát texty jako Suchý,
rány lidem obvázal,
když osud byl k nim krutý

Namalovat obličej,
pak jít mezi lidi?
Takový je obyčej žádná se nestydí

Můžeme
Odešla láska
Můžeme cestovat,
také se opíjet,
spolu se celovat,
z lásky mít ohýnek

Až se milá zeptáš,
kam odešla láska,
řeknu, že na etáž teď zas jiné laská

„Plejtváci“
Inzerát
Nikdy se tak neplýtvalo,
jako se plýtvá dneska,
lépe nikdy nebývalo osud nás brzy ztrestá

Snad nejlepší textař
v celém širém okolí,
když se na mne zeptáš:
chybí partner notový

Bez dopravních značek
Vyznání III
Kdepak je třicítka
na kraji Poštovní?
Že by snad výjimka?
Padesát jezdí v ní !

Zdá se mi o lásce jasně, že o tobě,
psaní mám v obálce,
v srdci dvě pochodně
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Procházka
Ještě než spadne listí
projde svou milou krajinu,
když krásu kolem zjistí,
teprv pak skončí na pivu

Nikdo
Nikdo tě nemá rád,
nikdo tě nemiluje,
a tak jen v srdci mráz
u tebe přezimuje

Zdravá výživa
Sušenky jsou nezdravý,
a brambůrky taky,
dám si raděj banány,
k tomu tak tři raky

Změna
Nemůžeš být sympatický,
když se snažíš věci měnit,
je to přece jenom lidský,
mnozí budou se ti křenit

Svoboda
„Svoboda je poznaná nutnost“,
má proto své hranice,
omezuje vládnoucích krutost,
dává šanci bránit se

Proč ?
Proč krmíme parazity,
to ať mi někdo poví.
Poč řešíme banality a proč si lempl hoví?

Svinstvo
Politika je prý svinstvo,
neboť ji dělají „svině“,
jedno bývá ale jisto,
my voliči jsme na vině

Politika
Na chudé se musí přísně,
jinak zlobili by příště

I to mu závidí
Možnosti
Má sedm nemocí,
k tomu pár neduhů,
těžké nic nenosí,
ale je bez dluhů

Čas se sune kolem mne,
možnosti mi odejme
Hodní lidé
My máme tolik hodných lidí,
a přesto jsme s dobrotou u dna,
být slušná se dnes každá stydí,
aby nebyla muži nudná

-41-

Závist V
Lidé vám závidí všechno,
majetek, ba i nápady,
aby se to však nepletlo,
i chvíli dobré nálady

Muzika mladých
Když nic lepšího není,
tak poslouchají to, co je,
vkus se však také mění až v cinkot orloje

Splněné přání

Tak už to bývá,
je prostě jiná

Skládací deštníky
pokryly mokré ulice,
počasí tak díky
můžeme k sobě tulit se

To je život !

„Věčný optimista“

Nic ho nebolí
a ještě mu to myslíto je život !

Špatně vidím, špatně slyším,
a špatně se mi dýchá,
„skepsi ale nechám jiným“ to starý člověk říká

Má co jíst
a střechu nad hlavou to je život !

Rozvodové řízení
Věřit se mi tomu nechce,
že soud vyšel v prospěch můj,
že šlo všechno celkem lehce,
a že jsem teď opět svůj

Má rodinu
a pár přátel to je život !
Je v bezpečí
a má svobodu to je ale „hrozný“ život !

Podvečer
Venku je stále ještě světlo,
tráva je k tomu do zelena,
najednou šero všechno smetlo žena se cítí podvedena

Diskuse
V diskusi se vytříbí
názory i fakta,
komu se to nelíbí,
jedná s námi z patra

Po děvčatech se nekouká
Už dávno nejsi krasavec,
za kterým ženy letí,
když stará dá ti „záhlavec“,
pak zase dobře je ti

Poslední přání
Zpěvy mladých dívek,
vášeň zralých žen,
radost našich dítek dřív než zahynem
U kartářky
Jen jednou do roka
navštívit „proroka“
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Útěcha

Přijde zima?

Na světě je tolik věcí,
které se mi líbí,
nebudu však plakat přeci,
když mne nepolíbí

Tak mírný úvod do zimy
jsme nezažili dlouho,
nepíší o ní noviny,
a nezdražilo euro

Domácí divadlo?

Tragedie
V životě mám tragedií
za sebou již dosti,
ať si někde jinde žijí,
ať jsou jiným k zlosti

Přehnaná gesta,
výkřiky do tmy,
měla bys přestat zůstat u plotny.
Stačilo by jeden den
a já bych byl spokojen

Co je lepší?

Přípitek

Co je lepší? Chodit venku,
a dýchat tam čerstvý vzduch?
Nebo sedět někde v šenku
a dívat se nazdařbůh ?

Na zdraví všech žen,
které jsem kdy miloval,
škoda toho jen,
že víc jsem si sliboval

Bez a bez

Návnada

Bez rýmů a bez rytmu
píší se dnes verše,
já si na to nezvyknu,
říkám k tomu jenže…

Jako rybka na návnadu
skáče mladý šachista,
copak je to za záhadu?
Tak nehraje se na mistra

Málo místa

Něco za něco

Má na ty věci
už málo místa,
plná je předsíň,
však paměť jistá

Pověz ty mně moje milá,
pověz ty mně všecko.
Proč jsi na mne hodná byla?
Ty chceš další děcko?

Deset slok

Úspěch

Až napíši ti deset slok,
teprve pak budu vstávat,
snad nebude to trvat rok,
když za týden se máš vdávat

Úspěch, ten chce vůli,
a k tomu disciplinu,
nepřestávat v půli,
pamatuj, milý synu !
-43-

Zajímavé blbosti
Smysl života
Blbosti, blbosti,
kdopak tě pohostí?
Kdopak snůšku volovin
nechá přidat do novin?

Podílet se na vývoji lidstva,
na cestě k lepšímu,
nedělat v životě žádná svinstva,
a to za každého režimu

Zpochybňovači trvalých hodnot
Auta
Zpochybňovat hodnoty
to dokáže každý „vůl“.
Dát jiné do „foroty“?
Pak ho zbude jenom půl

Pročpak jezdí lidé auty,
k čemu je to dobré?
Jít se projít mezi rauty pro tělo je vhodné !

Dříve
Dál od silnice
Dříve mýdlo pěnilo
a zubní pasta také.
Copak se jen změnilo?
Nic, víc nás okrádáte !

Proč dýchat ze silnice smrady,
když to není vůbec nutné?
Líp navštívit vinice, sady,
jedy do těla to utne

Střepy
Nakupování
Někomu střepy věští štěstí,
někoho pořežou,
obojí nutno nějak snésti neklesnout v kolenou

Říkala mi dnes mamka:
„Nám stačí naše „samka“.
Kdo má velké vidiny,
ať jezdí do ciziny“

Měla bych
Ustupovat grázlům?
Měla bych jíst častěji,
a měla bych jíst míň,
tomu se jen zasměji,
když boky mám jak skříň

Proč ustupovat grázlům,
proč plácat je po rameni?
Vždyť nepatří jim náš dům nač slabosti dát znamení ?

Zdání
Květinové děti
Je to poměrně známé,
že zdání často klame

Když auta měla křídla
a lidé v klopě květy,
to jsem se v tobě shlídla před šedesáti léty
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Proč?
Demokracie
Proč dostávat se do stresu,
proč honit se a štvát?
Proč ztrácet při tom noblesu,
když prachy nemáš rád?

Když máte jiný názor,
tak jste pro někoho jen tupec,
demokracii navzdor,
nerozumí jí totiž vůbec

Stačí mít jiné hodnoty,
než má většina lidí,
nečekat body poroty,
být skromný ve svém žití

Dnešní doba
Doba je taková,
jaký jsem já,
jak se kdo zachová,
tak je cenná

Když
Když to vyjde, tak to vyjde,
když ne, nic se neděje,
třeba jindy to pak přijde jednou bude neděle

Vysocké chodníky
Vysocké chodníky,
jó, to je pohoda,
v zimě jen s hřebíky každý rok dokola

Co dřív?
Nejdříve práce a pak zábava,
to učili nás naši zamlada.
Dneska ale změnily se trendy,
více pijem, dokonce i „brendy“.
Máme také spoustu “mamánků“,
k tomu ty, co kouří marjánku

V autobuse
Venku je dnes věru hezky,
všichni čumí do mobilu,
pípají jim esemesky,
co je to za volovinu?

Co řeknu
Břehy
Co řeknu jenom našim,
na to, že se stále nežením?
Kde hodnou ženu splaším,
aby mi dům nebyl vězením ?

Všechno má své břehy,
jenom ne láska a fantazie,
první plná něhy,
ta druhá v mysli sama si žije

Prší
April
Podívej se hochu milý,
podívej se z okna,
pomiluj mne ještě chvíli,
ať jsem práce schopná

Napij se synečku napij,
napij se zhluboka,
dnes máme, bohužel, april napij se z potoka
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Střední věk

„Vítači“ migrantů

Po ránu to chvíli trvá,
než se tělo rozhýbá,
ty však budeš vždy ta prvá,
kterou denně zulíbám

Rozvraceči národa,
tahle pátá kolona,
to už není náhoda.
Ti nám nesmí do dvora !

Dokonalost

Chtějí z nás mít „Hujery“,
ty, co se klaní Unii,
nemají však důvěry my nesnášíme fúrii

Není všechno dokonalé,
nikdy nebylo a nebude,
naděje jsou často plané,
snažit se o to je řehole

Obloha
Obloha nečeká
na roztažené deštníky,
v klidu tě nenechá nezná módy ceníky

Nepotřebné věci
K čemu jsou jen přeci
nepotřebné věci ?
Nyní již to dobře vím dát je rychle potřebným

Důležité „kraviny“
V USA se zbláznili,
nad Bruselem visí mraky,
pohlaví již zazdili,
a námluvy po něm taky

KČT
A tak místo turistiky
prodáváme trička, čepice,
firmám za to budiž díky,
že nemusí stále žehlit se

Dříve nebo později?
Když nebráníme svobodu druhých,
tak šlapeme na tu svoji,
pak nepomůže ruce si umýt,
pozdě je chystat se k boji

Otázka
Slunce tu bude
ale my, my už ne,
co po nás zbude?
Po našem matiné ?
Smůla

Kardiak

Zavřená hospoda,
ledová cesta.
Kdo pivo, kdo podá?
Nálada klesla

Musím vstávat pomalu,
aby se mi srovnal tlak,
našel k žití odvahu,
a netrefil mě pak šlak

-46-

Šťastný den

Do boje

Dneska nemám žádnou práci,
dneska mám jen zábavu,
povinnost svůj význam ztrácí,
úklid letí za hlavu

Nemůžeš mít vždy jen štěstí,
občas přijde také smůla,
někdy dostaneš i pěstí přesto do boje a hurá !

Senior na procházce

Večer (Moderna)

Nemusí už nikam spěchat,
ať spěchají druzí,
může v klidu všechno nechat věnovat se chůzi

Pozdní autobus
rozváží pracovní fanatiky,
děti ulice piští již v normě.
Pro někoho „život“ začíná,
pro jiného končí
u televize s lahváčem z ledničky.
A ke všemu ještě děti
přinesly ze školy dvojky.

Láhev vína
Není moje vina,
že už láhev vína,
v dosti velké míře
dělá z tebe zvíře

Kolik času

Chudý
Jsou takové okamžiky,
kdy jsem rád, že jsem teď chudý,
osude můj, za to díky,
štěstěna se na mne culí

Kdyby člověk věděl,
kolik času zbývá,
kolik ještě neděl,
kolik láhví piva
Sumit
Začínáme balit,
my času máme dost,
čeká nás ten sumit:
„Co dělat na lenost ?“

Nezávidí sousedé,
i pomluv je nějak málo,
dobře se mi povede štěstí se na mne usmálo

Techno

Krásné ženy

Může to vzbudit emoci,
ale i ztrátu sluchu,
také psychické „nemoci“tak přestaň blbnout, kluku

Tolik krásných žen,
a jak málo po nich zbylo,
pár vzpomínek jen,
však občas i plné kino
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Nebezpečný smích

Poslanci

Když rozesměješ ženu,
máš šanci, že ti dá
své jméno k tvému jménu dál už se nehlídá

Čeho pak si vy vážíte?
Starších lidí nebo předků?
Za požitky vyrážíte,
však za sebou plno zmetků

Akné

Předpověď počasí

Ach jó, ach né,
máme akné

Prý dnes bude průtrž mračen,
k tomu ještě vichr,
přijdu k tobě tedy zmáčen,
než půjdem na Twiter

Hokus – pokus
Něco můžeš,
něco musíš,
něco také
jen tak zkusíš

Rady

Konečně

Zbytečná kácení

A tak konečně po letech
dostal grázl „po létech“

Vysoké stromy
padají k zemi,
jak říci slovy,
že smutno je mi

Kdo nebere rady,
ten se trápí hlady

Smraďoši
Kuřák nebo bezdomovec
smrdí skoro stejně,
Kdy už bude smradu konec?
Proč mít botu v lejně ?

Volby
Kecy, kecy, kecy,
zase samé kecy.
Pročpak?
Budou volby přeci !

Hranice
Hlídání hranic,
to není na nic.
Potřeba je bránit se ohlídat si hranice

Poslední cestující
Přihnala se do vlaku
na poslední minutu,
kytaru má v ruksaku,
zahnala mou dřímotu

Zprávy na mobilu
Podívá se na zprávy,
copak kdo mu píše,
kde jsou jaké záhady,
a jak se kde dýše
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Nezasněží

Král
Ten, kdo by se boje bál,
nemůže být nikdy král

Nezasněží, nezasněží zítra budou Vánoce,
bílé budou jenom stěží však o sněhu zdálo se

Komu?

Extrémista ?

Komu bys zavolal,
kdyby bylo třeba?
Komu bys žaloval,
že ti kradou chleba ?

To není ten, kdo se zlu brání,
ale ten, kdo kašle sám na lidi,
kdo strpí, aby cizí smradi
na ulicích občany mlátili

Vzpomínka na mládí

Rodina

Nejprve práce
a potom zábava,
vždy ale rvát se,
tak jako zamlada

Rodinu si nevybírám,
ta nevznikne na přání,
nemohu říct „běžte jinam,“
jste mi jen pro zasmání

Iluze - inkluze

Podle sebe, soudím tebe

V životě ber vše
tak jako verše,
které jsi četl v mládí

Ženy mají jednu chybu,
soudí jenom podle sebe,
počítej s tím, ty můj synu,
až tě tvoje žena „zjebe“

Byla to iluze,
než přišla inkluze prý máme se mít rádi

Moderní
Hlavně, že je to moderní,
i když je to směšné.
Kdy se nám v hlavě rozední,
že je to též zcestné ?

Nikdo
Nikdo mě už nemiluje,
nikdo mě nemá ani rád,
StB mne eviduje,
jak mám v té komedii hrát?

Vyznání
Mám tě holka, mám tě v hlavě,
říká se tomu láska,
tak se přece usměj na mě,
vždyť jen ty jsi má kráska

Znovu
Až se znovu narodím,
pak dám na rady starších,
pýchu rychle zahodím,
pomáhat budu dalším
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Budou volby
Na záda mi hned vlez už nikdy ODS !

Riziko

Sídliště

Na co hochu riskovat?
Na co by to bylo?
Raděj se jdi hned schovat
a potom na pivo

Panelákové krabice,
na hřištích řvoucí děti,
kdepak možno bavit se?
Proč nějak smutno je ti?

Potichu

Merkelová II

Potichu, dál potichu
jdou kolem nás léta,
princezna jen v kožichu
copy sobě splétá

Připadá mi jak šílená,
myslí, že má vždy pravdu,
připomíná mi Hitlera na muřích nohách stavbu

První máj 1953

Mám takový divný pocit,
že Merkel má nemoc z moci,
vidí jen jednu stranu věci,
což věru není správné přeci

Musím vstávat,
bude průvod,
musím mávat jaký důvod ?

Odpůrců se zbavila,
migranti jsou „svatí“,
Merklová se „zbláznila“,
národ za to platí

Jinak bych spal
jako robě,
já se však bál vzhledem k době

Zve si cizí lidi
na cizí území,
nenávist však sklidí kdy už ji vymění?

Maturita z matematiky
My jsme lidé vzdělaní,
nám matyka nevadí,
kdo se bojí matyky,
ten ať lepí pytlíky !

Za její vidinu, vizi
Německo teď smůlu sklízí

Slunce

Nevidím žádné jiné cesty,
než ji poslat na psychotesty

Svítí nebo nesvítí
za okny slunce nám?
Býti nebo nebýti ?
To nepřísluší nám !

Zatím k nám „okupanti“ nechtějí,
ale co kdyby chtěli?
Zákony se rychle už nezmění,
copak bychom dělat měli ?

Záda
Kdo své svaly nenamáhá,
kdo je na to flink,
toho potom bolí záda,
ať doktor či ing

(V papírech má zřejmě velké resty jak dopadly její psychotesty?)
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(Občas se z ničeho nic třese,
je konec, inu pryč už jde se)

Co potřebuješ?
Vánoční a novoroční přání
Nevím letos, co mám přát,
líp je něco udělat
Předat alespoň rady,
když o to budou stát,
neotáčet se zády,
když soused má dnes „hlad“
Novoroční rozjímání
Něco jsem mohl dělat lépe,
něco zas vůbec ne,
dokud mi ale srdce tepe,
neříkám utecme !
Jsem sice pomalý,
ale prožil jsem toho hodně,
životem kovaný,
od zimy, veder, vody, ohně
Před bouřkou (Moderna)
Uplakaná je obloha,
stále straší hřměním.
Zavírají se okenice
a zamykají dveře.
Pospíchej holka, proboha!
Marně pak za kliku chudák béře

Potřebuješ chodit?
No tak tedy choď !
Pár kilo též shodit?
No, tak děti ploď !
Chudý
Kdopak by mu volal?
Kdopak by mu psal?
Všechno lidem rozdal a tak jděte dál !
Za čím?
Proč se hnát za láskou, za štěstím?
Proč hledat stále jejich maxima?
Proč řídit se každým návěstím,
co když však kronikáři lhali nám?
Nehonit se za chimérou,
za holuby, co sedí na střeše,
být s přítelkyní milenou,
s obrázky Mikoláše Aleše
Vždyť stačí ti žena milá,
a to, že jsi sám spokojen,
to život pak hezký bývá,
a nemusíš jít do kolen

Dobrá rada

Vánoční III
Chybí jen málo dní,
slavnostní nálada stoupá,
přijde čas vánoční,
kapr se ve vaně koupá
Děti mu nosí cukroví,
máma, ta hledá paličku,
na Štědrý den ho uloví
na zavařenou třešničku

Abych si našel krasavici,
a k tomu ještě chytrou,
že prý s tím mám sám poradit si než záda mě zas chytnou
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V koutě
V koutě máš sice krytá záda,
ale jen již málo možností,
do kouta tlačí tě tvá vláda,
tím, že od peněz tě oprostí

