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Romantický film

Hudba ?

Hezky se na to dívá,
když se lidi mají rádi,
tam to vždy pěkné bývá,
tak, ať se jen dále svádí

Co je tohle za řvaní?
Tohle, že je hudba?
Krákorají havrani vyplaší to pudla
Nikdo se to nedoví,
Píše věci pro celý svět,
ale nikdo mu to nevydá,
hlouposti, ty však vyjdou hned,
neboť tohle lidi zajímá
Přísloví XX
Když se nechce,
jde to těžce
Hudba
Když tě všichni opustí,
tak ti hudba zůstane,
když tě z práce propustí,
tak si zpívej „burane“
Jen málo
Jen málo někdy stačí,
aby byl člověk spokojen,
pedanti se dál mračí
a ty jsi žitím opojen

Sexu je teď mnohem více,
než bývalo za nás dříve,
nestačí mít velké plíce,
nutno tvářit se též mile
Souboj
Dobře to dopadlo,
skoro jako v pohádce,
nadšení opadlo,
a hned bylo po hádce
Jasná zpráva
Dětem třeba jasně říci,
co škodí, co prospívá,
co je téměř na hranici,
na co chodit do kina
Neštěstí
Neštěstí
naštěstí
nechodí často,
mívá však návěstí jak tě znám – dáš to !
Výhoda stáří

Novoroční přání
K čemu jsou ta všechna přání ?
Vždyť jsou to jen řeči,
jen před činy muž se sklání,
jen činy přesvědčí
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Špatně vidím,
špatně slyším tolik výhod najednou !
Bohužel se
ozvat stydím,
kritici, ať zalezou

Vstávání

Kuřecích 37 dnů života

Vstává s nadějí,
ale i s povinností,
první má raději,
druhé se čestně zhostí

Slepice, ta na paprice,
nebo třeba kuřecí řízky,
nedokáží ubránit se,
a tak je jejich konec blízký

Pozitivně

Barva pleti

Berme věci pozitivně,
i zlo je nám k něčemu dobré,
oheň zahřeje nás v zimě
a děti bývají i hodné

Nevadí mi barva pleti,
mně vadí jejich chování
Jakpak mohou všechno směti?
Proč rasismem se ohání?

Houby bez octa

Jen

Jedna bříza vedle druhé
roste podél dálnice,
jistě hub tam hodně bude -,
jíst je budu bránit se

Jen se svlíkej,
jen se klidně svlíkej,
pak však nenaříkej,
že jsem si tě vzal

Na dálnici

Loučení

Šedá a bílá
stále je před tebou,
„autobus“ klímá,
barvu má zelenou

Loučení, ach loučení,
ty přesmutné chvíle,
vlaky mají zpoždění,
zdržují je milé

Na hřbitově

Výborně a paráda II

Na hřbitově mezi hroby,
tam je chvíle klidu,
tam se člověk leccos doví
o sobě i lidu,
o sobě i o druhých,
o hnědých i o rudých

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
ten, kdo s nimi nakládá,
ten těžkosti přečká

Muž

Pojď sem, pojď sem, pojď sem,
kde jsi zase běhal?
Jsem přece tvým otcem,
kde bych tě pak hledal ?

Muž, ten nebrečí,
muž, ten dál bojuje,
a to bez řečí,
jen, co se obuje

K synovi
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V důchodu

Dvě slova III

Nemusíš už nic dělat,
ani žádné hlouposti,
za úředníky běhat,
můžeš užít volnosti

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
kdo je říká od rána,
ten štěstí nezmešká

Začíná zima

Bolest

Krmelec čeká na hosty,
neváhej, a též pomoz ty !

Ono, když tě něco bolí,
tak by si měl děkovat,
ne na osud chodit s holí on tě chce jen varovat

Pán Bůh
Pán Bůh, to je útěcha,
pro žití a po žití,
samotné nás nenechá bibli zkusme zvoliti

Rádio
Nač poslouchat rádio,
co je jen samé drama,
tragédie naživo,
mlátí se prázdná sláma

V lese
Cestičky lesní
tiché i šustivé,
procházky štěstí,
rychle čas uplyne

Právnička Čaputová
Jak se potkám s právničkou,
tak utíkám k lesu,
s rozvázanou tkaničkou,
shrbený, bez hlesu

Nálety
Zavřené dveře do krytu,
sirény zase šílí,
neznáme dobu pobytu,
letadla na nás cílí

Moderní poezie

Svědomí

Básničky psané o ničem,
neb o pocitech autora,
jež chimérami obklíčen,
v nich vše podstatné zaorá

Slušný člověk má svědomí,
jenže grázl ho nemá,
a tak se nikdy nedoví,
co nedělat je třeba

Ty „básně“ nejsou pro lidi,
jsou to jen pocity ega,
v nich „smetí“ v sobě odklidí,
a lidem ho potom předá
(3)
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Milovat ?

Je mi lehko

Proč bych měl milovat někoho,
kdo mně dlouhou dobu nenávidí?
Nikdy, nikdy ani jednoho vždyť kolem je tolik bezva lidí

Já nemusím nic,
ale mohu všechno,
co chci mohu říct,
je mi proto lehko

Chudý

Zatím

Že je chudý,
to mu neva,
má dost hudby,
má i chleba

Zatím mohu rád,
a všechno možné dělat,
s caparty si hrát
a za děvčaty běhat

TV a rádio

Co když

Pustíme si televizi
nebo třeba rádio,
jakou mají asi vizi,
aby nás to bavilo ?

Tolik hezkejch ženskejch
běhá dneska po světě,
tak si hochu vejskej,
třeba ňáká pozve tě

Osud

Ve škole

Člověk něco chce
a osud to změní,
někdy jen lehce někdy tě ožení

Víc hodin občanské výchovy
a také víc tělocviku,
snad to nikdo nikde nepoví,
že je to pro republiku

Posun času

Směr

Dříve bylo jenom šero,
teď se však už stmívá,
dřív jsem volal tvoje jméno,
teď mi jiná zpívá

Jdeme rychle a dobře,
ale špatným směrem,
stejně jako ty ovce
za travou a chlebem

Vůle

Za spotřebou hnát se?
Měli bychom kát se !
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Trénovat svou vůli,
to není nikdy na škodu,
nezůstaneš v půli,
zaženeš tímto náhodu

„Vítači“

Vánoční svátky

Vítači migrantů,
to je pátá kolona,
parta diletantů
co nesmí mi do dvora

Hlavně se už nedojímej,
to ponech těm mladším,
dnes musíš být trochu jinej,
pak prasátko spatříš

Pomoc grázlům

Bramboračka

Pomáhat grázlům
je vlastně zločin,
ničí to náš dům s pomocí končím

Nedělej z toho „bramboračku“,
říkala mi máma,
když neměla už ani kačku,
dělala ji sama

Inspirace

Pojď

Mohla jste být milovaná,
mohla jste být šťastná,
v básních často citovaná,
a do smrti krásná

Pojď, projdeme se hájem,
večer pak spolu budem spát,
vyprávět chci ti báje,
že budu tě mít stále rád

Nikdo

Ustupovat

Nikdo mi nenapíše,
nikdo mě nemá rád
a tak zas dobře vím, že
brzy dnes půjdu spát

Ustupovat grázlům,
to je politika?
Vykrádat dál náš dům,
to i nás se týká!

Když je moc moci, tak není pomoci

I kdyby to slušnost velela,
to se přece dávno nedělá.

Mohl by dělat téměř cokoliv,
nechybí mu totiž zkušenosti,
nebudou mu to chtít však dovolit,
vždyť oni jsou v postech jenom hosti

Ustupovat grázlům,
to se u nás nedělá,
stejně tak i bláznům,
nebyla bys veselá

Klídek
Chudák básník
Co stačím, to stačím,
ostatní až příště,
potom jen skotačím nejlíp v rodném hnízdě
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Řekl ženě, že jde makat,
jí se to však nelíbí,
„Do postele jdeš se flákat,
básničky tě neživí“

Jaroslav Kubera 72 let
Má milá
Tak se chlapec vytahoval,
teď bude ležet pod drnem,
“zobák“ sobě vypaloval,
těžko se za ním pohrnem

Kdepak jsi má milá?
Pojď usmát se na mě,
rychle jsi mne zmámila,
teď tě nosím v hlavě

Léků bral jen polovinu
předepsanou doktorem,
že udělal volovinu,
to zvoláme souborem

Závory
Proč hned spouštět závory,
když je někdo jiný?
Když má jiné názory hnědý nebo bílý

Stejně je to ale zázrak,
že při tom jak žil a tak dál
padl takhle pozdě na znak,
aniž by nám jen zamával

Když dodržuje zákony
a neútočí na lidi,
jen ať si slaví s fábory,
když porazí mou Slávii

Byl vám vtipný, nebojácný,
mluvil vždy „na rovinu“,
je snad tedy celkem jasný,
že mu leccos prominu

Do postele

Jediné řešení

Už mi holka, už mi stele
a usmívá se na mne,
láká mě tak do postele,
bránit se budu marně

Rozhodují fakta
a nikoliv jenom přání,
ten, kdo mluví spatra
nemá často ani zdání

Úsměv z fotky

ODS
ODS mohou volit sklerotici
a ti, co nezažili její vládu,
zralá je už jenom na demolici,
když však sama se nepřivede k pádu
v „Opo-smlouvě“ hávu

Raději mám ženu,
co se na mne z fotky směje,
ať se děje, co se děje,
ta má pro mne cenu,
ta mne zbaví beznaděje
Nežli žena doma,
co mi smutek dodá

Před volbami
Senioři V
Program může býti dobrej,
o tom není řeči,
v hlavě si to ale srovnej řeči nepřesvědčí
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Nikdo o ně už moc nestojí,
pro nikoho již nejsou perspektivní,
mimo výročí k nim nechodí,
mají jen seriály televizní
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Kuřáci

Koronavir se šíří ?

Proč kuřáci nezaplatí
všechno svoje léčení?
Když se jedná o bezpečnost lidí,
Za to mohou všichni svatí tak, ať klidně vypadám třeba jako hlupák, pojišťoven vedení
který přehání a posměch sklidí,
než, aby někdo na ulici mrtev upad
Tři
Ochrana před koronavirem
Raději budu za vola,
a přeženu ochranu,
než opatření jalová
dělaná ještě postaru
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Podívej se moje milá,
ty jsi se snad zbláznila,
když chceš míti od muže
každý večer tři růže.
Musím se do tebe obout,
mužský není přece kohout

Garáže
Jedna věc mě zaráží,
že je tolik garáží,
nikomu se chodit nechce,
a když jde, tak jenom těžce,
a to jen na nádraží (což mne právě zaráží)

Večeře
Lečo a fazole večeře na stole
Ke kartářce?

Za úsměv jediný
Nechce vědět, co ho čeká,
takto je potom více zábavy,
člověk také méně spěchá,
starosti nebere si do hlavy

Jeden paprsek sluneční
neb úsměv hezké ženy,
končí nálada smuteční
a opět dobře je mi

EU 7.2.2020
Dětský smích
Utrhla se ze řetězu,
hraje si nám na vládce,
na kolena nepolezu,
nemám chuti vzdávat se

Ať je bláto nebo zima,
ať je vedro nebo sníh,
život bývá stejně prima,
když je slyšet dětský smích

„Dávkové“ taxi
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Cikáni si berou taxi,
a ty nemáš na léky,
divné je to lidem jaksi bude to tak na věky ?

Valentýn I

Na co?

Je to věc trochu jiná,
než na prvního máje,
slavit dnes Valentýna,
když sněhové jsou stráně

Na co má ta žena prsa,
když nechce mít žádné děti?
Čokoládu jenom mlsá,
sex má od desíti k pěti

Valentýnské přání

Zbytečné hádky

Dneska máme Valentýna,
já ti přeji lásku,
připíjím ti sklenkou vína,
líbám tě do vlásků

Lidé si mají pomáhat,
vždyť jsou přece „smečka“,
proč zbytečně se pohádat,
když smečka vše přečká ?

Nerad, ale slaví Valentýna

Co je láska

Co ti hochu jenom zbývá,
nežli slavit Valentýna,
není to na velké věnce,
je tu ale konkurence

Víme co je láska?
Ta je přece pud,
zpočátku si mlaská,
potom - Bůh jen suď

Valentýn II

Malá útěcha

Nalijme si deci vína
a líbejme dívky,
dnes je totiž Valentýna nešetřeme kvítky

Jsou na tom jiní hůře,
tak proč si jen naříkat ?
Raději čichat růže kávu s mlékem zamíchat

Valentýn III

Nové nápady

Nalijme jim sklenku vína
a líbejme ženy,
dnes je totiž Valentýna,
pro nás sladké meny

Umíme být rychle proti,
neumíme býti pro,
kdopak tyhle snahy zkrotí,
aby se vše povedlo ?

Mládež

Komorná se vymlouvá

Nezná již úctu,
nezná vděk,
dvanáct do tuctu mimoděk

Mladý pane,
i to se nám stane,
ráno máme
vlasy rozcuchané
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Něco za něco
Splněné přání
Nemoci, ty chodí světem,
to ví přece každý,
říkáme to našim dětem:
Nepij vodu z kašny !

Podívej se moje milá,
co jsem ti přivez z marketu,
stále o ní jsi jen snila tak jsem ti koupil Babetu

Sebedůvěra
Proč ?
Všechno zná,
všechno ví,
zbytek se
naučí

Proč mne žena opouští,
proč budu zase sám?
Jako veslař na poušti tak si teď připadám

Někdo
Zanedbaná výchova
Někdo stále nadává,
jiný si zas zpívá,
vesele jak zamlada
na svět rád se dívá

Co mě dneska mrzí,
co se mi nelíbí ?
Že jsou děti drzý nesplní, co slíbí

Tolerance
OSN
Tolerance k názorům to je šance k hovorům

Není to pro svět dobře,
že OSN moc nekoná,
že hodně lidí pomře,
než právo veta překoná

Orkán Sabina
Tak k nám přišla Sabina,
vichr, liják a tak dál,
pár lidí nám zranila,
každý z nás se trochu bál

„Věštec“
Aby byla psina
dá si deci vína,
a pak bude věštit čí je všechno vina

Koruny stromů
zametaly ulice,
desítky hromů
hnaly ženy tulit se

Proč?

Pravda
Pravda občas zvítězí,
ale dá to fušku,
někdy stačí příměří,
jindy chce to pušku
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Proč se jenom čílit?
Proč se stále vzrušovat?
Proč na úspěch cílit?
Raděj
naděj
uchovat !
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Pokuste se

Slepice v kleci

Zkuste napsat jen pár řádků,
aby měly rýmy,
aby pobavily „chásku“,
nebyly na šprýmy

Všem lidem je známo,
že poslanci ANO
jsou pro slepičí klece,
ač je to chyba přece.
Snad přestanou ty „kecy“,
když zkusí žít si v kleci.
Jenže i já za to mohu,
že mlčím a neozvu se:
„Ne klece u slepic chovu,
co strádají v jednom kuse“.
Prohrají to na celé čáře kdo by volil „slepičáře“ ?

Výměny
Smiřte se s tím pánové,
ale hlavně dámy,
vymění vás za nové,
a tak vzniknou fámy
Politické strany
Mám takovouto teorii,
že strany jsou tu pro lidi,
že pro nás tvoří „melodii“
a nepořádek poklidí

Machr
Můžeš dělat machra a to hlavně před děvčaty,
s lidmi mluvit spatra,
vnutit se hned do debaty

Doušek
Doušek vína,
doušek piva,
doušek čiré vody

Čekání na osud
Jedna dívka jako druhá
čeká na svůj osud,
vybírá si svého druha,
a to platí dosud

Pokaždé to
bude jiná
vždy však zpívám ódy

Do boje

Loterie

Pane Landa
končí sranda,
musíme jít do „boje“

Experiment nebo pokus,
můžete si vybrat,
chcete se mít líp než dosud ?
Zkuste sportku vyhrát !

Někdo ztrácí,
jiný kácí,
další dělá oboje
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Svíčka

Před fotbalovým zápasem

Až začneš být línej,
a ven přestaneš chodit,
potom svíčku vyndej,
na hrob se bude hodit

Je mi jedno na jakém místě
budu hájit barvy klubu,
jedno však vím už zcela jistě,
že připraven k boji budu

Malý úsměv

Volná výchova

Jak málo ti někdy stačí,
aby jsi byl spokojen,
když úsměv se v očích zračí
alespoň u jedné z žen

Když výchovu nezvládám,
neboť mám muže dávno v háji,
když celý den nadávám,
však před rodiči šťastnou hraji

Vstřícnost ?

Dříve nebo později ?

Jít se vstřícností na vrahy,
to není příliš chytré,
být terčem jejich zábavy,
a čekat kdy co chytne

Urychlená opatření
jsou lepší, než ta, která přijdou
později,
ta pomohou k odhalení
i vlaků skrytých na odstavné koleji

Dopis
Prevence
Napíši ti jen pár řádek,
ty z nich snadno pochopíš
všechno o mých lásky spádech,
i to, co již dávno víš

Když nechceš být dementní,
tak začni hrát šachy,
zřiď si kartu debetní,
nedá to moc „fachy“

K „očaři“
Právě začínáme
Jak já k tomu přijdu,
že vše vidím nejasně,
sotva z domu vyjdu
slunce nějak pohasne

Čistý blok
a nová gelovka,
a teď ukaž, co je v tobě
Vinný mok,
zlacená jmenovka,
k tomu myslet trochu nově

Radost pro druhé
Já se mám
Dělat radost druhým,
to dokáže každý,
také já to umím,
když nejde o vraždy
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Mám jen sedm neduhů
a už žádné nemoci,
naštěstí jsem bez dluhů,
lenost umím přemoci

Chlap
Hasicí přístroje SAS 13
Jedna věc je u nás v domě jistá hasičák zvedne jen kulturista

Chlapa poznáš podle toho,
že plní své sliby,
nepovídá toho mnoho,
a neříká kdyby

Celý den

Fotomodelka

Celý den se budu chválit,
od rána až do noci,
nenechám se nikým šálit,
že jsou prohry, nemoci

Nejjednodušší
je mít za model dívku,
které to sluší
na „mole“ i v chlívku

Bolest

Turista v zimě

Radujme se z každé bolesti,
neboť ta nás varuje,
k lékaři umí nás dovésti,
a tak zdraví daruje

Všichni svatí, stůjte při mně,
ať přežiji v této v zimě,
ať mne mrazy neskolí,
a nohy mne nebolí

Blbci

Báseň pro muže

Jeden blbec,
druhý blbec,
ve frontě je třetí.
Kdy jim bude jenom konec?
Pročpak smutno je ti?

Napíši ti také báseň,
snad se bude líbit,
zamilovaná též já jsem,
a tak mohu slíbit:
Že ti budu stále věrná,
vážit si tě budu,
nezláká mne žádná herna,
budu mít dost studu

Že to byl jen omyl?
Tys ty blbce volil !
Básnický úvod

Starati se o tě stále,
to je moje radost,
pořádná chci být nadále,
a zmenšovat chaos

V těchto verších
v těch je osud,
v těch je vše co bylo
Co jsem zažil
všechno dosud
a jak se mi žilo

Domácí vězení
Když je tahle holka hezká,
proč má sedět doma,
kdopak ji za krásu trestá?
Čí pak je to zloba?
(12)
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Koronavirus
Karantána I
Žiji si teď v karanténě,
no, a co mi chybí ?
Starostí mám o dost méně,
na řadě je tývý
Opatření proti viru
Opatření proti viru,
občas na ně není čas,
někdo dělá si z nich psinu,
jiný zvedá pro ně hlas
Malý Churchil
Kdybych byl jak Churchil,
a v garanci měl Čechy,
sotva bych vir zmerčil,
byl bych rudý vzteky
Uzavřel bych hranice,
a chránil tak občany,
nutno přece bránit se to je projev odvahy !
Ulice bez lidí
Ulice bez lidí zdá se to přísné,
cizí nám závidí
a korvir kysne
Korvirové prázdniny
Zavřeme školy
a bude klid,
koho to bolí?
Kdo chce dál jít ?
Odhaduji směle štve to učitele
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Virus
Není radno dostat virus nemá plus, má jenom mínus
Štěstí a smůla
Nemůžeš mít stále štěstí,
přijde také smůla,
osud dá ti ránu pěstí,
pes na nohu čůrá
Buďme kámoši
Buďme všichni kámoši,
podporujme druhé,
klid budem mít na duši,
líp vše potom půjde !
Pro imunitu
Jednou týdně si spím,
dokud se nevzbudím
Tehdy a teď
Před měsícem šel s rouškou,
to byl tehdy exot,
teď, když jednou ji nemá
všem to přijde nevhod
Virus a nic
Nedělat zhola nic,
to dokáže každý hlupák,
a pak na zápal plic
na ulici člověk upad´
Až ten virus přijde sem,
zavoláme OSN

Roušky
Chráním tebe,
ty zas mne,
potom je to
vzájemné
Ještě cítím
Je to dobrý
ještě cítím
parfém svojí ženy.
Ztráta čichu
přijde hned s tím,
když jsem nakažený
Rouška
Rouška šitá na míru,
z bavlny, ne z papíru ochrání tvé okolí
a tebe to nebolí !
Pitný režim
I když nemáš žízeň,
tak je nutno pít,
zazpívat si píseň
a do „boje“ jít
V karanténě II
Povídám si se sebou,
bych neskončil jako cvok,
život nebyl lebedou,
a mohl bych držet krok
Vír
Copak je to za víra,
který kolem chodí?
Co nám dveře zavírá,
a obavy plodí ?
(14)

Naše pyšná civilizace
Zabalí tě do pytle,
a pak vhodí do hrobu,
není to moc obvyklé,
a není to o bohu.
Každý říká: „Promiňte,
já za to přec nemohu“
Velikonoce 2020
Ať velikonoční naděje
„promoří“ naše domovy,
víno ať nám někdo naleje,
zažene všechny choroby.
Divná doba
Co mám dělat milí braši,
abych zůstal vesel?
Nemoc, ta mne stále straší,
a ven abych nešel
Kuřáci jsou oslabení,
cukrovkáři také,
venku chybí pobavení,
však to všichni znáte
V karanténě III
Život je dneska jiný,
má méně rozletu,
hezčí jsou ale činy také sny o létu
Pohřby a svatby
Není pohřeb, není svatba,
jak jich bylo dříve,
málo lidí, viru klatba,
smrt zpovzdálí kýve

Na zlepšení imunity
Jednou týdně v klidu spím,
až dokud se nevzbudím
Pro lahváče denně běžim,
dodržuji pitný režim
Když je dnes venku hezky,
tak proč bych nešel ven,
až budou létat blesky,
tak bude konec her

Před měsícem a teď II
Před měsícem s rouškou,
to byl tehdy exot,
teď ho v čelo pošlou,
bez ní byl by nevhod
Varování č. 356
Nesahej si do očí korvir s tebou zatočí
V karanténě I
Hodina práce,
hodina klidu,
pak chvíli bát se
toho korviru
Korvirové chyby
Omluvit snad chyby mohu,
to, když problém začíná,
zkušenosti, díky bohu,
dodala nám však Čína
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Varování č. 357
Nestrkej si ruce k očím,
do pusy a do nosu,
neb po tobě virus skočí
a dá ti do „kokosu“

Končí legrace
Mám asi sedm neduhů
a k tomu pár nemocí,
jsem ale zato bez dluhů,
nepodléhám emocím
Teď však se ještě ke všemu
plíží kolem zrádný vir.
Kde respirátor seženu?
Ještě aby funkční byl !
Rouška, ta mne neochrání,
jak říkají lékaři,
dožiji se vinobraní,
když se bránit nedaří ?

Básničky III b 2020

V lese IV

Ženská samota

Na zemi je spousta šišek,
jak na louce pampelišek

Žena musí míti drama,
jinak by se nudila,
nedokáže býti sama k tobě by se stulila

Postupně
Udělám jednu věc,
pak začnu druhou,
to abych nakonec
neskončil s nulou

Kolotoč života
Jeden den jako druhý
plachtí kolem nás,
lichý a nebo sudý,
kde příběhy krást ?

Předjaří
Jižní svahy bez sněhu,
na severních se jen krčí,
zimě hlásí nevěru brzy bude rašit smrčí

Sóla
Udělal jsi toho mnoho,
však mohl jsi ještě víc,
kdybys nebyl stále sólo,
a vyšli ti lidé vstříc

Western
Zdálo se mně zdálo
o „vesnickém“ městě,
kde je lidí málo
a kde vládnou pěstě

Mládí
V mládí mně vždy štvalo,
když se zdrobňovalo

To se mám

Výborně a paráda

Mám asi sedm neduhů
a k nim pak ještě pár nemocí,
však naštěstí jsem bez dluhů
a nepodléhám emocím

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
a ten, kdo je postrádá,
ten své štěstí zmešká

Poděkování osudu

Kominík

Zní to sice divně,
ale je to tak,
že mám relativně
ještě dobrý zrak

Ať si kdo chce co chce říká,
ať si dělá legraci,
já mám ráda kominíka,
ten čtyřlístek neztrácí
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Předpředjaří
Dlouhé vedení
Dívej se kolem,
hochu můj milý,
zimě dej sbohem
na dlouhou chvíli

Když máte dlouhé vedení,
tak vám chvíli trvá,
než pochopíte, že dění
někdo rychle strhá

Přísloví IX
Přání IX
Člověk má mít odvahu
a ještě k tomu vůli,
nedělat vše postaru,
nepřestávat v půli

Ať kolem dokola
je klid a pohoda
Rozhlase, rozhlase

Myslet
V rozhlase je málo písní,
kterým se dá rozumět,
copak jsme teď zase v tísni budeme psát zas „pár vět“?

Tedy, nežli myslet,
to je lepší vědět,
poznat, co je svisle,
a které si hledět

Blonďák s…
A čeho se bát ?
To nám řekne stát !

Blonďák s modrýma očima,
ten ať mi nechodí na oči,
s ním problém často začíná,
do průšvihu vás namočí

Fotka neznámé missis
Kdybych věděl, která jsi,
tak bych ti napsal dopis,
že vyrostla jsi do krásy,
že chybí mi tvůj podpis

Pověst
Pověz mi děvče, pověz,
proč je o tobě tolik pomluv,
proč máš tak špatnou pověst,
proč neposloucháš žádných domluv ?

Zásnuby
Počkej na mne milá moje,
výjimečně na faře,
vzdávám se ti dnes bez boje požádáme faráře

Usměvavé ženy
Chybí nám usměvavé ženy
a jejich „prchavé“ řeči,
kolem nich neustálé změny a také - být v jejich péči

Lidulibá činnost
Lidulibá činnost
ta moc příznivců nemá,
mladík z ní už vyrost,
stařík, ten léky hledá
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Proč?

Dlouhý spánek

Máme zlaté ručičky,
a také nám to myslí,
štědré byly sudičky,
tak proč ten úsměv zkyslý ?

Spi si dál v jednom kole,
neužiješ si, „vole“ !

Téměř v ráji

Jsou slovíčka česká,
těm, ať každý tleská,
jsou i slova cizí,
ty, ať rychle zmizí !

Slovíčka česká

Od pěti do pěti
budu si hověti,
půjdu pak na „véču“
a milou vysvleču.
A co bude dál?
To, co bych si přál !

Nelegální migrant
Holenku, holenku,
jsi na mém pozemku,
budeš muset jít zas dále,
mému kraji dát hned vale

Na horách
Chtěl bych bydlet na horách,
vídat západ slunce,
žít třeba o bramborách
a koupat se v tůňce

Dříve a nyní
Dříve byly „lidovky“,
teď máme svou country,
dříve kostka cikorky,
teď whiskové párty

Život
Nemůžeme jenom ležet,
nemůžeme jenom spát,
nechat život kolem běžet,
a pak na něj s gustem lát

Křídlatka
Křídlatka si kvete,
úředníci také,
kdypak bude lépe?
Vy odpověď znáte?

Dobrovolník
Makej, makej, dokud můžeš,
pod drnem už nepomůžeš !

Šachy v životě

Zastupitelstvo

Na co hrají šachy,
když pak v životě nemyslí?
Vyhlášek jsou mraky na rozumu jsme závislí !

Kdyby zastupitelstvo nebylo,
co by se asi stalo?
Kterých starostí by přibylo,
a co by šlo dál samo?

(18)

Úsměv
Při usmívání našpulí tváře,
při úsměvu zazáří zoubky,
kolem hned pohody záře,
na muže pak přichází choutky
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Překvapení

Velikonoční přání

Mne už nic překvapit nemůže,
no, možná snad něco přece,
třeba když mně někdo pomůže,
a vůbec nic za to nechce

Protivný vir mi dneska brání
dát se v klidu do psaní,
psát všem velikonoční přání a tak činím pokání

Tolerance II

Přesto ale slušnost velí,
napsat všem alespoň vzkaz,
aby zůstali jsme smělí,
a on neporazil nás

Může mít jiné názory,
ale je to slušný chlap,
a tak zvyklostem navzdory,
jdu ho doma uvítat

V boji poznáme kámoše,
a také ostatní lidi,
teprv, když dojde na nože,
teprve potom se vidí !

Poslední řádky
Poslední tři řádky,
a pak půjdu spát,
končím všechny hádky,
lidi mám zas rád

Útok na zdraví
Současný útok na zdraví,
možná, že lidstvo napraví

Sliby
Nosil bych tě na rukou,
houpal tě jemně až do usnutí,
stal bych se tvou zárukou,
zradit tě mne nikdo nedonutí
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„Polednička“
Venku chodí polednice,
dítě zlobí stále,
otvírám tak okenice,
pojď si proň k nám dále

Lavička
Ohřejem si staré kosti
na sluníčku v horách,
kdo lavičky zde se zhostí
ten najednou omlád

Neduhy
Mám snad sedm neduhů,
ale zato mne těší,
že jsem zcela bez dluhů,
a závist u mne klečí

Puberťačka
Esemesky píše obouruč,
ale jinak nic neumí,
makat ji co nejdřív doporuč,
a táta, ať ji přemluví

Zvyk
Člověk si zvykne na všechno,
zvykne si i na binec,
zvykne si na hluk, na techno,
ale ne na hambinec

(19)

Na kopci
Všechny cesty vedou dolů,
jen některé ale domů

Pozornost
Čtyři piva
Pořád třeba myslet
a pozor si dávat.
Na mobilu viset?
To jsi tedy „kráva“ !

Nemáš žízeň ?
Nechceš píti?
Dva litříky
je nezbytí

Kopce
Péče o svěřený majetek
To jsou kopce,
to jsou kopce,
ať je šlape
jen ten, kdo chce.
Lépe jezdím busem,
neb na kole šusem

Zbourali zas další barák,
propadla se mu střecha,
ona padá totiž naráz,
když sníh se na ní nechá
Pronásledování zloděje

Špatné a dobré
Vůbec nic se neděje,
jdeme za ním dál,
máme jeho šlépěje on náš kapitál

Na všem špatném
vidím satén.
Bude se mi líp
jistě trochu žít.
Je to také asi
zkouška na zlé časy

Mládež
Ještě, že tak na mládeži
toho mnoho nezáleží !

Natažená dlaň
Když chceš najít severní stráň,
musíš se podívat na jih,
když chceš k vládě nastavit dlaň,
měl by ses nejprve snažit
Pohled do očí
Pohlédni mi moje milá,
pohlédni mi do očí,
v nich jsi vždy jen krásná byla,
a nikdy to neskončí

Venku je zase hezky
a ty sedíš doma,
proč si nevezmeš kecky proč koukáš jako sova ?
Čekání u baru
Počkej na mne moje milá,
počkej na mne u baru,
ne, aby ses příliš zpila,
měla tesknou náladu

Spokojený „vrah“
Zabil jsem dnes dva moly mám tak úspěšný den,
i když mám „vraha“ roli,
cítím se spokojen

Hezký den
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Ani pes

Na svém místě

Ani pes po tobě neštěkne,
natož pak vlastní děti,
je to sice od nich nepěkné,
nesmíš však zabíjeti

Zase to není na svém místě,
zase je to někde jinde,
jednu věc vím však zcela jistě,
že těžko to samo přijde

Úklid

Auto - smog

Podívej se moje milá,
pohlédni tam do kouta,
v úklidu jsi polevila,
je tam hračka kohouta

Zavřete okna,
zapněte čističky,
auta rozhodla prchejme lidičky

Pročpak ?

Svátek

Copak z vás to nikdo neví,
proč se holka právě kření ?
Na hochy má dobrý vkus to prožívá orgasmus

Co ti chybí
hochu milý?
Co by jsi chtěl k svátku?
Lepší tývý,
lepší tchyni ?
Nebo volno k pátku?

Strana v krizi
Strana, která nepracuje,
když je národ v krizi,
ta si o to koleduje,
že po krizi zmizí

Pomoc
Pomáhat grázlům,
není dobrý počin.
Pomáhat grázlům,
to je přece zločin !

Spěchání
Já nikam nespěchám,
navíc pročpak taky ?
Spěch mladším ponechám,
s ním termínů strachy

Svatba
Vypil toho tolik,
snědl ještě víc,
bez daru však prolít,
vždyť je z Nemanic

Poslední budík
Zabývat se hloupostmi,
to dnešní lidstvo umí,
usměrnit ho pomoz mi,
poslední tiká budík

Zdraví
Dobrá mysl a čistota
značí celé zdraví,
životní je to jistota,
jak přísloví praví
(21)
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Ponorka
Nejde si hrát na dvorku,
nejde chodit ven,
až dostaneš „ponorku“,
ber to s poklidem

Na horách
Zavřená jsou parkoviště.
Otevřená? Někdy příště.

Bez roušky
Co by za to jinde dali,
kdyby měli tak čistý vzduch.
Pročpak jste ho lidem vzali,
když turistů je jako much ?

Kdo dělá hrdinu
na úkor druhých,
ať jde na hodinu
do kouta bulit

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

Auta jezdí jako divá,
jako by vir ani nebyl
Nehoří, však přihořívá,
jen, abych vir nějak přežil
V parku za koronaviru
Samá „kurva“,
samá „píča“,
hulákání k tomu,
utíká pes,
prchá číča,
já jdu také domů

Po koronaviru
Nastala doba k zamyšlení
nad činností lidstva,
každý nápad je ke slyšení,
diskuze je jistá

S rouškou
Vyrábí se hlouposti,
a to jen pro spotřebu,
kdy rozum nás pohostí?
V představách to nesvedu

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

Na dveře, když katastrofa zaklepe
je to dobrá šance pro růst hádépé
Uvolňování
Ať si říká kdo chce co chce s virem to jde nějak z kopce

(22)
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Vzpomeň si
Volby
Vzpomeň ty jsi moje milá,
jen si vzpomeň na mne,
jak jsi se mnou hodná byla,
když jsme spali v trávě

Neříkejte, co chcete dělat,
říkejte nám, co jste udělali,
nejsme přece jen stádo telat,
abyste nás sliby kolébali

Magnolie
Pěšky
Už magnolie kvete,
to jaro začíná,
zas bude nám všem lépe otvírá tančírna

Ono je to těžký,
i když se to nezdá,
chodit v zimě pěšky,
a to až do března

Máš
Nezáleží
Je mi jedno kolik hodin
právě venku zvoní,
za ruku se s milou vodím,
oči mám jen pro ni

Máš na to !
A na co?
No, prostě máš na všechno !
Na zlato,
na bláto i aby se zametlo

Odpočinek

Čekání o páté

Dneska si jen odpočinu,
nikam dneska nemusím,
za nic já nenesu vinu
a nikoho neruším

Blíží se pátá,
čekáme doma,
až přijde táta,
na jeho slova

Prosba

Čím dřív – tím líp

Napiš mi pár řádků,
ty ať se mi líbí,
dej je na památku,
dodají mi síly

Když je zdraví mimo normy,
tak to něco znamená,
své nemoci odhal formy,
a nedělej ramena

Duben

Jen pro bohaté

Tráva se zelená
a listy raší,
i socha kamenná
je náhle mladší

Chtěl byste někdo mladou ženskou,
co se vdává jen pro prachy?
Jíž chtivostí se oči lesknou,
co miluje jen bohatý
(23)

Pohled do očí
Lidová V
Pohlédni si do očí,
tam poznáš, co jsi zač,
tam činy tvé se zúročí,
a vznikne nový match

Dobré je, dobré je,
že už není pána,
že nám nenadává.
Nadávají druzí,
vrazi a soudruzi.
Dobré je, dobré je,
že už není pána

Výzva
Jednou to přijde
Zkuste napsat dva tři rýmy,
a pak přijďte za mnou s nimi

Kdyby se mi něco stalo,
a já třeba nedýchal,
kdyby srdce dotepalo,
a já jenom spal a spal

Náhrobní kámen
Zde leží ten,
co velký sen
chtěl splnit všem

Zahrabte mne do hrobečku,
nápis stačí bronzový,
za mým žitím dejte tečku:
„Ať si v zemi pohoví !“

Svědomí ?
Mladým dnes chybí svědomí,
jak je to jenom možné?
Nemají pohled férový kdo světlo pro ně zažne ?

Večerní káva
Udělám si kafíčko,
abych byl víc čilej,
píseň zpívej holčičko
a polibek přidej

Pod pantoflem
Na snění jsi dobrej,
jen ty skutky zlepšit,
tak se slušně chovej,
a jdi pejska venčit

Ředitel a sekretářka
Nedělejte na mne oči,
já jsem přece ženatý,
pro vás tím to všechno končí a už žádné debaty

Podpatky
Přestaňte si milé dámy
ničit nohy podpatky nejsou to jen plané fámy.

Venku a doma

Zaujměte povahou,
víc než nohou bolavou
(24)

Ať venku sněží,
ať tam třeba leje,
ať se tam šeří,
ať ke tmě to spěje
Domov, toť má obora,
kde panuje pohoda

Obavy z viru
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Obavy, jděte už do háje,
já se vás dnes zbavím,
dám si večer sklenku tokaje,
a zůstanu zdravým

Korvir
Plíží se plíží,
už bude u nás,
v tobě se shlíží smyčku mu uvaž

Virová doba

Na bibli, to přísaháme,
potom si ji jdeme číst,
korvir, ten když ovšem máme v nemocnicích málo míst
Dejme mu vzdoru malou lekci,
vezměme roušku, desinfekci
Obavy

Co bych dělal venku,
když je hezky doma?
Nemohu do šenku je taková doba

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

Řeknu vám to na rovinu,
i když nejsem zbabělec,
obávám se koroviru,
a tak šetřím na věnec
Plicní ventilátory

XXXXXXXXXXXXXXX
Ventilaci půjčovat,
to prospívá lidem,
trh chce ale určovat,
jak pak k novým přijdem
V karanténě III
Tolikrát jsi si ruce nemyl
ani jako malé dítě,
rád bys v tom aspoň trochu slevil,
co ale když vir chytí tě ?

(25)

Ráno
Nechce se ti do světa?
Přesto hochu vstávej,
málo času do léta,
běž, a tak stromky sázej!

Lidová VI

Úsměv

Mám tě holka, mám tě v merku,
a to dlouho, dlouho už,
rozepni si podprsenku,
poznáš, že je tady muž

Za úsměv jen jeden,
za úsměv Hany,
to říkám všem předem,
že je mně známý

Politik

Poděkování

Nenechá si poradit,
on je totiž veličina,
umí se tak ohradit,
když myšlenka přijde jiná

Děkuji ti pane Bože
za to, že jsem ještě naživu,
že mám stále suché lože,
a jakous takous i obživu

Předat – nepředat ?

Zmizelé dítě

Ubývají hochu síly,
všechno trvá trochu dýl,
i hlava se občas mýlí,
je čas, abys promluvil

Milá paní, už to víte?
Sousedům zmizelo dítě.
Hned byl poplach rodiny,
hledali ho hodiny.
Teď se tomu smáti chce,
prý ho našli v ledničce,
šlo mu to dost od ruky vyjídalo nanuky

Předej svoje zkušenosti,
máš jich přece víc než dosti
Reklama

„Moderna“

Chceš-li býti čilý,
jez fazole s chili

Asi nejsem umělec,
a moderna mně nic neříká,
na tváři mám ruměnec,
když osel z obrazu zahýká

Básnička pro ženu
Rozzáří se očička,
když dá někdo ženě báseň,
zrůžoví jí hned líčka,
lepší je to nežli lázeň
Sklenička z vinárny
Když odešlas, moje milá,
po tobě tu sklenka zbyla,
díky za to díky, díky,
otiskla si na ni rtíky

Úsměvy
Usmívejte se děvčata,
vždyť vám to nic neudělá,
úsměv máte jak ze zlata,
a nám veselost hned předá
Kolik?
Mohu mít jen tolik dětí,
kolik jich umím nakrmit,
nežít od desíti k pěti
(26) nemít osud jak peprmit

Koláče
Mlsná
Přibudou nám víc než deka,
když budeme jíst koláče,
infarkt na nás potom čeká,
naše srdce to odskáče

Není zbytí,
dám si pití,
než mne mlsná
zase chytí

Znalosti
Jiný názor
Je lépe vědět,
a lépe znát,
než doma sedět
tak akorát

Že má jiný názor?
To je přece jeho věc.
Nejde tu o nádor,
dohodnem se nakonec?

Polední siesta
Ublížit mi nepřišel,
není to můj nepřítel

Polední siesta
má něco do sebe,
klid, ten ti přinesla,
a čas ten dožene

Dokud
Dokud se ještě hýbu,
tak je to celkem fajn,
pokud i dvakrát v týdnu
vylezu na svou stráň

To je život – Selaví
Lidé musí vydělávat,
aby uživili děti,
starosti si přidělávat,
naříkat, jak ten čas letí

Užiteční
Buďme všichni užiteční dámy, páni, také slečny

Jiný svět
Poslouchat ptáčky,
jak šveholí si venku,
nejde o kačky,
ani o plnou sklenku
Country
Country můžeš zpívat
a nebo ji poslouchat,
s dívkou svou se líbat,
nebo ji jen poňoukat

(27)
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Dramata

Zodpovědnost

Jedno drama, druhé drama pak se diví, že je sama.
Zavírá se žití brána

Babičky a dědoušky
není vidět bez roušky.
Mládež, ta si říká „bav se“,
roušku, tu má někde v kapse

Kovářova kobyla
Proč kovářova kobyla
chodí často „bosa“ ?
Protože kovář dobře ví,
kdy, že se ona nezraní !

Korvir hrozí
Tolikrát si své ruce nemyl
ani, když chodil do školky,
dělá to proto, aby přežil,
aby moh´nosit pohorky

Stařec ?
I když je starý,
tak není stařec,
a mnohý mladý
dostal by „mazec“

Tolikrát si své ruce nemyl
ani, když chodil do školy,
dělá to proto, aby přežil když ostatní to dovolí

Andělé
Rouška II
Dnes přijdou andělé
na místo setmělé,
a pak jen svými zpěvy
vytáhnou z kříže hřeby

Nemá úsměv již
od ouška až k oušku,
na puse má spíš
nasazenou roušku

Rádio Proglas
K narozeninám
Poslouchám Proglas,
a co mi chybí?
Pro mne i pro vás prostě se líbí

Jen samé plus a nikdy mínus,
ať nepotká Vás žádný virus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kdo je kdo?
Životní tanec
Život je tanec ve dvou,
těch, co se jednou vezmou.
Když muž ženu vede,
když ona ho pak svede

(28)

Nacionalisté a vlastenci,
jak je od sebe odlišit ?
Druzí jsou jak mravenci,
co budují svoji vlast,
první jak pomatenci,
co jen stále straší nás

Vzpomínky

Pondělí

Vzpomenout si na rodiče,
jak často se to stane?
Nostalgii ubránit se
a dávat sliby plané

Dneska máme pondělí,
to nám lidi rozdělí,
na ty, co dnes makaj,
na ty, co se flákaj,
ty nám modré pondělí,
ty nám takhle rozdělí

Připojení na FK

Všechno skončí

Tolik pěkných věcí
běhá po facebooku.
Tak už zanech řečí
a rozhodni se kluku !

Všechno jednou končí,
i vrtání ve zdi,
i nápady Tonči:
„Tak už si mne vezmi“ !

Ruce

Zavřené hospody

Ruka ruku myje,
ruka ruce pomáhá,
než se na to přijde,
než to zjistí ostraha

Rozhlédni se moje milá,
rozhlédni se po kraji,
tam kdes se mnou víno pila,
tam dobrou noc dávají

Randíčko

Poslouchání Kryla

Napište mi moje milá,
napište mi psaníčko,
že jste se na mne těšila,
když jste šla na randíčko

Když poslouchám Kryla,
tak vždy jenom ve stoje,
by odvaha zbyla
a k ní pevné postoje
Láska bez řečí
Mám tě holka, mám tě rád,
ale říkat ti to nebudu,
abys nezpychlas mi snad
a nedělala mi ostudu

Jiné zájmy
Je to škoda,
máme sucho,
chybí voda hluché ucho

Slib rodičům

(29)

Všechno, to co musím
a co dělat mám,
o to se pokusím
a pak vědět dám

Nepřizpůsobiví

Noční můra

Copak je to, copak je to,
co je to jen za lidi ?
Kteří čekaj celé léto,
až jim barák uklidí

Pročpak jenom nespím v noci,
proč ve dne nejsem vzhůru?
Proč mám občas divný pocit,
že mám tu noční můru ?

Procházka k řece

Radujme se

Za domem nám teče řeka,
chodíme k ní spolu,
tam již nejsi prostořeká,
tam líbat tě mohu

Radujme se, že jsme ještě naživu,
a k tomu, že máme svoji peřinu.
Radujme se, třeba jen tak,
když kolem nás přeletěl pták

Čekání

Za války

Na úsměv jediný,
na úsměv ženy,
čekal bych hodiny,
vysmíván všemi

Za války se topilo jen „šmanty“,
nebo také pilinami,
ale zpívalo se tiše country,
ženy často byly samy

Pomáhat ?

Co dřív?

Když pomohu grázlovi,
páchám vlastně trestný čin,
ať mi někdo napoví,
nebo to snad dobře vím?

„Nejdřív práce a potom zábava“,
to říkali mi občas naši,
to říkali mi všichni zamlada,
proč to dnes mladé tolik straší?

Nejdu, nejdu ven

Lidová V

Dneska nejdu vůbec ven,
vždyť doma je také hezky,
jsem zde věru spokojen,
nelétají tady blesky

Včera večer byla zima,
kde jsi dívko, kde jsi byla?
Byla já jsem v hájíčku,
dostala jsem hubičku,
až jsem zcela
oněměla

(30)
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Po 25.5.2020
Jak to právě vidím staří ať se nakazí,
za vládu se stydím,
v zádech z toho zamrazí

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

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

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

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

Od 25.5.2020
Tak nás začnou promořovat,
odnesou to staří,
kam se mají jenom schovat?
Dožijí se září?

Přání otcem myšlenky (25.5.2020)

Staří lidé po rozvolnění

Poručíme viru, dešti,
od tohoto datumu,
v hospodách se kliky leští,
dáme přednost konzumu

Venku chodit jenom v noci
neb to jindy nepůjde,
díky bezohledné moci za to ji snad celujme?

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

Venku chodit jenom v noci,
skoupí všechny čelovky,
vládci mají blahý pocit k tomu zlaté jmenovky

Nebudem jim platit penzi,
bude také méně hovorů,
nebudou už říkat „hemzy“,
víc zbyde na lemplů podporu

(31)

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

Vždy, když si už neví rady
přijdou zas s nějakou „koninou“,
že je třeba změnit pády
nebo, že bez „ová“ zahynou

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prvně

Večer

Nejdřív dělám věci,
na které čeká někdo jiný,
je to jasné přeci,
každý ví, rozhodují činy

Co jsi dneska udělal
pro blaho své rodiny?
Kdes poličku přidělal
a seřídil hodiny?

Když jsem článek řetězu,
pak na mne záleží více,
do postele nelezu,
makám, dokud hoří svíce

Mohu všechno?

Odvaha a poznání

Nemusím dělat nic
ale mohu dělat cokoliv,
zpívat si z plných plic,
když mi to má žena dovolí

Láska, ta chce odvahu,
když nevíš, co je zač,
neb na to jít postaru pak poznat se ji snaž

Řešení

Filantrop

Kdo nechce být dementní,
tak, ať hraje šachy,
je to způsob decentní
a nestojí prachy

Dlouho mu nic neupadlo,
dlouho ani nezakop,
nerozbil žádné zrcadlo stal se z něho filantrop
Reklama

Krášlení
Ženy se dělají mladší,
ty starší si barví vlasy,
den co den se všechny krášlí tak na světě víc je krásy
(32)

Pohlédněte paní milá
pohlédněte na růže,
vy jste růží také byla,
kdo zas k tomu pomůže?
Kadeřnictví, kosmetika atd.

Různorodost
Chutě
Máme různá hlediska,
také různé zájmy,
kdo převahu nezíská,
má se držet lajny

Když chceš psát básničky,
no tak je piš,
postav se na špičky pravdě jsi blíž

Stížnost
Zamilované sliby
Jak se někdo začne bavit,
o tom, kdo si stěžoval,
potom tento může slavit,
viník neví již co dál

Píši vám pár veršíků,
snad se budou líbit,
píši v nich do puntíku,
co vám toužím slíbit

Padá, padá
Děvčata
Smějí se všemu,
i každé „konině“,
divnému jménu
i střihu na klíně

Když mi spadne něco na zem,
tak se tomu směji,
nezkazí mi život rázem,
ani už nekleji.
Je to přece maličkost
proč mám tedy míti zlost?

Předvolební
Poskytněte útěchu,
dejte lidem sliby,
dosáhnete úspěchu,
hned si vás oblíbí

Moderní poezie

Povedená

Bez rýmu a bez rytmu
neumím verše psát,
asi se dnes nechytnu,
však proč mám nad tím lkát?

Když napíšeš tisíc básní,
tak se jedna povede,
život lidem trochu zkrásní,
někdo na tě vzpomene

Za pár let přijde klasika,
tvé verše se budou číst,
tak pročpak tedy naříkat?
Snad osud mne nechá žít !

Rada otce
Nevěř chlapče nikomu,
věř jen vlastním očím,
neuznávej ikonu,
nespácháš pak zločin

(33)
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Muž 2020

Dopravní policie

Muž jako hlava rodiny,
jako stařešina rodu,
to dřív byl pohled jediný,
proč za to dnes snáší zlobu?

Tam, kam auta nesmí,
tak tam se nejezdí,
jinak je to „ve psí“,
postih je expresní

Muž, ten je ta opora,
které se žena může svěřit,
muž nástrahám odolá,
pomůže ženě všechno přežít

Láska V
Láska je tmel,
který udrží mezi lidmi vztah,
kdy nechceš ven,
kdy nezáleží na zobáčku vah

Muž nelže a nekrade,
muž, ten se nebojí,
on vám srdce nezláme,
průšvihy ustojí

Staré buky
Kdepak jste děvčaty,
kdepak jste chlapci?
Děvčata okatá,
chlapci jak dravci

Dovolená v Řecku
Tak k čemu jsou ti peníze
a dovolená v Řecku ?
Když stále dosud neví se,
zda někdy přijdeš k děcku

Zůstala srdíčka
vyrytá do buku,
se jménem Anička,
s žádostí o ruku

Trojkolej
Najeďme na nové koleje,
pak živá voda nás poleje,
když částečně opustíme staré,
ono se zase tak moc nestane

Výchova
Aby byly děti hodné,
k tomu je je třeba vychovat,
jinak budou občas podlé,
i když je budeme milovat

Přísloví
Je to celkem stylový
učit děti přísloví

Podle počasí
Nežiji podle programů,
žiji podle počasí,
chuť na vycházku dostanu,
když se slunko ohlásí

Zbývá naděje
Mám dál naději
nebo už ji nemám?
S ní jsem raději
a vzít si ji nedám

(34)

Za dobrotu na žebrotu

SMS dívce

Nemůžeš být v oblibě,
když napravit chceš chyby.
Občas slyšíš „Polib mě“ no, komu se to líbí ?

Když můžeš v klidu psát,
tak tedy honem piš,
jak máš svou dívku rád,
pak sliby, však už víš !

Zákony však platí
pro každého z nás,
nelze strach mít v gatích
a bát se zvednout hlas

Až
Až přijde v ústrety
ta opravdu poslední láska,
tak skončí úlety,
k nohám spadne maškarní maska

Podle statistiky
Takže podle statistiky
jsem už pár let mrtev neplatí to, pane díky,
že mě můžeš strpět

Co je lepší?
Může být vůbec něco lepší
než je čerstvý chleba s hořčicí?
Snad jenom přítulná dívka hezká,
a nebo, když je hořčice kremžská

Chlap
Chlap nikdy nebrečí,
ten přemýšlí, proč prohrál,
pak je zas nejlepší,
a bere další pohár

Snění
Nech zavřené oči,
ať se ti lépe sní,
ať máš lepší pocit prožitek „epesní“

Šachová hra
Hra je trénink do života,
ta nehraje se jenom tak,
ta není pro idiota je důležité, co je pak !

Bez rozvodu
Přišel jsem o svatbu,
přišel jsem o rozvod,
plnou mám pokladnu
a tančím chorovod

Děti ?
Ty jsi se snad má milá
dočista už zbláznila.
Proč nechceš mít žádné děti,
když děti rodinu světí ?
Tím jsi mne moc zranila
a náš vztah jsi zazdila

Zklamaný

(35)

City na dně v duši
chtěly by se dostat ven,
tak jako seno v nůši
splnit srnek zimní sen

Tiše - kolem jen po špičkách
Muž, když právě nemiluje,
tak se cítí nesvůj,
šance jenom eviduje,
ještě ty ho hecuj !

Věčná láska ?
Možná, že mě měla ráda,
možná, že už taky ne,
v životě se občas stává,
že i láska zahyne

Na samotě u lesa
Na samotě u lesa,
tam houbař si zaplesá,
tam stále je co dělat,
tam v lese je co hledat

Konec neduhů
Až tady nebudu,
bude to „v háji“,
však konec neduhů
je též mou bájí

Fotograf
Chodí v jedněch kalhotách,
chodí v jedněch botách,
daleko to nedotáh,
má však prima foťák

Bez konkurence
Dřímal jsi dřímal,
dřímáš i teďka,
chybí ti rival
čilý jak fretka

Přání k čemukoliv
Nepotřebuji přání,
já potřebuji podporu,
pomozte dámy, páni,
já pomoci si nemohu

Otázky na tělo
Čeho je mi jen třeba?
Vody a skývy chleba.
K čemu je mi HDP,
až ta s kosou zaklepe?

Zázračná chůze
Proč mám chodit ven,
když slunce je teď za mraky?
Přece proto jen,
že chůze dělá zázraky

Básničkář II
Jenom pár myšlenek
nahňahňám do sloky,
nejde o výdělek,
o slzí potoky

Úcta ke stáří
Úctu mít ke stáří
nějak se nedaří.
Už se pro tě chystá
ta dědova mísa

(36)
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Covid
Mladý cyklista v květnu 2020

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

Bez přilby a bez roušky
jede si mladý cyklista,
ovšem také bez zkoušky pravidla zná dozajista?

Viroví pendleři

Ohniska nákazy

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

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

K čemu?

Dvě deci vína

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

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

Poučení z pandemie

Korvir 2020

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

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

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

Karanténa
Volá svojí ženě,
že přijede příště,
teď je v karanténě,
teď má jiné „hřiště“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tak i tak

Vetešník

Pro jednoho chřipčička,
pro druhého však smrtka,
pro někoho rýmička,
druhý se s kosou potká

Kdybych byl vetešník,
to by se mi líbilo,
prodal bych jen deštník
a měl bych hned na pivo

(37)

Pokora

Potřetí

Tohle slovo pokora,
to nám ničí nervy,
nelze ho brát doslova,
když jsi plný vervy

Na ten film se mohu dívat
klidně třeba potřetí,
jenže musím se hned líbat neb je plný dojetí

Inkluze

Chudý

Inkluze, inkluze
ničí mé iluze.

Jsem rád, že jsem teď chudý,
mám tak méně starostí,
víc času na své druhy,
také míň i žádostí

Skála
Na kraji lesa stála
hrdě a vznešeně
žulově šedá skála na věky neměnně

Jsem rád, že jsem teď chudý,
že jsem téměř na mizině,
nezávidí mi druhý,
nemusím se bát v cizině
(také proto, že na ni nemám)

Odchod múzy
Básnička
Každá hezká žena
by se múzou ráda stala,
vy jste šanci měla,
jenže jste to sama vzdala

Napíši dnes pro svou milou
básničku na čtyři řádky,
rým dám dohromady s bídou,
skončí tím však všechny hádky

Talent
Chlap či srab?
Snad budou se ti smát,
zajisté i závidět,
mrtvého brouka hrát
a to vše co nevidět

Nejsi už chlap,
jsi spíše srab,
přitakáváš mocným,
stáváš se nemocným

Básník
Přelétává do světů,
do pocitů, do lásek,
dělá při tom osvětu,
dává i pár otázek

Vlast

(38)

Proč se máme za to stydět,
že milujeme svoji vlast,
kolem nás je smutně vidět,
co se stane pak bez ní z vás

Výroba

Spěch

Vyrábět věci, které jsou nutné
a ne další a další hlouposti.
Kdo HDP touhu růsti utne
a od zbytečností nás oprostí ?

Času já mám dost,
jenže nevím do kdy,
spěchu jsem tak prost,
i když jde do módy

Politici III

Změna

Vy umíte jenom bojovat,
však neumíte tvořit,
zkuste spory staré pochovat
a pro vnuky též spořit

Když měníme plány,
tak je třeba myslet,
páni, k tomu dámy,
začneme s tím ihned

Smích

Svedená

Jak jen tě rozesmát,
aby mě tvůj úsměv zase hladil,
jakou roli mám hrát,
abych tvou pohodu opět zažil

Vím, že za to nemůžete,
ale příroda to chtěla,
snad se zlobit nebudete,
tohle život občas dělá

Kam?
Kam se lidstvo žene?
Zřejmě do - - -

Pohled vzhůru

Oči
Oči plné něhy,
úsměvů a pochopení,
spolehlivé břehy úkrytu již nikde není

Rozhlédni se hochu vzhůru
a uvidíš jiný svět,
andělé tam pějí z kůru,
pohlédni tam – raděj hned

Když už se neví roupami co dělat

Zázračná slova III

Schody

Výborně a paráda,
to jsou slova dneška,
a ten, kdo je postrádá,
ten pohodu zmešká

Když je málo starostí
zkoušejí se „kraviny“,
k tomu žádné znalosti sesunou se laviny

To je schodů,
to je schodů,
ještě stáří
(39) takhle k tomu !
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Laskavá dieta

Řidičova výjimka

Zdálo se mi, moje milá,
o tom, jak se směješ,
žes shodila přes tři kila,
že se láskou chvěješ

Nedá se jezdit autobusem,
neb nakazí tě řidič,
můžeš si vedle běžet klusem,
a zvyšovat svou image

Bez tolerance

Hlavně zdraví v pandemii
Je něco mezi nebem a zemí,
čeho si teď lidé více cení?

Co tak místo parazitů,
kterým cpeme sociální dávky,
vychovat si bez soucitu,
ty, co v daních dají část nám zpátky ?

Promořování od 1.7.2020 I

Pracovat

Konečně se splnil sen
Vojtěcha a Maďara,
budem se bát vyjít ven korvir bude „zadara“

Pracovat je slušnost,
jak neokrádat ostatní,
pracovat je nutnost,
ve stáří ti to oplatí

Promořování od 1.7.2020 II

Jak ty ke mně, tak já k tobě

Když přibývá nakažených,
tak uvolňovat obranu?
Chceme více „zavražděných“?
Což nemocní jsme na hlavu?

Jak se chováte dnes ke starším lidem,
tak se mladí časem budou chovat k
vám,
proto se dívám na urážky s klidem,
a za vás se této pomsty obávám

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Přání č. 452 slušného souseda
Seznamování se
Paní mladá,
jak se máte?
Vy jste vdaná ?
Mne hledáte?

Pošlete mi SMSku,
až budete kouřit z okna,
já potom rychlostí blesku
zavřu okno svoje,
by vše šlo bez boje

Ekonomičtí parazité

Mlčeti zlato

Parazité, parazité,
to nemáte trochu studu?
Vždyť nejste než šelmy líté,
státu děláte ostudu.
Tak co s vámi?
Na vodu do sudu !

Jsou věci, které se neříkají,
i když se třeba staly,
tak jako dívky se nesvlékají,
aby se honem vdaly
(40)

V pivnici
Parazité II
Dej si pár piv
a pozdrav okolí,
buď rád, žes živ,
že nic tě nebolí

Pobíráte dávky,
nechce se vám makat,
denně máte svátky,
baví vás se flákat ?

Řidič kamionu
Když je někdo líný,
tak ať „žere“ trávu,
proč by pro něj jiný
měl býti o hladu ?

Nepřemýšlej o vstávání,
ale raděj rychle vstaň,
jsi tu přece na makání,
volant čeká na tvou dlaň

„Spěch krátí věk“

Nikdo

Nikdy nikam nespěchám
a také nic nemusím,
poroučet si nenechám,
o úspěch se pokusím

Nikdo tě nemá rád,
nikdo tě již dlouho nemiluje,
možná, možná, že snad ale né, ta muže decimuje
Spící poslanci
To je dřina, to je dřina ve Sněmovně je to prima !

Odpočinek
Musí si jít odpočinout,
nestačí mu dech,
nebo dělat práci jinou,
má už přece věk

Nové trendy
Rozvolňovat kultury
a mísit k tomu rasy,
tohle dělat budu – li,
tak nedočkám se „spásy“

Úsměv
Ten váš úsměv milá paní,
ten mne drží nad vodou,
jenom ten mi stále brání
za láskou jít, za novou

Pohled
Podívej se za sebe,
podívej se do korun stromů,
pohlédni též na nebe,
pak do mých očí shlédni k tomu

Mol
Když chcete chytit mola,
nesmíte mířit na něj,
tak zkuste to klidně znova,
a miřte vedle raděj

(41)

Právní poradna
Úcta ke starším lidem
Řekněte mi, proboha
na koho mám apelovat?
Koho mám se dovolat,
a před kým se raděj schovat?

Kdo nemá úctu ke starším lidem,
ten neměl by být nikdy starý,
jakpak k tomu všichni jenom přijdem,
že jeden druhého pak raní

Skladatel
Po bouřce
Ono tvořit melodie
není žádná psina,
ona totiž věčně žije,
věčná je i vina

Ptáci zpívají jako diví,
právě přešla bouře,
copak milá, co mi jen slíbí,
až přeskáče louže ?

Bez národa
Skromnost
Bez národa nejsi nic,
to říkal náš první prezident,
já to musím také říct,
a budu dál říkat celý den
„Stížnost“
Stěžujte si pánu Bohu,
že se vám moc nelíbím,
já za to však fakt nemohu stydět, to se nemíním

Když je někdo skromnej,
tak mu stačí málo,
jemu sluchu dopřej,
aby jeho přání
pak se skutkem stalo
Ženské vlasy
Tolik krásy,
tolik něhy,
tvoje vlasy
pro mne měly

Nový den
Čekají tě hezké věci,
ale také těžké,
tak se na něj usměj přeci,
nebo se tě lekne
Šeřík
Šeřík kvete jenom krátce,
nevydrží ve váze,
poznal jsem to hned po válce,
v první míru oáze
(42)
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