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Zdeněk Joukl

B VII a 2020
Co by tomu řekl Jan Hus ?
Liberecké ohnisko
Rozlišovat, rozlišovat
to je stále třeba,
k tomu se pak slušně chovat
a nikdy se nedat

Pod okny se vám množí vir,
a vy na to jen hledíte,
nutno bránit se ze všech sil cožpak tohle vy nevíte ?

Dnešní pravda
Ohniska viru Karviná
Když mám na křídle více zraněných,
tak nepřestanu v centru bránit se,
nasadit potom výraz kamenný
a nechat viru volné hranice

Pro Jana Husa byla pravda svatá,
u nás to ale často jinak chodí,
každý hned obrátí, když vidí „kata“,
pravda je dobrá, jen když nám se hodí
Za pravdu se bít,
to se dneska moc nenosí,
raději mít klid,
vyhýbat se emocím

Rozvolňování od 1.7.2020
Korvir neustupuje,
neboť teď ustupujeme my,
nové pikle tu kuje,
důvěru ve vládu bere mi

Právě je tu – výzva světu
Jen si každý zkus
za pravdu bojovat,
jako mistr Hus
přesile odolat

Dovolená u moře
Dříve se lidé dost chlubili,
že byli v létě u moře,
dnes by je sousedé „ubili“ nikdo nechce být promořen

Mistr Jan Hus – národa plus !
Probuzení
Ze snů, když se vymotá,
v realitě skončí,
jde do bojů života což je někdy horší
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Husův národ

Chápající muž

My jsme národ rebelů,
a Hus, ten k nám patří,
nemilujem lebedu,
občas jsme i chrabří

Starší muž, ten pochopí,
že krása časem vadne,
a klidně tě osloví
a pozve tě na rande

(1)

Rada 126

Čas II

Když mám menší lžíci,
tak se více najím,
když nadváhu chyt si,
tak ti toto radím

Čas, ten si běží,
a hochu, co ty?
Zvedáš se stěží jdeš do rachoty

Otázka

Kupředu

Jedním jsem si jistej,
že jsi moje láska,
na svatbu se chystej,
čeká tě otázka:
Chcete si vzít za muže….

Kdo na sobě nepracuje,
tak ten brzy zakrní,
kdo na místě přešlapuje
pohár smůlou naplní
Méně soli, méně cukru

E-maily
Méně soli, méně cukru,
a dá se také dobře žít,
když je obě hned neutnu,
tak budu brzy v zemi hnít

Budu známým maily psát,
dokud mne to bude bavit,
se slůvky se stále hrát
a též dobré vztahy slavit
Ráno

Náhradník
Začínají zpívat ptáci,
ty uléháš na lože,
vzpomínky se rychle ztrácí
díky správné poloze

To, co nedělá vláda,
tak to dělám osobně,
podmínky žádná sláva,
a finance obdobně

Hřbitov
Tolik smutku, tolik žalu,
také tolik nadějí,
pohřbeno je v tomto jaru a tak jdu dál raději

Neduhy II

Pád komunismu

Lenost

Dožil jsem se pádu „sviní,“
to se mi to teď žije,
ať to každý dobře vidí a volnost si užije

Lidé vůbec nechodí,
a když, tak jenom málo,
lenost, ta jim vévodí copak se jim stalo?

Mám jen sedm neduhů
a k tomu pět, šest nemocí,
naštěstí jsem bez dluhů
a nepodléhám emocím

(2)

Básník II

Skromnost

Má novou myšlenku
a chvíli času,
přivolá milenku,
velebí krásu

Skromnost znamená bohatství,
kterého už netřeba,
stačí o něm si doma snít,
když však nejsi bez chleba

Tvé oči

Jak je to možné?

Do tvých očí
chci se dívat
každičkého rána

Nikdy nejedl žádné ústřice
a přesto stále ještě žije,
stačí, že může k ženě tulit se a za svět lepší, že se bije

Co si počít?
Chci tě líbat,
když budeš uspána

Vstávej
Vstávej, vstávej spáči,
je třeba jít zase makat,
to tvé spaní stačí,
tak běž vydělat si zlaťák

Kritika politiků
Jste pyšní
a tak málo toho víte,
jste hříšní
a moc toho neumíte

Vše má své meze
Taktéž i humanita,
má své krajní meze,
to není šelma lítá,
co do domu vám vleze

Rasy a nové časy
U nás není rasismus
podle barvy pleti,
ale ten podle činů.
To, že divné je ti?
Potom se s tebou minu
Ráno, raníčko
Než se člověk rozhýbá,
tak to ráno trvá,
těžko se mu ohýbá,
však hlava je hrdá

(3)
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Když jsou z jiné strany,
než ta, která vládne,
potom zvoní hrany,
čelist, ta jim spadne

Korvirová doba
Doba je dnes všelijaká,
za války byla horší,
když ovšem s radostí makáš,
stavíš oázu v poušti

Do kina
Je ještě málo hodin,
času trochu zbývá,
tak do gala se hodím půjdeme do kina

Nebezpeční dovolenkáři
Ze sjezdovek přivezli
korvir do své vlasti,
teď ho z pláží vyvezli zase další strasti

Vzpomínka
Vaše oči,
vaše vlasy,
hlavně v noci
vzpomínám si

Na hranicích není nikdo,
kdo by měřil teplotu,
nějak se to už nestihlo,
Vojtěch chytil slepotu ?

Podobnost

V karanténě

Heřmánek a kopretina
vypadají podobně,
u chrpy, však to je jinápřipomíná povodně

Za chvíli se zase setmí,
a ty jsi nebyl ani venku,
z okna pohled jenom letmý,
tak dej si aspoň vína sklenku

Optimistická
To je život,
to je život zrušili mu
včera vývod
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IQ a konkurence
IQ je hybná síla lidstva,
stejně tak jako i konkurence,
ať tedy mají více místa,
a nejsou na žádné omluvence

Velký nos

Šance v politice

Vyznání

Schopní lidé
nemají šanci,
jak to přijde,
vy jelimánci ?

Asi tyto verše
nebudete v životě nikdy číst,
jen když rozum selže,
a kolem bude mnoho volných míst

Velký nos, velkého ducha značí,
dobrý čich a neústupnost dračí

(4)

To to utíká
Vstávání II
Uteklo to jako voda,
zítra je již pátek,
možná je to trochu škoda,
skončí ale zmatek

S psaním už končí,
pomalu vstává,
s verši se loučí
a múze mává

Nesmyslná rozhodnutí,
co jdou proti sobě,
která nikdo nevynutí,
která skončí v „hrobě“

Pohled z okna herny
Krajina fádní
a přitom hezká,
tak šestko padni
nebo dvě esa

Vstávání
Když si chceš užívat života,
tak nutno ovšem vstát,
dostat se do role pilota,
a mít se trochu rád

Chtěl bych
Chtěl bych si s vámi povídat,
a občas vás vzít za ruku,
při loučení se objímat
a setkání mít záruku

Poctivost
Poctivost ztratíte za chvíli,
však získáváte ji roky,
poctivce poznáte na míli,
má totiž děravé boty

Jak na to?
Máme málo sítí,
zato hodné bláznů,
jakpak na to jíti,
jak mít méně grázlů?

Něco pro zdraví
Někdo stále churaví,
druhý má dost vůle,
a tak chodí pro zdraví
a má potom „kule“

Někdy

Proč se mračit ?

Bonzování

Proč se mračit,
proč se dívat naštvaně ?
Bude stačit
projít se po zahradě

Jaképak bonzování,
když ti jde o zdraví,
kdo si ho neuchrání,
ten stále churaví

Někdy je třeba
jíst jenom chleba,
zapíjet vodou,
těšit se ódou

(5)

Vyznání II

Cenzura v městských zpravodajích

Raděj se na vás ani nedívám,
bylo by mne smutno zase,
přesto ze srdce hloubi přeji vám žijte dále ve své kráse

Když máš co říct,
tak to tedy klidně říkej,
buď z plných plic,
neb na cenzuru si zvykej

Nezaplacený hrob
Že by zase ohlídla se ?
Zůstala po něm jenom zídka,
a na ní ornament,
stává se to prý jenom zřídka,
odcházím smuten ven

Dlouho jsem se již nezesměšnil,
tak pročpak bych to opět nezkusil,
o lásce jsem též již dlouho nesnil,
že bych se oslovit ji pokusil?

Parazité vítězí
KHB
Vysoké daně
a nízké důchody,
kde vezmem na ně?
Jaké jsou důvody?
Když platíme parazitům
sociální dávky,
rozdáváme klíče k bytům,
co dostanem zpátky?
Jiný pohled
Dětem se v Praze líbí mrakodrapy,
dospělým zase ne,
je to jako s pohádkou děti - čápy,
iluze ztracené
Probuzení
Všechno to byl jen
hezký, milý sen
Nečtenář detektivek
Nemusí znát všechny vrahy,
ale ani oběti,
detektivů velké snahy
on si může hověti
(6)

Obdivoval vždy jen Havlíčka,
ten psal stále pravdu,
nepřidával červeň na líčka,
dostával se k jádru
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Tradice
Držme si tradice,
ony podrží nás,
s nimi pak bránit se,
i vítězit jde snáz
Na všech životech záleží
Na všech životech záleží,
na tvém a na mém také,
nutno vysvětlit mládeži:
„Jen jeden život máte“
Pseudoreformátoři
Když nemáte hranice,
nemůžete bránit se.
Když nemáte zásady,
hlouposti jdou do hlavy
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Od 1.7.2020 rozvolňování

Nepoučitelní

Ekonomika opět vítězí
nad zodpovědností a zdravím,
staří lidé jsou vládě přítěží tak o tom alespoň vyprávím

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

Chorvatsko, Bulharsko, Řecko

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

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

Deštivé přání

Co dál v ČR? (19.7.2020)

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

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

Od 1.7.2020

Co dál v EU? (19.7.2020)

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

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

Lepší než

V zajetí viru

Spustila se rýma,
pročpak bych se zlobil?
Je to ještě príma,
líp je to než korvir

Jsme na nejlepší cestě
následovat Izrael,
držte nám, prosím, pěstě
z naplněných divadel
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Dva páni

Bez zásad

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

Bez zásad a bez cti,
to se bude špatně žít.
Kdo tě bude vésti
a brzdit tvůj apetit.

(7)

Co chybí ?
Věci na svém místě
Když dám věci na místo,
tak jdu potom najisto !

Copak ti chybí,
hochu můj milý?
Láska a starosti
a nebo známosti ?

Čtení
Osobnosti
Mnoho číst ?
Já si raděj žiju,
jsem si jist,
a tak dál se biju

Dnes je tolik osobností,
až přechází zrak.
Jakpak se jich TV zhostí,
než dostanou mat ?

Smích
Je mi dobře
Proč propadat panice?
Ať užije si bránice,
ať užije si smíchu,
než skončíme v tichu

Je mi hej, je mi hej,
to, že jsem vyspalej,
začnu dělat denní plány,
nejlíp, co se splní samy
Úsměv

Ze života
Ten, kdo dá víc
má větší šanci,
ve „výběrku“,
nebo i v tanci

Úsměv hladí,
úsměv léčí,
každý však ne jenom něčí
Pane Bože při mně stůj,
ať mne léčí úsměv tvůj

Fakta
Holohlaví
Prý vás zmátla
ňáká fakta?
To bude ta stará škola,
co nesnáší věci zpola

Vlasy už nám nenarostou,
to je tedy fakt,
naučme se větu prostou:
„Přestaň naříkat“!

Nabídka manželství
Krevetová dieta
Podívej se holka zlatá,
podívej se na mne,
dětí tvých bych chtěl být táta,
tak se provdej za mne
(8)

Dvanáct hodin jsem nic nejed,
a jsem celkem v pohodě,
za chvíli si dám hrst krevet
a dál budu o vodě

Několik párů

Do postele

Co po tobě zůstane?
Hromádka kostí a sbírka básniček,
čas vzpomínky odvanetak postav lidem několik laviček

Už se žene
do postele,
jako tele nota bene

Budík
Vedení
Nařídil jsi budíka,
to abys nezaspal,
život totiž utíká,
utíkat bude dál

Naše státu vedení
nic špatného nezmění,
změní jen to dobré
a tvé číslo rodné

Rady zkušených
Charitní akce
Nic se nemá přehánět,
všechno chce svou míru,
pitomcům se neklanět,
ve schopnost mít víru

Zboží, to je kvalitní,
ale také drahé,
jde o akci charitní,
těch pár korun dáme

Přijímání darů
Úsměv
Málokdo dnes umí
přijímati dary,
rozdíly se ztlumí,
zahojí se rány

Úsměv je poleva
na dortu života,
jde zprava doleva všemu se chichotá

Host
Tak si vyber
Nebylo to špatné,
a bylo toho dost,
avšak málo platné,
přednost má vždy náš host

Někdo má větší IQ,
jiný má velké svaly,
někdo sám kuje pikle,
jiný dává dary

Pomohu
Teorie relativity
Pomohu tomu, kdo se snaží,
ne tomu, kdo čeká jen na dávky,
ovšem vzhledem ke svému stáří,
pro druhého mám jenom nadávky
(9)

Když jsem býval mlád,
tak jsem věci získával rád,
nyní ale slavím,
když se
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Kdyby v epidemii

Červencové uvolnění

Kdyby člověk věděl,
co ho všechno čeká,
na zadku by seděl,
na kolenou deka

Když neteče mi do bot
jsem najednou hrdina,
dám si s rouškou pohov přijde její hodina
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V pandemii

Starý pán

Odcházejí lidé,
ztrácíme tak zkušenosti,
jak to jenom přijde?
Vždyť jich není nikdy dosti

Z čeho pane žijete?
Řeknu takový bonmot:
„Žaludek mám dítěte,
a živí mne má skromnost“

„Zavirovaný“

Poklekávání na náměstí

Nakupuje jednou týdně,
víckrát nemá odvahu,
jinak se má celkem bídně,
chtěl by žít zas postaru

Jsem zodpovědný za sebe,
za to jak já žiji,
ne za předky vzdálené,
ne za každou zmiji

Dva metry

Portrét nevěsty

Kolem těch dvou metrů
tak to je dobré být od sebe,
jinak korvir v kletru
přinést domů se nám povede

Na vašich tvářích
je vidět něha,
nevinnost září,
pohled ji předá

O stupeň výše
Když mám problém už v okrese,
tak musím chránit kraj,
jinak to kde kdo odnese
a lidem skončí máj
Když mám pak problém na kraji,
tak chráním celou zem,
na hrdinu si nehraji,
neb byl bych vyhozen
(10)

Teorie relativity
Když jsem ještě býval mlád,
tak jsem věci vlastnil rád,
nyní ale slavím,
když se věcí zbavím
Věci na svém místě
Nářadí a šití,
k tomu věci na úklid.,
na svém místě míti,
nechceš – li se rozpůlit

Košile na odpis
Návštěva hradu
Ta košile je tak špinavá,
že už se nedá ani prát,
každá pradlena ti vynadá
a nebude se k tobě znát

Do mučírny vodit děti
to může jen sadista,
smutno z toho dlouho je ti takto končí „srandista“

Rozchod
Mobiláci
Nemám čas už na „kecání“,
to bys měla vědět,
dal jsem se teď na hledání,
a to musím denně

Život , ten se někam ztrácí,
mění se nám hodnoty,
množí se teď „mobiláci“,
a techniky „chomouty“

Spáč
Zamáčknul zas budika
a šel opět spát,
i když život utíká,
spánek má moc rád

Turista
Když je někdo turista,
tak ho občas bolí nohy,
pak je smuten dojista,
zase, že mu chybí pohyb

Cesta lodí
Co to lidi jenom stojí
vyplout si do světa,
do USA zajet lodí,
mluvit o tom po léta

Zdání klame
Všichni ji měli rádi,
ona se ráda neměla,
drogy ji totiž svádí,
a sem tam také nevěra

Poklekávači
Když chcete přepsat dějiny,
tak to je cesta račí,
pro není důvod jediný omluva hloupost značí

„Sova“
Chodí spát až pozdě večer,
nebo spíše ráno,
dříve, to už dlouho nešel,
čímpak je to dáno?

Ve jménu čeho ?
Války, vraždy, zločiny,
to ve jménu čeho?
Prý ve jménu otčiny
se tak často dělo

Diletanti
(11)

Kdo zaměstnává diletanty,
ten je také diletant,
tomu ať v zimě topí „šmanty“,
ať má ženu pěknou saň

Smíšek
„Klekání“
Bude ležet,
bude smát se,
bude sedět,
bude smát se,
Také ovšem na oprátce,
tehdy ale jenom krátce

Jaký je to národ,
jakou má jen hrdost?
Když kleká o závod
hned jak přijde drzost
Je to „národ“ mix nemá krucifix

Vyznání č. 41

Přání č. 12

Klidně bych se zamiloval
do vás mladá paní,
u vás bych se zazimoval,
než by přišlo tání

Mít tě tak po ruce,
nebo jen na pohled,
měl bych hned Vánoce,
třeba i bez koled

Na co?

Úspěch

Na co já mám telku,
na co já mám rozhlas?
Buď jsem někde venku
nebo tvořím pro vás

Úspěch, ten se neodpouští
v naší rodné zemi,
někdo leze hned do houští
s medailemi všemi

Poděkování

Zamilované přání

Copak za to mohu,
že tě chci každý večer?
Děkuj spíše bohu,
než aby jsi se věšel

Pohladit ramena,
možná i hebké tváře,
byla bys zmatená však hvězdou mého snáře

Předčasná radost

Prší
Počasí je dnes výborné,
venku dlouze prší,
pro louky je to výhodné
práce se však vrší

Neraduj se člověče,
neraduj se předem,
mnoho vody uteče,
než získáš chléb s medem
(12)

Deprese a čas
Nemí čas na deprese,
neboť se musí makat,
příští den je odnese,
když není čas se flákat
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Kam na dovolenou ?

Korupce v pandemii

Kam na této planetě,
kam to jenom táhne tě?
Autem do Chorvatska k moři,
pak do nemocnice k loži

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odstupy a roušky

Za úsměv

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

Za úsměv jediný,
za úsměv ženy,
já šel bych hodiny,
slézal bych stěny

Honem, honem k moři

Nevinná

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

Copak za to můžu,
že jsem žena hezká?
Za pohledy mužů,
že mi každý tleská?

Imunita

Průměrný věk

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

Průměrný věk máš za sebou,
tak co si jenom ještě přát?
Možná, snad jen dívku lepouvšak na úsměvy akorát

Válečné děti

Denní rozvrh

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

Něco dneska, něco zítra,
něco nechám na středu,
nejsem zase tolik chytrá,
všechno naráz nesvedu

Dva páry

Čas

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

Chtěl bych toho ještě tolik udělat,
již ale času mnoho nemám,
čas musel by se vrátit jak bumerang,
(13) ten ovšem kolem marně hledám

To je život !
Slušnost
Dáme si hřát polívčičku,
napíšeme e-mail,
potom něco na vidličku,
a pak si dál dřímej

Nemám žízeň, nemám hlad,
a nic mne nebolí,
co chci mohu udělat vše se však nehodí

TV
Kytarista
Jedna hloupost střídá druhou,
na co se jen dívat?
Abys nespolčil ses s nudou,
volíš pak svět zvířat

Nemusím umět všechno,
nemusím všechno znát,
stačí mi hudba etno,
a na kytaru hrát

Není problém
Život jde dál
Není problém
koupit goblén,
když máš na něj dolary

Pojď se milá,
pojď se „mrouskat“,
ať je nám líp na světě,
dětí bude jako housat,
nejsem ten, kdo zklame tě

Buď po dobrém
nebo po zlém neber si to do hlavy

Pojď má milá na procházku,
budeme se líbati,
odpovím ti na otázku:
Dal jsi nebo máš dáti?

Život II
Život je vesta
dávno obnošená,
která se roky nenosí.
Její barva je někdy šedá,
ale je plná emocí

Šťastná Lavička
Bohatství
Lavička bez jasmínu,
lavička jenom tak,
ona je též bez PINu nedá se „chatovat“

Na čem by bohatí bohatli,
kdyby lidé byli skromní?
Panice by jistě propadli,
nakonec i moci soudní

Návod ?
Léčit úsměvem
Tak jsem došel k názoru,
že je příliš jednoduché,
stavět podle návodu nejsme přece hlavy duté

(14)

Kdyby šlo léčit úsměvem,
tak není třeba žádná mast,
no dobře, trochu uberem,
však její úsměv to je slast

Jednou jsi nahoře, jednou…

Bach

Člověk nemá vždy jen úspěch,
přijdou také chyby,
možno zkusit lehký úsměv neříkat však kdyby !

Pročpak se dá Bacha hrát
po mnoha a mnoha letech,
není třeba jazyk znát,
a nemusíš být v létech a můžeš být i v letech

Jen tak ?
Budík
Když už chci něco zrušit,
tak musím mít náhradu,
jinak lze předem tušit,
že budu mít „zábavu“

Něco tu zvoní,
to bude budík,
vstávat se hodí
bys nudě unik

Úklid
Hospoda u Sajdlů
Tohle dáme semhle,
tamto zase tam,
to pak složit vedle,
a to je jen krám

Napij se kámoši napij,
napij se pořádně,
přece jsme všichni už chlapi,
dobře vše dopadne

V kruhu
Otroctví?
Nebaví tě dělat věci
stále jenom dokola?
Jak s tím ale přestat přeci,
než tě osud povolá?

Co je mi do otroctví,
my přece otroky neměli,
to ví i žák z pomocný my doma v klidu seděli

Básničkář
To nějaký masochista
líbat boty prý se chystá

Napíši svých deset slok,
abych mozek pocvičil,
aby ze mne nebyl cvok,
abych život vylíčil

Jistota
Když chceš mít pocit jistoty,
tak musíš něco dělat,
na tahu jsi však jenom ty,
i když jsi tomu nerad

Cesta od holičky
Omládl jsem o pár let,
a jsem veselejší,
jdu se hned ven procházet,
spěch je teď vedlejší

(15)
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Starý dům

Smolař

Líp než starý barák
je mít novou známost,
neb u moře maják je to menší starost

Skoro každý byl již v karanténě,
jenom já stále nic a nic,
každý marodil již více méně,
já chodím jako kralevic
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vrtulky
To nepadají listy,
to padají semínka,
jedno je ale jistý dopadají zlehýnka
Noční návštěva
Kam jsi holka oči dala,
že jsi přišla ke mně spát?
Chovala ses jako malá,
proto tě mám stále rád
Chlapec z předměstí
Na světě je tolik krásy,
ale také neštěstí.
Pročpak milá na mne zlá jsi,
proto, že jsem z předměstí?
Hospůdečka
Bývávala tu hospůdečka,
kam jsem chodil na pivo,
zbyla po ní však jenom tečkamně zůstalo žíznivo
(16)

Prázdná sportoviště
Sportoviště zejí prázdnotou,
mládež zírá dál do obrazovky,
čas nemají ani náhodou,
sotva stačí jít udělat „bobky“
Nemládneme
Ženu, o kterou jsem stál,
tu jsem vždycky „ukecal“,
však čím jsem stále starší,
tím je to s větší marží
Samota
Když samota tě obchází,
když nechce se ti ven,
tak vezmi ženu do dlaní
a budeš spokojen
Vzpomínka na první lásku
Stýská se mi po tvé tváři,
po tvých očích jiskrných,
jakpak se ti dneska daří?
Nevzpomenout, byl by hřích

Super moderní malířství

Kožní ordinace

Je třeba se odlišit,
jinak není velká šance,
když se budeš opičit malé konto máš pak v bance

Uzdraví tě mastí,
nebo třeba úsměv,
ten je zdrojem slasti,
ten je hned tvůj bůžek

Pořád to jde

Na Úřadu práce

Ubývají síly,
k tomu ještě roky,
neuběhneš míli,
dopíšeš však sloky

Jeden těžko nese,
že o práci přijde,
druhý se zas třese,
že na něho vyjde

V důchodu

Úsměv

Mám teď více času,
zato méně starostí,
obdivuji krásu,
a získávám znalosti

Úsměv. to je dar,
ať vlastní už nebo cizí,
škoda je, že vám
za okamžik zase zmizí

Dobrá rada

Cikánské děti

Poraďte mi, co mám dělat,
aby zavládl zas rozum,
odpověď kde mohu hledat,
kdepak sídlí na to fórum ?

Pročpak jen cikánské děti
běhají po ulici samy?
To na rozum těžko jde ti,
Copak dělají jejich mámy?

Tak i tak

Přelom týdne

Dokáže se rvát,
ale táhne ho to k romantice,
se ženou je rád,
s dětmi dovádí však trochu více

Vskutku, ano přátelé,
nemáme to vůbec lehké,
dneska končí neděle,
pondělí si o nás řekne

Muzeum
I staré věci
jsou hezké přeci !

(17)

U TV

Nový strojvedoucí

Co to je za volovinu,
na kterou se dívám?
Co to je za krávovinu?
Dost, odcházím jinam

Stojí chlapeček u trati,
dívá se pořád na vlaky,
poslední peníz utratí
za jízdu vlakem do Paky

Lichotky

Vstávání

Tak už to někdy bývá,
že vzbudí v ženě city,
jen báseň lichotivá,
a žádné benefity

Bude muset bezy vstávat,
i když se mu nechce,
na lidi si pozor dávát,
tvářit se zas křepce

Před spaním

Vrásčitá ruka

Dříve ještě než půjdu spát
musím si na vás vzpomenout,
báseň napsal bych vám rád,
až klesla byste v kolenou

Tahle ruka, ta je moje?
To to nějak uteklo,
nebylo to vždy bez boje,
kam to všechno ulétlo?

Vám nemá cenu lichotit,
vám stačí říkat pravdu,
Vás chtěl bych si hned vyfotit,
za vámi brzy zajdu

V kině
Kolem nás jde život,
přitom žádné riziko.
Film je plný příhod,
doma jaksi chybí to

Nový den
Všechno změní
kuropění,
nutno jít zas do práce
Světlo denní,
to se cení,
večer přijdou ovace

Skromný muž
Nepotřebuje téměř nic,
snad jenom chvíli klidu,
občas ženě o lásce říct,
a o svém konta PINu
(18)
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Kolem jsou hlupáci?

Snění

Všude kolem nosí roušky,
jenom my jsme frajeři,
čekají nás velké zkoušky,
vir se na nás zaměří

Sníš o dárcích, které jsi nedostal,
i o těch, co jsi nedal,
o dopisech, které jsi neposlal,
o tom, že jsi se nebál

Řecké testy

Senior II

Už se nám zase politika
dere do zdraví,
testy do Řecka pozamyká,
báje vypráví

Buď budu muset začít krást,
nebo třeba v bankách loupit,
policii pak zkusit zmást,
abych si moh léky koupit

Vy nám,
my vám,
tak to znovu běží,
vydám,
přidám,
tak to vláda řeší

Cikánská mládež hovoří

Hurá do Řecka

Úsměv II

Sobci pojedou do zahraničí
podpořit tím cizince,
bezpečí nás všech tím hravě zničí,
ty můžeš jen čílit se

Proč by úsměv musel být
vždycky jenom živý?
V paměti ho možno skrýt,
kdo chce, ať se diví

Píči tu létají vzduchem,
tak jako ptáci z jara,
vypustit to druhým uchem
neb domoci se práva?

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Ano
Jasnovidec
Hledal jsem tě celý život,
právě jsem tě našel,
osud dal mi tuto milost,
chtěl bych být tvůj manžel

Na náměstí,
tam dnes věští
jasnovidec z Prahy.
Zda máš štěstí
neb neštěstí,
to se dozvíš záhy

Zbytečné věci
Má doma tolik věcí,
co už nejsou potřeba,
kolo, auto, loď v docích,
to vše nic už znamená

(19)

Frajer

Vybydlené byty

Taky jsem byl hrdina,
když jsem byl mladý a hloupý,
teď však žití začíná,
co za hrdinství si koupíš?

Nikdo tomu nevěří,
ale je to tak,
bagr, ten bez obtíží
zbourá panelák

Když něco riskuji,
tak, ať to má význam,
když ženu miluji,
tak se k tomu přiznám

Spáč
Jen převléknu si pyžamo,
a jdu zase spát,
spánek má u mne vyhráno,
spánek, ten mám rád

Kdybys
Kdybys byla
více čilá
netrpěl bych zimou

Svůj čas
Nic se nemá přehánět,
všechno má svůj čas,
tu se „rochnit“ ve vaně,
a tu zvednout hlas

Kdybys byla
občas jiná lépe dny pak plynou

Na zápraží
Kdybys byla
více milá,
nehledal bych jinou

Podívám se jak je venku,
jak to tam teď vypadá,
pak dopiji vína sklenkupočasí je pro vraha

Co ho baví
Ano, baví ho flirtování,
ale jen, když nikam nevede,
také ho baví milování,
ovšem, jen to láskou svěcené

Kiosek v horách
Od jara až do zimy,
spousta lidí kolem chodí,
občas potkáš debily,
co za prachy se jen honí

Povinnost – muže cnost
Raději by šel někam na procházku,
nebo poslouchal muziku,
nakonec třeba i do biásku před povinností však není úniku

(20)

Inteligentní krasavice
Jednu dívku má krasavici,
druhá, ta je zase chytrá,
copak k tomu má ještě říci?
Poví vám to raděj zítra

Hazard na automatech
Jak?
Čeho je moc,
tak, toho je příliš,
když si dáš stop,
tak se nerozčílíš

Jak odejít ze světa,
když jsi žití schopen?
Když smrt kolem přelétá jak to vzíti hopem?

V pátek
Kdepak jsou?
V pátek do dvaceti hodin
budu texty psát,
na sebe pak něco hodím s kapelou jdu hrát

Firmám chybí lidi,
úředníků je však moc,
dát je tam, kde chybí,
proč to není jasné dost ?

Lenoch
Žáci
Co jsi dneska udělal?
Mnoho toho nebylo,
občas, to jsi tvrdě spal,
sem tam chodil na pivo

Zítra budeme chytřejší,
pozítří pak chytří,
budeme také pilnější,
vždyť jsme přece mistři

Swing
Pohled do očí
Poslechnout si trochu swingu,
to náladu zlepší,
nežli dostat ránu v ringu,
tak tohle je lepší

Klidně budu třeba čeledínem,
a velkou společenskou nulou,
když pohlédnout budu moci s klidem
do očí všem, co kolem půjdou

Politici
Politik změní své rozhodnutí,
špatný politik to nedělá nikdy,
toho k tomu nikdo nedonutí,
a snahy o to bere jako křivdy

Jizerské rozhledny
Jizerské rozhledny
lidem se líbí,
předkům se povedly,
cizinci civí

Ženy
Ženy jsou okrasou
ženy jsou oázou,
ženy jsou ozdobou,
občas ti pomohou

(21)
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Svátek
Desinfekce
Někdo tomu věřit nechce,
ale je tomu vskutku tak,
pomáhá nám desinfekce
a děti školí Rumburak

Přeji vám k dnešnímu svátku
to, co se moc nepřeje,
místo veder trochu chládku vždy jen mírné peřeje
Hanička

Rýma ?
Tak mám rýmu nebo covid,
kdopak mi to poví?
Na koho se mám pak zlobit,
až mne nemoc skolí?

Hana, Hanka, Hanička,
to je hodné děvče,
má ráda však Pánbíčka,
mne milovat nechce
Děvčata z fotek

Vydržet
Čisté ruce, roušky, rozestupy,
to je pro vir pohroma,
nechápe to jenom člověk tupý tak bojujme, proboha !
V autobuse
Kašle řidič,
kašle žena
na zdraví nás druhých.
Jakého jim
dáti jména to by jeden ulít
To se jim to kašle,
když mají roušky na krku,
a tak raděj nashle
až budou je mít na uchu
XXXXXXXXXXXXX
Starší pán
Z čeho pane žijete?
„Řeknu takový bonmot:
Žaludek mám dítěte
a živí mne má
skromnost„
(22)

Děvčata z fotek moje stálé krasavice,
aniž bych se dotek,
s vámi mohu pobavit se
Není třeba vás líbat,
stačí se jen dívat

Za čistou češtinu
Kdo nejde s námi,
ten jde s někým jiným,
bojujme sami
proti slovům cizím
Moderní umění
Chce to něco málo umět,
hlavně však dost drzosti,
lidi na to budou čumět,
námětu se nezhostí

Rádio VIII 2020

Poselství

Když si pustím rádio,
slyším cizí písně,
nízká cena „za kilo“
cpe je do mé přízně

Řekni jí nějak šetrně,
že by měla zhubnout,
přece není už mrně sukně se má dopnout
Dnes je ?

Naděje II
Nadšení a k němu energie,
to je přednost mládeže,
u zkušených naděje dál žije,
když dají si záležet

Vzpomínání
Dokud se na člověka vzpomíná,
tak on vlastně dále žije,
rodina ho pak v duchu objímá,
a na jeho „zdraví““ pije

„Trojčata“
Hudbu, ženy, zpěv,
ty mi dejte hned,
ženy, zpěv a hudbu
rychle nebo umru,
zpěv, hudbu a ženy,
ať je trocha změny

Po práci
Najedl jsi se, napil
a teď si odpočíváš,
i když není už april,
tak proč se smutně díváš?

Nový život
Stačí se prý osprchovat
a začít nový život,
lépe k lidem se pak chovat
a nežít jak idiot

Divná doba
Zavřete okna,
ztemněte obrazovky,
čest, ta nám zmokla,
slib zatáhl své krovky

Fanda
Fandí klubu,
fandí straně,
nekritický je však na ně,
i když jsou to lupiči,
tak je mu to u - -

To jsem tedy blázen,
nemohu si vzpomenout,
copak je dnes za den,
proč mne bolí v kolenou

Výchova
(23)

Po šesté večer,
tak to již tedy fakt žádný sladký,
i kdybys brečel
a volat z celého světa matky

Jedno slůvko
Snění
Jedno hezké slůvko denně,
vždyť tě to přec nic nestojí,
jen ho řekni svojí ženě,
ať se o lásku nebojí

Odchází do světa snů,
do světa splněných přání,
do říše předlouhých dnů
a přátelských pousmání

Máš
Toulavé dítě
Máš všechno,
přesto nejsi stále spokojen,
máš děcko
a hledáš štěstí u cizích žen

Když toulavé dítě
vběhne pod auto,
potom okamžitě
pěkně zbohatlo

Jiný názor
Skladatel ?
Že má někdo jiný názor,
tak to není ještě vrah,
jiný prostě zpívá šanson,
chce to jen se nelekat

Budu muset začít skládat
místo uhlí melodie,
najevo ti potom dávat,
že má láska stále žije

Závěť
Bez dětí
Nebudu tě svádět,
nemám již na co,
tak píši svou závěť pro tebe zlato

Proč tak velká prsa,
když ta žena nerodí ?
Život chce jen mlsat,
požitek jí vévodí

Zájmy
K čemu jsou muži ?
Povýšit zájmy celku
nad zájmy svými ?
To možno dělat v šenku,
nebo jen s rýmy

Abys byla spokojená,
láskou zcela opojená
a v princeznu zakletá to je mužů parketa,

Básníci
Básníci jsou vázáni
hodně rýmy,
trochu rytmem
Jsou docela mazaní,
řečmi svými ladí s jitrem

Politici III
Bráníte se nápadům,
těm, co mají druzí,
mohli jsme mít gala-dům,
trčíme však v dluzích
(24)

Covidový charakter
B IX a 2020
Cizí ženu do bytu,
tu si dneska nepustí,
vzhledem tak ke covidu
milovat se nemusí

Rouška chrání
Rouška chrání a nekouše,
tak proč by si ji nevzal ?
Neměl rád diktát komouše teď zodpovědnost převzal

XXXXXXXXXXXXXXXX
Moře

Ministr zdravotnictví a vir
To je moře,
co mi chybí,
vlažné lože den je jiný

Shání kšefty nemocnicím
pro nemocné virem,
vir však škodí našim plicím
jakpak k tomu přijdem ?

Vedle žena milující,
jen málokdy chybující

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

Režizér
Jiří Menzel nezemřel,
zbyly po něm filmy,
reprezentant ČSR velkým vzorem byl mi

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

Pláč
Teď již plakat nemusíte,
krásná,mladá paní,
hlavně, že se nenudíte
a muž, že vás chrání

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

Navrch huj…
Hlava načinčaná,
bohužel v ní jinak prázdno,
snaha téměř žádná,
dráždit ale není radno

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

(25)

Neděle

Krajská kandidátka starostů

Dneska je neděle,
dneska je prima den,
dnes se nic neděje
a tak jsem spokojen

Já nevěřím vlastní očím,
Kořínek je na kandidátce,
toto je však skoro zločin,
nevím zda plakat mám či smát se

Vyšetření

Jak málo stačí

Lepší je vědět,
lépe je znát,
než doma sedět
a potom lkát !

Stačí jedna hezká ženská,
co se na tebe usměje,
co ti občas ráda tleská,
to tě u srdce zahřeje

Úděl ženy

Spánek nad zlato

Obloudit mužský,
to je úděl ženy,
ať výstřihem blůzky,
podpatky či zpěvy

Já to tušil přátelé,
že čas rychle letí,
musím už jít z postele,
je totiž půl třetí

Ideální nevěsta

Vlast

Věrná je jako pes,
chytrá pak jako liška,
nahoře chodí bez,
nespálí se jí jíška

Vlast – ta nám pomůže,
ne, nějaká Unie,
a tak jde pro růže,
i ten, který chudý je

Lék proti kašli

Poděkování

My už jsme našli
lék proti kašli jsou to známé „Hašlerky“

Poděkovat pánu Bohu
nebo třeba osudu,
za to, že si zpívat mohu,
že nedělám ostudu

Kašel je netvor,
hubí ho mentol milují ho Camelky

Láska?
Láska je jen pud,
tak proč z něj dělat vědu?
A tak v klidu buď,
miluj se každou středu

Mohamedovy karikatury
Urážet svého boha
si líbit nenechám.
Proč k němu míří zloba,
když já mu stavím chrám?

(26)

Mantry
Obyčejné věci
Muž má svoje mantry
a žije si spokojen,
jiný má zas country,
další se zas straní žen

Píše obyčejné věci
pro obyčejné lidi,
nebude to špatné přeci,
vždyť v knihovnách to chybí

Výběr partnera
Ve dvou
Když vybíráš si partnery
jako když meteš smetí,
pak čekají tě maléry,
a často smutno je ti

Mohu žít bez tebe,
raděj však s tebou,
nikdo mi nevezme
radosti ve dvou

Nežli partner neznámý
je potom lepší žádný,
a tak řekni „selaví“,
a počkej raděj pár dní

Pro potěšení
Posílám básničku,
obrázek s protěží,
pro milou holčičku snad jí to potěší

Něco za něco
Když nebudete chtít,
a to, aby se lidé lhali,
tak nemůžete sami lhát

Stereotyp

Když klid pak chcete mít,
bez toho, aby se vám smáli,
pak musíte ho druhým dát

Stereotyp života,
ten ti jde na nervy.
Jak se z něj vymotat?
Jdi na místní derby !

Dotazy

Lenoši

Když brání svoji rasu,
tak to je rasista?

Líní lidé zkouší všelicos,
aby zaujali,
nápadů, těch mají vždycky dostaby nemakali

Když vlasti cení krásu,
to je hned nacista?

Zajímavosti
Pojmy – dojmy
Naučte se pojmy
a co k nim patří,
nechte stranou dojmy,
než vás stará praští

Na světě je tolik věcí,
kterým se lze divit,
neznamená to však přeci
stále na ně civit
(27)

Pro lidi
B IX b 2020
Osud mi dal zdraví,
to, abych mohl tvořit,
nevím ovšem, zda ví,
jak se s tím budu mořit

Srpnové rozvolňování
Rozvolňovat opatření
to dokáže každý hlupák,
dneska to však dobré není,
Izrael by je utáh

Svět módy
Svět velké módy
je svět sám pro sebe,
snad svými fóry
k lidu se dobere

Průvodčí a řidiči
Kolik lidí nakazí průvodčí?
A kolik řidič autobusu?
Koronavir přes ně dál útočí
a z chůze dává se do klusu.

Ach, ty ženy

Virová rada

Jakou to má logiku,
když ženy nosí podpatky?
Vidět v tom je komiku
a novodobé pohádky

Nestrkej si prsty do nosu,
a také ne do očí,
přineseš si vir na podnosu
a on s tebou zatočí

Zdravý rozum – hlásí odsun

Doma budeš !

Copak je to za chování?
Za náhodnou smrt zločince,
činit k tomu též pokání
a lízat prach na holínce

Když k nám přišel korvir
pěkně jsem se zlobil.
Není cesta do Řecka
ani žádná hosteska
Pohled z druhé strany

Jen málo
Dívejte se na mne jako na vola,
když ve vlaku nosím roušku,
až vás ale covid k sobě zavolá
zažijete pěknou „bouřku“
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Jak málo stačí k životu,
to by jeden neřek,
lavičku míti u plotu
a v autě jeden erbeg
Hodí se též láhev pití,
a pak něco k jídlu,
klidná postel je nezbytí
a být dál od sígrů

Zlaté staré časy
Pesimista

Ani to mýdlo nepění,
jak pěnívalo dříve,
lidé jsou nějak dřevění,
je s nimi dlouhá chvíle

Špatně se mu vstává,
špatně se mu dýchá,
chůze, žádná sláva nad životem vzdychá

Báseň
Zachraň český lid

Napíši ti báseň
a hned ti bude fajn,
změní tvoji bázeň pak se mé lásce braň

Pane Bože, ty máš na to,
zachránit náš český lid,
nedávej jim ale zlato nebyl by tu nikdy klid

Hrdina?

Dej, ať už si nezávidí,
a ať drží pospolu,
ať se také lidé stydí
dávat ruce nahoru

Mezi hrdinou a blbcem
ja jen malý krůček,
nežli býti sobě tupcem
„zaplatím“ posměšků účet

Přísloví č. 56

Tlusté ženské

Než nevědět, a jen čekat,
je líp vědět a se smekat !
Více slunce

Tlusté tak jako prasátka,
jak prasátka v žitě,
vidět je jen tak nahatá,
omdlíš okamžitě

Pusť do bytu více slunce,
zlepší se ti nálada,
na stůl spadne zlata unce,
prostě žití paráda

Hýbati se mohou
jenom na vozíku.
U oteklých nohou
košíky rohlíků

V herně

Děti bez dozoru

Za hodinku, za dvě,
budu zase na dně,
Co jsem to jen za blbce,
že chci skončit na depce ?

Až vám chytne Městský úřad
nedivte se tomu,
děti k němu zašly čůrat,
sirky vzaly k tomu

(29)

Ráno

Děvčata na fotkách

Do boje hochu,
do boje,
do boje s leností,
do boje s touhou,
řeky se přemostí,
oči se promnou

Tak, co moje krasavice,
moje milé frajerky ?
Denně u vás zastavím se,
zkontrolovat halenky

Dva knoflíčky
Sběrna
Stačí zmáčknout dva knoflíky halenka je otevřena,
pod ní vidět dva košíčky,
které nosí moje žena

Tady stála sběrna,
sběrna starého papíru,
teď tu stojí herna komu to dát za vinu?

Zlaté řetízky
Dcerka
Člověk si zvykne skoro na všechno
i na zlaté řetízky kol krku,
co pohledů již na ně zalétlo,
i ženu si potom muž omrkl

Zařekla se naše dcerka,
že už lhát nám nebude,
že prý už je dosti velká,
není děvče nerudné

Nepřípustná záměna
Víra
Nevím, proč to stále někdo spolu motá
rasismus, a to když obtěžuje slota !

Ten, kdo v něco věří,
s tím to není lehké,
ovládá se stěží málokdy poklekne
Reakce na chování

Přání XX
Když mě Vietnamec pozdraví
a trochu se usměje,
proč bych si ho měl brát do hlavy
a přát mu hned kurděje?
Neopatrnost
Vylézají hadi,
vylézají štíři,
lidem to sic vadí,
přesto se s tím smíří

(30)

Přeji hodně zdraví,
ať vás život baví,
ať se často slaví,
ať jste stále hravý

B IX c 2020
Meze
Testy v ČR
Nestíháme dělat testy?
Máme u nich velké resty?
Prý se to s nimi možná přehání tak omezíme jejich dělání

Co udělá, udělá,
co stačí, to stačí,
na „spěchálky“ řekne vám:
„To se jenom mračím“
Říčka

Koronavirus na vesnici
Dobré budou jistě všechny snahyhlavně nepouštět sem virus z Prahy

Teče voda
vedle vody,
sluníčko ji hřeje,
podél stojí
hezké domy stehlík písně pěje

Kdybych byl
Lidová IV
Kdybych byl Prymulou,
tak přitvrdil bych obranu,
nebyl bych za vodou
a nezůstával pozadu
Kovidová ochrana
Můžeme se bránit
proti viru kovidu,
rouškami se chránit
a být potom v poklidu
Odpírači roušek
Odpírači roušek,
ti ničí práci vlády,
byl jich jenom hlouček,
proč strážníci jen stáli ?
Zavřené hranice
Můžem si hrát na dobráky
a nezavírat hranice,
sousední však naše státy
zavřou je, musí bránit se
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (31)

Teče voda
proti vodě,
vítr do ní fouká,
ty jsi holka ve výhodě,
neboť nejsi hloupá
Děti II
Být závislý na dětech,
tak to nikomu nepřeji,
tak jak dřinu baletek
a plavání v peřeji
Partaje
Jsou věci mezi nebem a zemí,
které se mi nezdají,
zájmy, které se mi divné jeví jsou to zájmy partají
Příště
Jó, v příštím životě,
to budu rychlejší,
přijdu si hned pro tě
a budu milejší

Pomsta
Za úsměv
Hlupák hravě pozná,
že je někdo chytřejší,
pivo dá si do dna,
podraz na něj vymejšlí

Za úsměv Mona Lízy,
za milou povahu,
lásku mou denně sklízí,
bez e-mailů, postaru

Cesta do Vídně
Doporučení č.21
Neviděl jsem vás již týdny,
copak stále děláte?
Prý jste byla zas ve Vídni vy tam štěstí hledáte?

Není nad to býti v klidu,
nemít žádné starosti,
neholdovat pití lihu,
připravit si radosti

Závidět
U Raka
Závidět, stále závidět,
na to jsme mistři světa,
souseda talent nevidět,
smát se mu celá léta
Kritizovat ho přísně,
vždyť není z naší „přízně“

Posezení U Raka
při silnici na Souši,
udělá z vás Junáka mladíku a starouši

Osud nebo lenost
Jizerky
Když si to osud přál,
tak se to také stalo,
ten žije jako král
jiný má peněz málo

Sem jezdí lidé z celého světa já to mám za domem.
Příroda tady dál a dál vzkvétá,
přijeďte na honem

Moderní jazz na Vltavě
Rozcestník
Než takovou hudbu,
to raději žádnou,
snad mezitím umřu,
než tu “hudbu“ zavřou

Tak buďto tudy,
nebo třeba tamhle,
vyvalte sudy
nebo vemte „kramle“

Pití - základ života
U moře
U moře si lehnout,
občas zajít do vody,
nejlépe pak ve dvou
poděkovat bohovi

Napište si lidé zlatí,
co je třeba nutno k žití,
když vše jiné se vám zhatí,
mějte jídlo, mějte pití
(32)

Žena s nákupem

Omluva

Toaleťáky pod paží,
ve druhé ruce tašku,
jen ať se někdo odváží
říci jim vtipnou hlášku

Nezlobte se na mne,
já mám jinou v hlavě,
Není to sice krasavice,
však myslím na ni stále více

Takový je život

Slušnost

Mám rád jedno děvče,
ono mne však nechce,
Co mám dělat jinak,
o čem mám jí zpívat ?
Proč mne nechce ráda mít,
kdo dokáže poradit ?

Slušnost nejsou žádné čáry,
třeba stačí jenom zdravit lidi
Tohleto nám říkaj mámy.
Proč se hoši zdravit stydí ?
Staré chyby
Pročpak by jsi
dělal stále stejné chyby?
Jako kdysi,
když jsi říkal často kdyby

Když
Když dál budeš makat,
tak stojíš na bedně,
když budeš se flákat,
tak skončíš hanebně

Moc

Řekni mi (Lidová)

Až mi

Řekni ty mně má milá,
kohopak jsi zdravila?
Co je to za chlapa,
samá velká tlapa?
Řekni, řekni má milá
snad jsi mne nezradila ?

Až mi dojdou piva,
myslím tím láhváče,
až mi bude zima,
kdopak to odskáče?
Bude to dojista
nějaký „rasista“

Básníci

Moje milá

Básníci bláhoví
s veršovanou mluvou,
ledacos napoví ti proroky budou

Přítulná jako kočička,
nezlobí a neutíká,
prostě moje holčička,
co se ráda se mnou stýká

Jedno mi hochu věř moc dělá z lidí zvěř

(33)

B X a 2020

Opatření vlády II

Opatření vlády

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

Dělejte si opatření
stále pořád dokola,
stejně se nic víc nezmění,
když nebude kontrola

Nesplněný sen

Bez roušky

Tak jsem chtěla otěhotnět,
ale stále nemohu,
nevím, kdy to zkusím opět obšťastnit svou dělohu

Bez kontroly, bez postihu,
to se lidem líbí,
policii pak potichu,
nápravu svou slíbí

Brání tomu zákon tupý nařizuje rozestupy

Podobnost
Techtle – mechtle
S korovirem je to jako s vodou,
jenom machři zadržet ho mohou

Jedním brčkem v baru píti nemusí se vyplatiti

Korvir se směje
Covid 19 II
Když kardiolog a zubař
hovoří odborníkům do práce,
klidně na ně lidu ukaž,
tady už končí všechna legrace

Oželel jsem již příjmy,
zůstaly jen výdaje,
peněžní deník zbyl mi kdy nad virem vyhrajem ?

Nošení roušek
Možná
Když to vláda lidem nařídí,
tak i prezident se podřídí

Možná, že mám koronavir,
možná, že ho nemám,
rád bych se ho, když tak, zbavil lék však marně hledám

Bary
Co by se asi stalo,
kdyby bary zmizely?
Drog by hned bylo málo,
pijáci by na nás křičeli

Špatná volba
(34)

Vláda, to jsou diletanti,
jak ukázal covid,
poslanci zas !trafikanti“ na koho se zlobit?

Pražáci na cestách
Kdo má v Praze bydlení,
má Kainovo znamení.
Nechtějí ho s virem nikde,
někde na ně berou vidle

Svítí
Když nám venku slunce svítí
nebudem se mračit,
nemusíme whisky píti,
burčák bude stačit

Papoušci
Z těch, co kašlou na roušky
vir udělá „papoušky“

Dobře placený nesmysl
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Houbař
Tak jsem našel muchomůrku,
nevím, co to znamená,
vzal jsem si ji jenom půlku,
byla totiž zelená

V paneláku
Ty jsi ale tele,
tele veliký,
když se křičí vedle voláš četníky

Hrdina III
Hrdina riskuje,
když pomáhá druhým,
dneska i minule,
když bojoval s rudým

Relativní
Ono je to fakt relativní,
s čím si rádi hrajem,
v létě studená láhev pivní,
v zimě hrnek s čajem

Úklid
Já příliš neuklízím,
nechám vše prostě být,
rád do přírody mizím,
jen tam mám totiž klid

Poradce
Koho se zeptáte,
co máte dělat ?
Zkušenost nemáte,
kde je lze hledat?

Jazzman
Je už nějak hodně hodin,
lidé chodí spát,
já do gala hned se hodím
a jazz půjdu hrát

Dětské hřiště u silnice,
kdopak na to jen přišel ?
Máme prý jen uklidnit se,
úředník na nás křičel

Starý pán
(35)
Ve stáří zůstal bez ženy,
stále jen sám a sám,
život mu zůstal bez změny,
na nic není tázán

Samotné děti
Když necháš děti bez dozoru,
nevíš, co se stane,
pak musíš se mít na pozoru,
kdo si co zamane

Pojď blíž
Pojď jen holka,
pojď jen blíž,
přece se mne
nebojíš.
Pojď jen holka,
pojď jen blíže,
každý přece
dobře ví, že
o jiného nestojíš

Někteří mladí
Neumějí žít,
zato umí čumět,
dobře se jen mít,
ale nic neumět
Vzpomínky
Pár minut před spaním
vzpomínám na tebe,
hudbu si naladím,
na srdce zmatené

Pojď jen milá,
pojď jen ke mně,
pojď jen ke mně ke stolu,
líbati tě
budu jemně
dokud budem pospolu

Žáček

Kohout

Je to dobré,
nic ho nebolí,
bere drobné
a jde do školy

Viděl jsem kohouta hrabat,
a pak kráčet zase dál,
až pak přišel slepic „sabat“
a do žížal hned se dal

S tebou

Kandidát

Mně je s tebou dobře,
mně je s tebou fajn,
smutek, ten hned pomře,
rozjasní se kraj

Nemá hlad ani žízeň,
k tomu ho nic nebolí,
nemá žádnou jinou tíseň naštěstí ho nevolí

Slib a nebo čin ?

Co a jak ?

To bylo řečí,
to bylo slibů,
skutek slib předčí fandíme činům

Má co jíst,
má co pít,
k tomu ho nic nebolí,
teď už jen
dobře žít
a nedráždit okolí

(36)
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Nemoc z moci
Odvolání ministra zdravotnictví
Co, když premiér Babiš
trpí tou „nemocí z moci“?
Buď se ho rychle zbavíš,
nebo ti není pomoci

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

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

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

Antirouškař
Roušky v hospodě
To bylo řečí,
to bylo „keců“,
že nemusí být roušky v hospodě
Teď mrtví předčí
odhady vědců
a pijáci zůstali o vodě

Prymula odchází
Proč měníme našeho „Churchilla“
za neznámého dětí lékaře?
Pro politiky je to však jiná není konkurent, když je „bez tváře“

Za korviru - říjen 2020
Osiřely dětské koutky,
hřiště, ba i hospody,
nutno hledat jiné choutky,
jiná centra pohody

Korvire
Korvire, korvire
„dárečku“ z Číny,
Kdy už to pomine,
kdy budeš milý?

Před nemocí mají býti
zdravotníci stále v předstihu,
a ne jenom strach dál míti povolenou luku tětivu

„Panda“ - pandemie

My se máme?
V Bělorusku Lukašenka,
u nás máme Babiše,
u obou to stejná scénka sotva kdo to napíše

Nechce nosit roušku,
ohrožuje druhé,
vyvolává bouřku,
osamocen bude

(37)

Ten, kdo není tupý drží rozestupy !
Ten, kdo má za oušky tak ten nosí roušky !
Ten, kdo není jako zmije,
ten si často ruce myje !

Přání

Pro alkoholika

Nebudu se zlobit,
až budeme zas v pohodě,
až zmizí ten covid
a bude plno v hospodě

Nech už chlastu, nech,
neb mít budeš pech !
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Řeči a činy

Slib a nebo čin ?

Nerozhodují řeči,
ale jenom činy.
Činy vždy řeči předčí,
jsou lepší než „kydy“

To bylo řečí,
to bylo slibů,
skutek slib předčí fandíme činům

Odchod ?

Zásady

Nechce se mu ještě odejít
z tohle toho světa,
o zážitky chce se podělit,
vždyť má na to léta

Porušit všechny své zásady
jen kvůli jedný ženský?
Té, co má podivné nápady
a sama nikdy nespí

Obrázek

Konec „prázdnin“

Musím si tě namalovat,
abych tě měl po ruce,
až pak budu sám jen doma telefonem ozvu se

Na odchod z tohoto světa
musím již připravit se,
uklidit do konce léta,
atisku nebránit se

Usínání

Kde jsi byla?

S usínáním je to špatné,
moc se mi to nedaří,
počítání – málo platné,
budu muset k lékaři

Kde jsi moje milá,
kde jsi v noci byla ?
Doufám, že jsi stále hodná já popíjet musel do dna

Lidová XI

Připomenutí k něčemu nutí
Připomínat úspěchy,
ale také chyby,
štěstí zajít v ústrety to můžete i vy

Pověz ty mně moje milá,
pověz ty mně předem,
jestli si se zaslíbila
nebo zda se vezmem
(38)

Zkušenosti III

Dobrá tanečnice

Předávání zkušeností,
to není jenom tak,
málokdo se toho zhostí,
vždy nebudou tě celovat

Nejste žádná krasavice,
to vy ale víte,
ovšem, když jste při muzice nikdy nesedíte
Tvrdohlavost

Dobrá rada

Když si vezme něco do hlavy,
tak už ho pak nic nezastaví,
snad jenom ta psiska toulavý,
dokud je nějak nezabaví

Řekněte mi, co mám dělat,
a já se zamyslím,
udělám to třeba nerad,
s úsměvem zakyslým

Slunečné odpoledne

Pro dobro však, když to bude,
tak poruším každý zvyk,
nemám oči vůbec rudé nejsem totiž politik !

Do trávy hned s sebou plesknout
a dívat se na mraky,
zavolat si holku hezkou přivolávat zázraky

„Hřích“

Pravda

Byl by to hřích sedět doma,
když tě slunce zvenku volá

Kdo nesnese pravdu,
před tím rychle unikám,
před tím dveře zavřu,
k počítači utíkám

65+
Asi mne má pán Bůh rád,
nebo osud možná,
nevím ale akorád
jakpak se to pozná?
Že se zlobit nedovedu,
že netrpím bolestmi,
a že třeba leccos svedu,
a tak dále -pověz mi

Co mi chybí ?
Chybí mi Horníček,
chybí mi Werich,
přehlídky spodniček,
červený tébich
Hrady a zámky
(39)
Kolik jen máme hradů !
K tomu ještě zámky!
K nim na procházku já jdu číst historie stránky
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Domácí karanténa

Prymula na paškále

Otevři si aspoň okno,
ať víš jak je dnes venku,
zda svítí neb pole zmoklo,
zda zelenou máš pšenku

Z komára udělat velblouda,
neb bouře ve sklenici vody,
fotograf v noci se neloudá
a novinář nepěje ódy

1. září 2020

Prymula v restauraci

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

Neposlouchal Babiše
a tak musí z vlády pryč,
poslán je tak „na lyže“ vždy najde se někde bič

Karanténa

Anketa o Prymulovi

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

V anketě se ukázalo,
že Prymula lidi zlobí,
důvodů je sice málo,
ale „straně“ se to hodí
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Epidemie
Říkám vám to zase znova bezpeční jste jenom doma

Parta kluků
Viděli jste partu kluků,
že by něco tvořila?
Spíše jako smečka skunků,
kde co kolem rozbila

Vláda v říjnu 2020
Jste parta „vrahů“,
co kašle na lidi,
co nemá snahu
a dělá “kraviny“
Vydáváte nařízení,
která lidé neplní,
jedno vám to možná není,
lid je ale nevrlý

Trojblok
Nežli volit Trojblok,
to raděj sním obrok
Podzimní meditace
(40)
Šustivý koberec barevného listí
láká nás k brouzdání,
proč čekat na podzim příští a
přespříští?
Jdi, a čiň pokání

Holení

Na FB

Holení tě nebavilo,
ale teď tě baví,
díváš se na čtyři fotky
žen, co krásu slaví

„Rve mi to srdce“,
ale jinak to nejde,
smažu tě zase,
ty jeden šmejde !

Doktorka

Hudba nebo ne ?

Máte moje sympatie
za to, co děláte pro lidi,
mnoho lidí v klidu žije,
málokdo vás ovšem políbí

Když slyším tu hudbu,
kterou poslouchají mladí,
to snad raděj umru,
a to klidně třeba hlady

Rodina

Práce zábavou

To je to, co mi občas chybí rodina a řeči kolem stolu,
to je to, co se mi fakt líbí,
nechci se scházet jenom u hrobu

Máš dost jídla?
Náš dost pití?
Máš ještě střechu nad hlavou ?
Potom můžeš
šťasten býti když práce je ti zábavou

Výchovná
Nezlob moje dítě,
přijde tygr, sní tě,
až odplynou oblaka,
tak tě zpátky vykaká

Volnost
Není třeba na pilu tlačit,
není třeba spěchat,
často bude již jenom stačit
volnou ruku nechat

Budeš smrdět jako smrže lépe je se s tátou držet
Country atd.

Jen rozumným lidem,
nikoliv však grázlům,
být pak můžem s klidem,
že nezničí náš dům

Já mám svou hudbu country,
na zdi pár fotek krasavic,
jsem členem dobré party,
co přát si mohu dál a víc ?

Po svém

Dorůžova
Krásně jsi se dneska vyspal,
dorůžova docela,
v práci jsi to ale schytal,
couralům jdeš do čela

Ať si žije každý po svém,
když neruší své sousedy,
říkat to můžete posté,
však nemají k vám ohledy
(41)

Kalifornie 2020

Touha

Občas požár
potom bouřka,
slávy pohár,
káva hořká

Držet se za ruce,
nehledět na řeči,
možná, že zklamu se,
touha však je větší

Skřípot zubů

Diplomka

Neskřípejte těmi zuby,
když se někdo činy chlubí,
vždyť je to přece jen jeden z nás,
co má raděj práci nežli chlast

Jaképak ovoce
nesete po roce
usilovné práce?
Radost to pro otce,
bude-li promoce
netřeba tak bát se

Procházka alejí
Chtěl bych tě vodit alejí
v hezkém lázeňském městě,
těšit se velkou nadějí,
že setkáme se ještě

Krásné časy
Kdepak jsou ty krásné časy
kdy jsme žili spolu?
Kdy šimraly mne tvoje řasy
od tváří pak dolů

Povodně
Mraky zas plakaly
nad pýchou světa,
co lidé zbabrali
odnese řeka

Statečnost
Když nebudeme stateční,
budou z nás jenom ovce,
nebo dobytek jateční zapřeme i své otce

Pozvánka na schůzku
Jakpak se máte
holčičky zlaté?
Doufám, že v půl páté
obě přispěcháte

Svítání
Venku je již světlo,
a hned mi je líp,
pár vrabců se slétlo to zas bude křik

Rada č. 132
Nepodceňuj soupeře
dokud jsi ještě nevyhrál,
nežijeme v opeře,
a netleská ti celý sál

Štěně
(42)

Na tvoje úsměvy
těším se denně,
času, když bude-li budeš mé štěně
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Výzva našim zdravotníkům
v zahraničí

Pro mládež bez roušek
Ukaž, že jsi vlastenec,
odjeď do Čech i z Němec

Rodiče vás vychovali,
ničili jste jim dost nervy,
miliony jste je stáli,
proto jste teď plní vervy proč nakazit je chceš, sděl mi !

Dobrovolnice
Chtěl bych hladit tvoje ruce,
pomáhají druhým,
nad svým žitím ohlédnout se,
a dát něco chudým

Jeden by hned řek,
že to není vděk
Rouška pod nosem

Přání k narozeninám rekreačního
sportovce

„Podnosníci, podnosníci“,
copak nám to děláte?
Posloucháte kecy čísi,
jak se bránit neznáte.

Stále dobrou náladu,
také trochu pohybu,
žádnou žití záhadu vyhýbat se covidu

Virová banda
Končí již sranda,
začíná legrace,
virová banda nutno jí nebát se
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Ach ta láska
Někdo potřebuje milovat,
jiný zas být milován,
někdo umí lásku slibovat,
jiný je k ní přikován

Do Maďarska ?
Tak se učím maďarštinu,
kdybych dostal covid,
odvezou mě tam na zimu,
na měsíční pobyt

Déšť
Za okny šumí déšť,
a ty jsi tak daleko,
ke mně už, prosím, běž,
můžeš být jen nalehko

Nová nařízení vlády
Uvidíme, co to bude,
co to vůbec znamená ?
Zda je to jenom pro druhé,
a kdo dělá ramena

Nepříjemný dotaz
(43)

Co děláte pro společnost
děvčata a chlapci?
Prosím, ale však o věcnost,
ne o pohled kamsi

Málo dětí

Na zdraví

Mladí mají málo dětí,
nebude na důchody,
copak na tom divné je ti?
To jsou přece důvody!

Na zdraví se nešetří,
na to se spíše přidá,
zdravý, ten je nejhezčí,
za tři nemocné vydá
Na místo
Když dáš věci na místo,
tak ušetříš čas,
můžeš pak jít najisto,
a podruhé zas

Pozitivní
Krásná příroda,
hezké ženy,
lásky ikona herci jste vy

Informace
Když máte informace,
to se vám to žije,
jste hvězdy situace,
zájem o vás vždy je

Důležité věci
To, co je důležité,
tak to chce mít dvakrát,
až to bude rozbité,
potom pán Bůh zaplať

Poslední sklenka
Devět hodin můžeš spinkat,
můžeš dlouho, dlouho spát,
jenom si dej sklenku vínka,
a zkus sama uléhat

Pomalu
Jíst je dobré pomalu,
pro sex to platí také,
jen ít vůli, odvahu,
no, však to všichni znáte

Vlk Samotář
Chodí po bytě s holí,
bohužel, teď tak musí,
noha ho totiž bolí,
občas si zpívat zkusí

Učitelé
Poučujte, vysvětlujte,
toho není nikdy dost,
ovšem také trochu dejte
na žákovu lenivost

Pod jen milá
(44)

Pojď jen milá,
pojď teď ke mně,
ať tě mohu pohladit,
zatočí se s námi země,
budu tě chtít rozbalit

Koláče pro lidi
Co po tobě zůstane,
kdo pro tebe zapláče?
Moc se toho nestane,
když nepečeš koláče

Běh na dva kilometry
Pět minut nic neznamená,
jde o malou chvíli,
vsadí si tě na ramena,
když zvítězíš v cíli

Odezva
Nemohu psát zase básně,
když neslyším ozvěnu,
cítím se pak příliš vážně
a moc toho nesvedu

Pozitivní pohled
Pohled na svět pozitivní,
ten by neměl chybět,
lepší je než pohled pivní jen se k němu přimět

Varování
Slunce na horách
Stále říkám,
že tam půjdu,
ale nejdu nikam,
Sotva jen pár
metrů ujdu,
varování slýchám

Všude nízká oblačnost,
takže žádná sláva,
na horách je slunce dost,
to se občas stává
Lesní cesta

Dvě deci
Umí žíti s technikou,
ale také bez ní,
radost má hned velikou,
když jde cestou lesní

Dám si dvě deci vína
na chuť a náladu,
až přijde žena milá
složím ji baladu

Hubnutí
Problémy
Co by tohle tělo,
co by jenom chtělo?
Možná méně tuků
a trochu víc vnuků

Když řešíš problémy lidstva
nemáš čas řešit svoje,
už není na ně dost místa,
chybí pak k další zdroje

Cesty
Milostné vyhrožování
Stejně ale říci musím,
abys to včas věděla,
že tě k lásce získat zkusím,
když ses k tomu neměla

Když to nejde touto cestou
zkusíme to jinou,
hlavně, že nás nohy nesou,
zážitky, ty přijdou
(45)
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Premiérova vina

Podnosáci

V srpnu bylo mnoho snah
ubránit se viru,
pohřbil je „masový vrah“,
nese na všem vinu

Podnosáci, podnosáci,
copak nám to děláte?
Přiděláte nám pak práci,
když s covidem leháte

Vinu na zničeném zdraví,
i vinu na mrtvých tisíce,
vir velké vítězství slaví on měl by za hlavu chytit se

Jak na ně
Chce to jenom klídek,
žádné už velké vzrušení,
postavit pár hlídek,
co podnosáky uzemní

Dosáhl změnu v opatřeních vládyroušky nemusí být v budovách,
avšak zjistilo se poměrně záhy,
že tak druhou vlnu k nám dotáh

Dnešní doba
Doba dnes daleko nedohlédne,
ale dobře nás teď třídí,
na grázly a lotry bezohledné
a na opravdové lidi

Měl by chodit kanály
a k tomu ještě bez roušky,
odejít i s „chalány“
i se všemi fanoušky

Děti ze škol

Podáno trestní oznámení,
začnou brzy pracovat soudy,
nikoliv však pro pobavení,
ale na zavření do „boudy“

Běžte domů milé děti,
jděte si číst pohádky,
zkuste také chvíli pěti,
ať máte víc morálky

3x R II

Co pomáhá?

Rozestupy, roušky a ruce,
k tomu zdravý rozum,
vir nešíří se už tak prudce čeká nás pak konzum

Ruce, roušky, rozestupy
a chodit jen u chalupy!
3x R I
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Rozestupy, roušky, ruce
a nechodit příliš prudce !

(46)

Přání
Ať jste staří
nebo mladí,
nechť se daří,
vše ať ladí

Každý, ať má svého boha
Každý, ať má svého boha,
je to přece jeho věc,
ať mu sílu v žití dodá
při volání SOS
Duch zákona
Kamarád
Má se držet litery
nebo duchu zákona?
Nechci dělat „minely“ zeptal bych se Platona

Kamarád tě nezradí,
kamarád ti pomůže,
matku tvou ti nahradí,
rozdělí se o růže
Sobota

Duch je víc než písmeno,
co může být zmýleno

Dneska už je sobota
takže nikam nemusíme,
skončila nám robota utečeme meluzíně

Neschopní se drží textu,
neboť na víc nemají,
a to díky svému heslu:
„Myšlení se nenajím“

Tichá noc

Před spaním

Taková tichá noc byla,
a mně se zdál tento sen:
jak jste v mém objetí snila
a jak já byl spokojen

Vždycky těsně před spaním
mám čas na vzpomínky,
na tebe se naladím,
posílám polibky

LGBT útočí

Klasická výchova

Zneužití tolerance
od LGBT hrozí,
hráti jen na jedné brance?
Výsledek vědí bozi

Dobré je říct mládeži,
to, aby dobře věděli,
na čem v životě záleží
a co by dělat neměli

Také ty však braň se
ve své vlastní brance !

Degenerace
Blížíme se k degeneraci,
nejen ducha, ale i těla,
asi děláte si legraci,
že by to naše vláda chtěla ?

Bez televize
Když nebyla televize,
tak si lidé zpívali,
měli k sobě o dost blíže více spolu bývali

(47)

Reklama na humorný pořad

Nad obzorem

Kdo se směje hloupostem.,
ten se směje pořád,
tak mu trochu pomozte
a jděte na náš pořad

Slunce je nad obzorem nízko,
brzy půjdeme spát,
jen ty jsi moje velké štísko,
tebou se nechám zmást

Dívčí válka

Kam kráčíš ?

Ctirad a Šárka
a potom boj,
hned dívčí válka kroj nebo zbroj ?

Kam jen kráčíš světe?
Nebo se jen tak touláš?
Budem se mít lépe,
když se bez cíle couráš?
Dotaz

Nedůvěra
Té bych nevěřil již ani slovo,
ani kdyby se mi slovo líbilo,
ani kdyby těch slov bylo mnoho,
ani kdyby za srdce mě chytilo

Bral jsi hochu někdy drogy?
A víš, že ani nevím,
měl jsem totiž různé hobby
a k tomu ještě včelín
Klikař

Peřina
Měl jsi hochu zatím štěstí,
všechno se ti dařilo,
nedostal jsi ránu pěstí –
to se to pak slavilo !

Podívej se jen moje milá,
podívej se z okna ven,
po vánici „peřina“ zbyla,
do peřin ať tedy jdem

Byt ?
Nikdo
OSVČ nemá byt,
ta má jenom skladiště,
u regálů musí žít
dneska, také napříště

Nikdo mě nevolá,
nikdo mě nemá rád,
to říkám dokola,
když už teď nejsem mlád

Lidová VI
Nesplnitelné přání II
Kdybyste nebyla vdaná
a já byl trochu mladší,
kdybyste o mne jen stála,
tak bych byl ještě radši

Podívej se moje milá,
podívej se dokola,
na lidi jsi hodná byla kdo ti díky provolá ?
(48)
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Žena

Rouška
Jedno je teď zcela jisté,
chrání hlavně tvoje blízké

Žena chce být dobývána
a občas říkat nikoliv,
žena být chce objímána
a nemuset se vyslovit

Ženy s rouškami

Kam se ženeme ?

Ženy halené rouškami
jsou nějaké hezčí,
to tajemství je nad námi vypadají křehčí

Ženeme se někam
a nevíme kam,
také občas spěchám pak si vynadám

Je to jiná

Osmdesát let

Dnes to není jako dříve,
dneska je to jiná.
Který vir k nám zase přijde?
Kdo si ještě zpívá ?

Na jaře mi bude, možná,
kulatých osmdesát let,
za tu dobu člověk pozná,
že je dobré se neválet

Masový vrah II

Pohoda a svoboda

Poděkujme Babišovi,
že jsou mrtvých tisíce,
jistě k tomu něco poví,
bude ještě čílit se

Pohoda a svoboda,
jak ta slova krásně ladí,
slušných lidí opora,
ať je tedy všichni znají

Otevřené hospody od 3.12.2020

Chuť pracovat

Zastavte vraždění
ve jménu hospod,
nejste už vážení,
patříte dospod

Ono je to někdy těžké,
a jsou k tomu důvody,
člověku se dělat nechce,
líp se leží u vody
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Něco pro zdraví

Senior

I když mne to moc nebaví
a „žere“ mi to čas,
jdu dělat něco pro zdraví,
ta, abych přežil vás

Má kalhoty moderní,
prošoupané na stehnech,
díry na nich okenní prostě frajer navenek

(49)

Za prvé
Jedna sloka
Nejdříve máme povinnosti,
teprve potom zábavu,
kdo se toho však dobře zhostí,
ten má pak dobrou náladu

Napíši již jen čtyři řádky
a pak půjdu spát,
v nich ohlédnu se trochu zpátky,
nebudu se ptát

On to dokáže
Ženy
Dokáže odpustit,
ne však zapomenout,
umí se omluvit,
ne však na kolenou

Krásné ženy na pohled,
co více si přát?
Jenom je mít na dohled
a některou z nich znát

Vznik světa
Tomu žádná neodolá
Jak vůbec vznikl svět ?
Kde se vlastně vzala hmota?
Když však odpovíš hned,
tak se z toho nevymotáš

Mám na tebe dneska chutě,
a tak tedy zvu tě nejdřív trochu balamutět
a pak hned na kutě

Ničení
Domácí pán
Ničení je priorita
dosti mladých lidí,
málokdo ho však uvítá spíš se za ně stydí

Doma je pán domácí,
poslouchá ho rodina,
rád má křeslo houpací
a teplo u komína

Takový nebo makový
Na místě
Každý jsme ňákej,
to dobře chápej,
a tak dál jen makej,
ať máš život zlatej

Dávej věci, tam kam patří,
za dva roky nebo za tři,
budeš pak rád zajisté,
že jsou stále na místě

Konec premiéra,
Maličkosti
„Všichni dnes šijí do premiéra,
tak pročpak by ses nepřidal?
Možná skončí jeho kariéra
a život půjde lépe dál
(50)

Těšme se z maličkostí,
ale neberme je moc vážně,
prohra v nich není k zlosti,
a tak kroťme své hráčské vášně

Psanci
Doporučení
I když jsme psanci,
tak máme šanci

Jen si dělej legrácky,
ty můj hochu milej,
abys zůstal bez vrásky,
tak si k tomu zpívej

SMS před spaním
Pár řádek před spaním
chtěl bych ti napsat,
tvým očím zvědavým
nedat hned zaspat

Víra
Neberte lidem víru,
která jim pomáhá žít,
nechte je býti v míru,
radost ze života mít

Ženy útočí
Poloodhalená ňadra,
krátké sukně a vysoké podpadky,
halenka, aby jim padla
a rady oposlouchané od matky

Všechna fakta
Když nemáte všechna fakta,
tak nemáte vlastně nic,
můžete si mluvit spatra,
ale důvěra je pryč

Pochvala a úsměv
Občas se poklepu po rameni
a trochu se pochválím,
lidé kolem jsou jaksi „kamenní“,
tak jim úsměv poradím

Slušní lidé
Hledat slušné lidi
to je stále těžší,
ti se z cesty klidí
a jsou dosti tiší

Zdravá strava
Chléb a kousek sýra
nebo vepřová pečeně?
To je trochu jiná co však talíř zeleně?

Jak na to?
Nezáleží, co se stane,
jde o to, jak s tím naložíš,
k ničemu jsou řeči plané,
však příště to buď jak ostříž

Platné slovo
Nikdo ti nezamává,
spíš ukradli by kytku z tvého hrobu,
neláká tě už sláva,
jen to, abys dostát poslednímu slovu

Příprava
Lépe je dělat něco,
než nedělat nic,
připravit se na léto,
než pak trpět hic

(51)
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V krizi poznáš vizi
Hospody od 3.12.2020 bez roušek
Bezohlednost mládí
ta se pozná v krizi,
dál se klidně schází obezřetnost mizí

Dříve bylo Techtle- mechtle
jen v matičce Praze,
teď už je to všechno v pekle zaplatíme draze !

Hospody bez roušek
Masový vrah
Když podáš čertu prst,
Babišovy mrtvoly
tak utrhne ti ruku,
přibývají stále ještě denně po stovkách. hospodám pohlaď srst
Co říkají odbory?
a máš PSA na krku
Lidé padají jak klacíky při gorodkách
Tisíce Techtlí - mechlí
Mládež kašle na opatření vlády
Tisíce Techtlí – mechtlí
Rodiče vás vychovali,
bují teď v hospodách,
ničili si nervy,
o průšvih jsme si řekli
miliony jste je stáli,
při mnoha svobodách
teď jste k nim jak šelmy
Za virem
Nakazíte sebe virem,
potom k tomu rodiče,
Nebuďte nikdy za virem,
a to všechno zcela s klidem
nebuďte nikdy za ním,
jak nějaké opice
nebo postupně zahynem takto vám dobře radím
I na trochu vděku
není zřejmě léku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rozvolnění 3.12.2020

Půlnoc

Rozjíždíte vlnu třetí,
to bude zase obětí,
Prymulovci to nechtějí.
Zkažené budou vánoční svátky,
teprve pak se vše vezme zpátky

Ať je klidně i dvanáct hodin
nebo třeba i více,
hlavně, že teď nemarodím,
že dál hoří má svíce

Covid

Pozdě

Někteří lidé dnes nežijí,
už jenom přežívají,
radost tak mají jen vteřiny
neb ven se nevydají

Teď, když vím konečně,
jak mám v pohodě žít,
dozvím se bolestně,
že bych měl odejít

(52)

Poslanecký nešťastný pátek
Příště
Třináctého v pátek
poslanci se hemží.
Ve sněmovně zmatek
účast všech se tenčí

Až v příštím životě
zase se potkáme,
zlíbám tě v minutě
láskou tvou omámen

Tenhle výkvět národa
vypadá na maroda.
Do práce jak do hospody v koši vhodit je do vody

V dalším životě
Až vás zase potkám
za sto nebo dvě stě let,
dík toulavým botám
vás zavede osud zpět

Starý na lásku
Je už prý moc starý na lásku,
ale milovat by chtěl jenom vás,
nebál by se žádných závazků
a nikdy by vás jistě nepropás

Čekání
Vzpomínám na tebe
každičkou hodinu,
city mám zmatené,
z lásky se „pominu“

Sólo v Poslanecké sněmovně

Co je důležité
Není tak důležité, co tě potká,
každý den není totiž slunečný,
nepomůže ti denně ani vodka,
ale vždy jen pobyt u slečny

70 plus
To není jenom tak
být starým člověkem.
Když netrefí tě šlak,
to bereš s povděkem

Občas
Občas něco spadne
nebo třeba uletí,
někdy kytka zvadne
a jen smutek zbude ti

Svačina
Chleba , sádlo, cibule,
k tomu trochu česneku.
Kefír, jako minule,
ten by dělal neplechu

U nás
U nás je prima
každý den,
příznivé klima
s aprílem

Nedělejme vědu z toho,
co věda vůbec není,
za každou cenu hrát sólo?
Ne, výsledek se cení !

(53)

Minulost
Nemá smysl stále vzpomínat
na špatnou minulost,
třeba si jen dobře ohlídat
získanou zkušenost !
Kdo se plete
Stanou se mnohem horší věci
než, že se člověk splete,
nebudu proto plakat přeci,
za chvíli bude lépe

Vánoce jsou záminka,
záminka k tomu být hodní,
až Ježíšek zacinká,
tak den sváteční pomni
Vánoce, Vánoce
jsou svátky míru,
děvčátko smálo se,
hledalo víru

Nikdo

Věřící, ba i nevěřící
slaví dnes svátky spolu,
tradiční hrají benefici
u kulatého stolu

Nikdo ti už nepomůže,
nikdo tě teď nemá rád,
nikdo nekoupí ti růže,
zato bude se ti smát

Kdyby každý udělal
jen jeden dobrý skutek,
pak by v klidu uléhal
bez zbytečných půtek

Úsměv III

Vánoce s virem

Domnívám se, že váš úsměv
nebyl jenom zdvořilý,
že to nebyl jenom úlet
jako máky v obilí

Vánoce s virem
slavme jako dříve berme je s klidem,
pak pohoda přijde

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Vánoce 2020

Vánoce 2020 I

Slavili jsme již Ámose,
budeme slavit Vánoce,
letos s trochou strachu.
snad jim přijdem na chuť
Nebudem se vidět všichni takový je ten korvir,
na minutku tedy ztichni zbytečně by ses zlobil
Nebude nákupní horečka,
dárků bude trochu méně,
sněhulák, ten vedra nepřečká,
„prasátko“ bude na stěně
(54)

Vánoce jsou svátky
narození Krista,
končí všechny hádky
a večeře se chystá
a dáreček se chystá
Vanilkové věnečky
Věnečky samá vanilka
zmizely ze stolu hravě,
lepší dělá jen maminka ty mlsal i sám pan hrabě
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Klekači

Otevřené hospody od 3.12.2020

Klekačky a klekači
co to jenom děláte?
To vám zákon nestačí,
že si stále klekáte?

Alkoholik, to je sobec,
právě jako feťáci,
nezajímá ho tvá obec,
dělá, co se vyplácí
Dnes v hospodách
Nikde nejsou bez roušek
lidé tak blízko sebe,
hospodský má meloušek,
tebe pak z toho zebe
Umírají starší lidé na covid
Co vám udělali starší lidi,
že na ně tak kašlete?
To, že dále než vy trochu vidí proto vy je zklamete?
„ Mladí hrdinové“
Ono se to hraje na hrdinu,
když nejsi ohrožen.
Co to jenom děláš za “koninu“,
že chceš být promořen ?
Máš rodiče, prarodiče,
k tomu ještě příbuzní,
že z nich někdo marodit chce?
Mohli by přec i umřít !

Kdepak jen jsou ?
Máme málo slušných lidí hodných, milých dobráků,
po nich ať se národ pídí
a nekouká do mraků
Láska lidu
Láska lidu je vrtkavá,
není na ni spolehnutí,
stačí jedna jen pomluva
a lidé jsou náhle krutí
Pochoutkový chléb
Tak jsem koupil chleba,
čtvrtka stála dvacku,
nadávat netřeba,
mám teď k chlebu lásku
Bouřkové riziko
Pročpak by jsi riskoval,
k čemu by to bylo?
Proč by jsi se neschoval nešel pak na pivo?
Ještě než

Protikoronavirová opatření
Nepodceňuj soupeře
nebo na to doplatíš,
nežijeme v opeře zemřeš neb se pochlapíš
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (55)

Ještě, než ze světa odejdu
chtěl bych, abyste věděla,
že v duchu vás denně obejmu a s jinou tohle nedělám

Rozsévačka

Kdepak je Ulrika?

Má příliš pěkné nohy,
na to, aby chodila první do schodů,
má k usmívání vlohy,
rozsévá všude kolem lásky chorobu

Goethe měl svou Ulriku,
ty nemáš dívku žádnou,
po zvoněn budíku
hned chmury na tě padnou

Pod peřinou

Náměty

Zachumlá se do peřiny
a bude v teple snít,
netrvá to jen vteřiny,
tak radost bude mít

Chodím a trousím náměty,
nikoho k ničemu nenutím,
třeba je přijmeš právě ty
a to pak bez oka mrknutí

Konec uhlí v ČR

Meze

Ať si kdo chce, co chce říká,
ať mamka si slzy utírá,
neučím se na horníka,
profese jeho teď vymírá

Všechno má svoje omezení,
všechno má své meze,
když si řekneš „To pro mne není“,
smůla v dům ti vleze
Dramata

Vinice
Lépe je se dívat na drama cizí,
než řešit ty problémy vlastní,
zábavné je sledovat čísi krizi,
než siréna hasičů zazní

Na vinici, tam je práce
od jara až do zimy,
teprv potom můžeš smát se
a léčit si modřiny

Před rozvodem
Schůzka
Mají se rádi,
ale neumí spolu žít,
partner je svádí,
ale jak jen doma být ?

Rád bych se s vámi sešel
krásná, mladá paní.
Co děláte dnes večer?
A co za svítání?

38 x
Zima
Za tmy šel jsi spát,
za šera zas vstáváš,
budeš jistě rád,
až jaru zamáváš

Třicet osm maratónů
mám v „pohodě“ za sebou,
přidám ještě stovku k tomu teď však běžím za ženou !
(56)

Whisky
Včera byl pátek,
zítra bude neděle,
ještě pár kapek vždyť se nic neděje

„Netopýři“ z Číny
Přilétli k nám „netopýří“,
z daleka, až z Číny,
zabíjet nám lidi míří,
horší jsou než miny

Psát básně
Domněnky
Psát vám básně?
To se sluší?
S trochou bázně,
s touhou v duši

Nezáleží na tom, co si myslíš,
rozhodují fakta,
ne domněnky, co si v hlavě syslíš,
o nichž mluvíš z patra
Tak si vyber

Úřednické myšlení

Tahle ta se shlídla
v pohárech ze stříbra,
tahle ráda pije,
ta je zas jak zmije

Úřednické myšlení
daleko je od praxe,
zpoždění má týdenní,
zdržuje nás od akce

Nápadníci

Je lépe nevědět ?

Kolik máte nápadníků,
tolik já mám soků,
sedám smutný na patníku milujte mne trochu !

Když problém neznám,
tak nemohu ho řešit,
a jenom čekám,
až objeví se „nežid“
Kdybys
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Kdybys na mne trochu dala
a věřila mně více,
kdyby jsi mne milovala,
tak líbal bych ti líce

Vánoční stromečky
Vánoční stromečky
voní jehličím,
pod nimi ovečky
a láska mezitím

Zloději času
Krademe si navzájem čas
tím, že neplníme své sliby,
telefonovat zas a zas komu se to z nás jenom líbí ?

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
(57)
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Nezasněží
Silvestr s virem
Nezasněží, nezasněží
a zítra budou Vánoce,
koulovat se budem stěží o tom jenom zdálo se

Silvestr slavíme doma
a jenom s rodinou,
no co, je taková doba ostatní prominou

To je život
Covidový den
Jeden den je jako ten druhý,
tělocvičny a divadla zavřená,
změna je jen, když platíš dluhy,
to vše jenom přežívání znamená

To je život, to je život,
jen ať běží takhle dál,
zajistit mu vzduchu přívod,
občas šlápnout na pedál
Varování pro dceru

Karanténa II
Podej prst čertu
a utrhne ti ruku,
budeš mít rentu,
ale jen málo kluků

Počasí mne nezajímá,
neboť jsem teď stále doma,
tlak, to je však zcela jiná,
tam lokrén jistotu dodá

Cena
Riziková skupina
Nemá cenu plakat
nad rozlitým mlékem,
do láhve ho již nikdo nevrátí

Riziková skupina,
to je teď má parta,
scházíme se u vína všem nám padá karta
Bez virů

Nemá cenu skákat
nad mladistvým věkem,
když žádnou lásku vřelou nedá ti

Kdekdo tomu se dnes diví,
že tu nejsou žádné viry,
Vysvětlím to celkem lehce řádí tady desinfekce

Na koncertě

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Klekači II
Klekači a klekačky,
kam jste jenom rozum dali?
Do rukou vzít řehtačky,
než byste se omlouvali

(58)

Pojďte slečny hrát
na violy a na flétny,
poslouchám vás rád,
chmury s vámi vždy ulétly

Ten dělá to…
Milionář

Někdo se věnuje dvoření,
jiný má v oblibě zase tvoření,
tento se zas brzy ožení,
tenhle za múzu má ženské stvoření

Nepotřebuji auto,
nepotřebuji dům,
chatu dále na to,
klidně si na mně „čum“

Celý den doma

Nemusím mít motocykl
ani nábytek moderní,
na střídmost už jsem si zvykl,
s majetkem ať jsem poslední

Dneska nikam nemusím,
celý den zas budu doma,
dopisy psát se pokusím,
dám tak přednost síle slova

Mám tak méně starostí,
o dost více radostí

Objektivita ?

Tohle děvče
Neví, co chce,
ale vždy něco jiného než muž,
není ovce,
jenže za každý čin chce zahrát tuš

Svoboda je když…
Každý, ať si dělá
co uzná za vhodné,
ovšem ale běda,
když to do mne „bodne“

Zůstat ležet
Můžeš zůstat ležet,
není třeba vstávat,
nechat všechno běžet
a pak jen nadávat

Nad průměrným věkem

Chybička

Podobně jak zajíc
utekl jsi smrti,
žiješ vlastně navíc,
nechytli tě chrti

Chybička se vloudila spadla muška do piva.
Chybička se vloudila naklání se mohyla

V posteli

Kol kolem
Co jen kolem krásných holek
pobíhá všude po světě,
mužského to musí bolet,
když žádná k sobě nezve tě

Dvacet věcí negativních,
jen jedna je dobrá,
kdo nechce být objektivní
„vypije“ ji do dna

V posteli si lebedím,
na nic kolem nehledím,
zavřené mám totiž oči
cítím se jak krtek v noci
(59)

Televizní program

České Vánoce

Polovina tragédie,
čtvrtina pak reklamy,
jen čtvrtina trochu žije,
ostatní mne nebaví

Narodil se Kristus pán,
aby spasil svět,
aby pomoh také nám
přestat závidět

Noční můry
Vánoce V
Napíše svých deset básní,
ať má zas dobrý pocit,
obavy v nich dneska zazní
ze snů, jenž měl v noci

Svátky klidu,
míru k tomu,
svátky pohody.

E-mail

Nemáš bídu,
neznáš hromů
ani podvody

Někdo mu píše,
proboha, ale kdo?
Kručí mu v břiše,
v uších mu zalehlo

Před Vánocemi

Dotaz dítěte

Cukráři, pekaři
mají teď práce dost,
vůbec nic nevaří,
pečou až do Vánoc

Vylézají hadi,
k tomu ještě štíři,
kam pak jenom mami,
kam pak jenom míří ?

Vánoce VI
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Vánoční svátky
Ty vánoční svátky,
kdy jsou lidé slušní,
k nim vracet se zpátky,
ať si kdo chce kušní
Vánoce se už blíží,
děti se moc těší,
ženám se oči klíží,
pekly do půl třetí

Vánoce tu budou zase,
tak jako každičký rok,
představí se v celé kráse,
neslaví je jenom cvok
Na Vánoce
Na Vánoce
nám zdálo se,
že lidé jsou teď hodní

(60)

Jezulátko
to, smálo se,
když zvonky v tichu zvoní
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Méně a více
Málo šachistů ve vládě
Čím méně věcí,
Šachisté řeší problémy dopředu,
tím méně starostí,
vláda až když problémy na nás přijdou, tím míň ploch třecích
policie, až když ji zavoláte.
a více známostí
Představit si ovšem také dovedu
variantu lepší, úplně jinou:
šachisty ve vládě – vždyť na to máte
Pozdní opatření vlády
Stovky mrtvých navíc
za „spokojené“ Vánoce,
je ti z toho na nic kde tvrdé srdce vzalo se?

Díky
Víš, jakou máš kliku,
že jsi vůbec tady na světě,
občas slova díků
k rodičům by mohla zaletět
Výchova nebyla procházka
po kvetoucí zahradě,
a tak přišla vděku otázka,
což je zřejmě nasnadě

Opět pozdní opatření
Zdravá výživa
Klidnější Vánoce
za to víc kremací,
vládě prý zdálo se,
že se nic neztrácí

Bílé fazole,
červené zelí,
ty mám na stole,
když zdraví velí

Třetí vlna
Máme tady třetí vlnu
vláda o tom neví,
na své vlajce činí skvrnu,
zuby na nás cení

Inzerát
Hledám chytrou společnici,
co má ráda přírodu,
co nezavře okenici,
když jí povím příhodu

Za tu vlnu můžem sami,
to již není věc viru,
pomozte mi tati, mami nemám ve vládu víru

Kdo může – tak musí
Kdo může pomáhat,
tak pomáhat musí.
A ne se schovávat
jak před bouřkou husy

Karanténa II
Je to velký rozdíl:
dívat se do kraje
nebo jenom do zdi,
když vir sólo hraje
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(61)

Nad průměrným věkem

„Hostina“

Žije život navíc,
hlupáci mu mohou vlézt na záda,
snědl již svůj krajíc,
no, a žití teď, to je paráda

Proč se z jídla
dělá taková věda?
Když mohu jíst
jen jablka a chleba

Malůvka

Štěstí

Namaluj mi růži
na mou bílou kůži,
abych stále věděla
co se dělá
a co nedělá

Štěstí ti neuteče,
vždyť nemá nožičky,
chce to jen trochu péče což je však logický
Čas

Jak kdy
Ten čas letí
jako smetí
rozfoukané vichřicí

Něco musím,
něco mohu,
a něco dělám rád.
Jen jenom akorát,
kde mám sílu brát ?

Smutno je ti,
přišli „čerti“
i s pohřební kyticí

Guru

DAMU

Ten vás může inspirovat
nebo dávat náměty,
jak se však budete chovat
rozhodnete jenom vy

Vydrž jen ještě chvilku,
bude z tebe hvězda,
v divadle nebo v cirku,
už v průběhu března

Něco

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Něco člověka potká,
něco nás zase mine,
část toho je na fotkách,
další jen sami víme

Vánoce XIII
Chovejme se jako lidi,
buďme k sobě slušní,
jen ať pán Bůh snahu vidí,
vždyť jsme mu to dlužni ať Češi nekušní !

Starý muž
Zvedám se jen pomalu,
pomalu si sednu,
rozhýbám se po ránu,
večer skoro zhebnu
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Sváteční pohoda

Vánoce 2020 A

Dobré jídlo,
dobré pití,
k tomu hodnou ženu,

Nakreslím si na krabici
siluetu stromečku,
dárečky jenom sbalit si k tomu betlém, ovečku

Copak ještě
k tomu míti?
Pak už žádnou změnu !

Vánoce 2020 B
Sníh už jistě nenapadá,
díky ale sudičko,
že nás přeci jen máš ráda poslalas nám sluníčko

Dopis Ježíškovi
Napíši mu tři přání,
která se určite nesplní,
ta, o nichž nemám zdání
ta se možná zase vyplní

Nabádá nás na zdi jmelí,
že být hodní bychom měli

Vánoční svátky

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Máme tu svátky,
více je klidu,
končí již zmatky svátky jsou lidu

Do nového roku
Do nového roku,
ať máte po boku
někoho, kdo nezklame

Přání vánoční
Přeji hezké svátky,
k tomu také víru,
že vše přijde zpátky,
že budem bez viru

Do nového roku
začnem novou sloku
a v ní smutek přestane
Do nového roku,
ať je vám do skoku,
problémy ať nemáme

Vánoční přání
Přeji známým hezké svátky,
další přátele v rodině,
ať už je na nás vir krátký,
ať ženy jsou jak bohyně

PF 2021
Mám novoroční přání:
Ať nejste nikdy sami

Vánoční samotář
PF 2021 II
Zase bude sám
jako každý rok,
garantuji vám,
že i napřezrok

(63)

Odpusťme si všechny chyby,
k tomu také prohřešky,
řekněme si, co se líbí
a milujme protějšky

B XII e 2020

Chamtivost

Očkování

Máš už skoro všechno,
avšak chceš ještě víc,
aby zlato teklo
a měl bys k moci klíč

Očkování proti viru
nevidím jak velkou psinu,
včera, to byl očkován
také v ZOO kočkodan

Diktatura

Nuda

Svět nechce být klamán,
ale klamán, bohužel, je,
přijde velký habán
a pošle soudce do háje

Jeden den jako druhý
v téhle pandemii,
člověk se často nudí naštěstí však žiji

Politici III

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Spolu

Když se to politikům hodí,
tak potom jsme na jedné lodi

Chvíli jdeme dolů,
pak zase nahoru,
potom jdeme spolu
děkovat Amoru

Pročpak (Lidová)

Slavice

Pročpak jsi se moje milá,
pročpak dřív ses nezjevila?
Mám teď ženu a tři děti nemohu se rozváděti

(Lidová)

Poslechni si moje milá,
jak slavice zpívá,
zpívá blízko na stromě,
kdyby ty jsi méně pila,
zpívaly byste obě

Dnes
Dříve jezdily kočáry,
dnes létají letadla trysková,
jdeme později na máry,
chybí ale pohoda citová

Nevážená rozhodnutí
Výběrová řízení
Nevážená rozhodnutí
ta, dělaná s kvapem,
ona nás stále jenom nutí
žít dál pak s mindrákem

Copak umíš děvče?
No, já umím všechno.
Věřit se mi nechce,
třeba jsi se spletlo !

Riziko
Hrdina riskuje pro druhé,
zloděj, zas jenom pro sebe,
první, potom slávy dobude,
druhý někoho obere
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Kámoš

Kapka v moři

Najděte mi kámoše,
co plní své slovo,
může být i bez groše,
měl by však umět sólo

Jsi jen kapka v moři,
jako každá jiná,
ta, co vlny tvoří,
ta, co lidem zpívá

Upadlá koruna

Lidé s přehledem

V mládi by se pro spadlou korunu
shýb,
teď už to nedělá, bolestí by chcíp

Jó, lidi s přehledem
ty, nemáme moc rádi,
ty příliš neberem,
neboť se dobře brání

Do světa
Chleba s kečupem
Do světa, chlapče, vzhůru do světa,
začíná boj a končí osvěta.
Do školy chodil jsi jedenáct let,
teď by jsi měl z hnízda již vyletět

Zbyl ti chleba?
Zbyl ti kečup?
Tak to nikde
lidem netrub

Fantazie
Mázni kečup na chleba
a přidej ještě cibuli,
k tomu voda balená tak bychom nezhynuli

Když máš trochu fantazie,
nemusíš být v obraze,
vysníš si, jak si král žije,
a poznáš ho po hlase

Lokotomíva
A můžeš být málem
třeba právě králem

Malý hoch to tak mívá,
že nemluví jako dospělí,
slovo lokotomíva
to je jeho slovo poslední

Pravda
Bojovat za pravdu jako Hus
to se dnes příliš nenosí,
dneska má lid trochu jiný vkus,
dnes jsme konzumem nemocní

Tolik žen
Na světě je tolik žen,
co jsou krásné a milé,
obloudit je stačí jen,
když přijde tvoje chvíle

Stáří II
Netěšíš se vůbec na „mat“,
i když jsi starý člověk,
o sebe se musíš starat
a ne si v křesle hovět
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Zlatý poklad

Pozitivně

Víte hoši a děvčata,
že naše zem je bohatá?
Chtěl bych se vlády poptat,
kam zmizel zlatý poklad?
Chtěl bych zase potkat
země zlatý poklad

Stále jenom pozitivně
na svět budu se dívat,
vypadá to trochu divně,
ale proč se s tím skrývat ?
Mnoho věcí v bytě
Chtěl jsem mít léta Vánoce
v rodinném kruhu,
nevešli by se do bytu tak sám zas budu

Na chalupě
Na chalupě u lesa
je lépe než v USA

Co ti chybí ?

Ženské v bytě

Co ti chybí
hochu milý?
Možná, že trochu lásky
a pak ty dětské hlásky

Samé ženské v bytě,
to musí být věru hrozné,
o všem přesvědčí tě i o tom, co není možné

Domluva zaměstnancům

Starší pán

Jasně, že vám věřím,
že chcete lépe pracovat.
Chce to jiný režim,
nikoliv v práci chetovat

Dnes je celkem spokojený,
nikde ho nic nebolí,
má již pokoj i od ženy říkat se to nehodí

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Obalové umění

Vánočka

Obalové umění,
to je tedy něco,
je to důvod k „čumění“ použít jde kde co

Na co se těším předem?
To je vánočka s medem !

Stmívá se

Na vánoční večer
rozřízl jsem jablko,
málem bych však brečel,
radoval se naoko v jablku mne vítá
hvězda pěticípá

Stmívá se již stmívá,
vyřvané děti táhnou domů,
tak to večer bývá dostanou večerníček k tomu

Jablková hvězda
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