Epigramy a balady s dírou na patě
I.

Hrátky politické

Hájí naše zájmy do roztrhání těla…
Politika něco stojí:
Je to oběť, tvrdí lhář
žijeme v prý bezva éře
Člověk ztrácí – ne však v boji
v politice vlastní tvář:
Chudák je – i bez páteře

Zásadní rozdíl
Politik a děvka? Tápe
nad hádankou nezbeda:
Liší se, že děvka šlape
politik jen zasedá

Těžký úklid
Politika je prý špína
žádná čirá sklenice
Uklizečka ruce spíná:
Všude samé štěnice

Příklady táhnou
Vyzval všechny k dialogu
že své kroky vysvětlí
Nato napsal na svém blogu:
Nepůjde to bez metly

Ty naše hodnoty…
Hodnoty prý Západ chrání
Jde to vlastně samo:
AZOV dál má klidné spaní
Kdo bdí? Guantánamo

Genderově vyvážená…
Milé dívky, k čemu děti?
Řve to, kaká, papá
Mějte lepší předsevzetí:
Prachatého chlapa
Hezčí je svět bez početí
Strýček nebo papá
převezou vás (dobří skřeti)
musíte však šlapat...

Pročpak
Pročpak jsou děti na světě?
Aby jim hlavy vymyli
aby snáz mohly naletět
což je fakt velmi nemilý
Aby nic vlastně neznaly
žily, byť vlastně nežijí
a pravdy ryly do skály
které jim řeknou z médií
Aby z nich byli roboti
kteří se vzorně zařadí
jak se jim řekne, hodnotí
příď najdou klidně na zádi

Aby z nich rostli dospělí
kteří si hrát však nesvedou
sami se zavřou do cely
nezralí, syti pavědou
Aby z nich byli rodiče
kteří se s dětmi nebaví
neumí mluvit o ničem
řeknou jen: Žijte ve zdraví
Ve vzduchu, v zemi, ve vodě
všude se jedy vynoří
Zisk mála mnohým ke škodě
přispívá zde i v zámoří
Slovo „cit“ skoro zmizelo
z lásky je pouze reklama
Vepřové, knedle, kyselo
a jinak velká neznámá
Ve škole bují šikana
kde kdo se rodí nechtěný
a čas je krutý – tiká nám
dojet prý máme na geny
Pročpak jsou chlapci na světě?
Aby z nich byli vojáci
Život i jméno v ruletě
neznámý vojín poztrácí
Pročpak jsou dívky na světě?
Aby se křivdy množily
Prázdnota totiž najde tě
když ti lež vpraví do žíly

Ukáže, jak je mrňavý…
Mám vzkaz, jenž nechci zahodit:
Ať přečte ho pan Putna
Když se má dítě narodit
fakt svatba není nutná
Když tématem je „Maminka“
ať kdo chce, jak chce, sténá
Psát zkrátka nejde zrovinka
o všech bezdětných ženách
Kdo něžnou báseň popraví
že nejde lidem vzorem
ukáže, jak je mrňavý
i když je profesorem

Zahrada kozly přeplněná…
Kozel dělá zahradníka
na zahradě spoušť pak vzniká
Zvláštní sémě, někdo ryje
při reformě policie
Ministrem je, jasná věc
kdo jiný než Chovanec

Ten sedí tam a ta zas tamhle…
Mnozí z vás již jistě vědí
lidé různí spolu sedí
v lavicích a někdy v base
Ve sněmovně také, zdá se
Najdeme zde třeba Mládka
Černocha i Bělobrádka
Koníček si také skočí
je tam Vozka, když ne Kočí
Chvojka šeptne do ticha
Pilný, také Pleticha

Pažout ne, však Horáček
Chalupa i Sedláček
Ploc, když už ne Sakala
Hájek, také Fiala
Kubíček se neschová
Tureček i Němcová
Pražák a s ním Procházka
Kdo dál, to je otázka
Zahradník a Zahradníček
s jarem neklube se klíček
Máme tam i Havíře
není nouze o zvíře
Cleptes – to je Zlatuška
nachytán byl na hruškách
Že zde není kanárek?
létá tam však Komárek
Chybí hliník, někdo píše
Jsou však Uhlík, také Plíšek
Brázdil – a s ním Zahradil
O Sobotku Zavadil
větší zájem možná nemá
Rodí se tu jiné téma
Někdo možná rovnost hledá
divně kouká na souseda
K lavicím jsou připoutáni
vskutku nejrůznější páni
Není jistě náhoda:
Volný a s ním Svoboda

Předvolební
Stran tu máme jako smetí
Žádná nemá vizi
Gulášek si vemte, děti
program nenabízí
Stran tu máme požehnaně
Jedna je jak druhá
každá hodlá hlasy shánět
s tváří dobrodruha
A když lidé pány zvolí
zas jen slíznou rány holí

Jak na to?
Jak se ruský agent pozná?
Že se sám, že Rus je, dozná
To příručka aspoň praví
budou hoši nechápaví
Někdo tomu nevěří?
Šířili to hackeři…

Hlavní hrozba dnešních dní…
Jaký stát všem nejvíc hrozí?
Ten, k němuž teď všichni vozí
vojska, zbraně, tvrdé řeči
to nám prý mír zabezpečí
Běda, když se bránit bude
teprve pak pozná úder
Má to jenom vadu drobnou
medvěda vši nesezobnou…

Přece jasná hrozba…
Každý školák dobře ví, že
Rusko je zas k NATO blíže
Různé cizí armády
má teď přímo za zády

Pro lepší komunikaci
Že už sotva v dnešní době
někdo dopis napíše?
V koalici píší sobě
na adresu Babiše

Andersen naruby
Kdo má v hlavě hodně sena
pohnojí též Andersena
Císaři pak spodky nechá
cenzor šťastný jako blecha
že uchránil dětskou duši
před nahotou, která ruší
Stromeček pak netlí v sklepě
ale raduje se slepě
že ho v lese pokáceli
A to má být příběh celý?
Maloměstskost ubíjí
v celé širé Unii

Konečně tam zavládl mír a klid…
Je na světě bezpečněji?
Mnozí o tom písně pějí
Realita je však jiná
jak ukáže Ukrajina
Dění tam nám totiž kazí
spoustu zkazek o invazi
V chudobě se země zmítá
Prachy EU? Už jsou ty tam
Lidem pro pláč oči zbyly
mají v čele lidumily…

Spěte klidně…
V Evropě teď kde kdo hledá:
Co že je to bezpečí?
Určí hosty pro souseda
má je přijmout bez řečí

Není každý oběť, kdo prchá…
Zločinci se v davu skryjí
Zaútočí? Zajisté
Ti, kdo na prsou hřát zmiji
nechtějí, jsou fašisté?

Kolik dětí, kdo to ví, dál vesele hladoví…?
Mnoho lidí všude strádá
Evropa jim pomůže?
S Turkem paktuje se ráda
má prý nouzi o muže…

Tento systém nás nespasí…
Ti, kdo hnusné války vedou
raněné si mají brát
Tento systém zná jen hnědou:
Na ubohé platí drát

Ne, nezvládne to…
Prý vše zvládne „systém skvělý“
Každého prý nasytí
Hladem se však mnozí chvěli
a mnohým je na blití

Jasná vizitka
Peníze už další plynou
cítíme prý s Ukrajinou
Něco půjde na prapory
které rázně řeší spory
jako třeba na AZOV
podpoříme více vdov
Nasadíme skvělou kůru
přispějeme na cenzuru
aby chudí chudší byli
oligarchy nezlobili
Tuto pomoc EU skýtá
to je její humanita

Odborník přes morálku
„Kajínek je sprostý vrah“
Kalousek hned hřímá
Zločinci prý mají trčet navždy někde v cele
Když on je zde cítit pach
(neztlumí ho rýma):
Padáky a také tanky jsou všem u p…

Pan Kalousek oligarchům neuhýbá
To už se tak stává
že za tím, kdo nejvíc káže
stojí sám pan Háva
A kdo ukazuje svaly
doping bere od Bakaly
V počítači na ploše
má pak foto Sorose
Oligarchové již (baže)
mají svého panoše

Noční můra pana premiéra
Jak by asi vypadalo
přemýšlel jsem chvíli
kdyby se už nějak stalo
(fantazie šílí)
Že by v Kajínkově kůži
ocitl se rázem
Sobotka, jenž slovem pruží
(však zná všechny fráze)
Řekněme, že probudí se
a prý že je vinen
orosí se čelo lysé
pot se jenom řine

„Nevinný jsem“, Bohouš káže
Na všechny se zubí
„Nemám zbraň té dané ráže“
leze z něj jak z tuby
Brzy někde svědka splaší
a ten si je jistý
Bohouš je tak v pěkné kaši
tvrdí, že je čistý
Druhý den však slova mění
prý se tedy přizná
a tak místo obhájení
zazní jenom tryzna
Ráno čeká televize
jak se k všemu dozná
Prý to bylo za peníze
To je zpráva hrozná
Bohouš ale ráno tvrdí
„Podlehl jsem zvůli
ať jsou lidé na mě hrdí“
nevinně se culí
„Přiznal jsem se v zájmu jiných
nevinný jsem stále
nespáchal jsem kruté činy“
Samé však – a ale…
Soudce již je otrávený
rád by ho hnal holí
nesnáší ty prudké změny
sluch ho ze lží bolí
„Popírám vše“, Bohuš křičí
„Nebyl jsem to, basta“
„Pachatel je v zahraničí
za svůj žold tam chlastá“
Další den je pozdvižení
Bouhouš je prý krotký
bílý je, jak když se žení
vzal si polobotky
Prý když bude zatvrzelý
tak má doživotí
Když se přizná, půjde z cely
dříve – není proti

A tak se zas novináři
ze všech koutů rojí
Bouhouš vznešeně se tváří
vždy připraven k boji
„Spáchal jsem to, tak se kaji
vím, je to tak správné“
Někdo zvolá: „Je to v háji“
Někomu svět tmavne
„Deset let“, pak Bohouš slyší
po šesti je venku
„Byl to omyl“, hřímá z výšin
a pozvedá sklenku
„Ten má koule“, kdosi vzdychá
u nohy však žádnou
„Zase s vámi volně dýchám“
další fráze padnou
„Byla to jen velká bouda
musíte mi věřit
Spravedlnost – ta se loudá
různě umí měřit“
Za chvíli zas Bohouš řeční
tak jak byl vždy zvyklý
Říká, kdo jsou nebezpeční
a kdo žijí z piklí
Probudí se – venku svítá
Uf, to byl sen dneska
Vzbudil se, když dav ho vítal
a nadšeně tleskal
Ten Kajínek bude vrahem
Premiér si plivne
Vždyť si trvá na tom samém
a to je holt divné

Ten, kdo si moc za svým stojí
ať je potrestaný
toho se jak sopky bojí
politické strany
Lidé by si totéž přáli
od svých politiků
Tomu brání se již z dáli
všichni v pevném šiku
Proto možná v tomto kraji
lidé ze zásady
snad Kajínka radši mají
než předsedu vlády

Náročně povolání
„Nahoře mě všichni znají
Dole? Tam se nedívám“
pochlubí se pracovnice
Kde že dělá, se jí ptají
Odpověď je děsivá:
Sedím. Dlouho. V politice

Lapený
„Tak jsem do ní také vstoupil“
muž příteli říká
„Jako žes byl s prostitukou?“
„Mě dostala, je to hloupý
velká politika
a to s vášní vskutku prudkou“

Přece jen rozdíl
V čem politik děvkou není?
Otázka mě velmi souží
Ve Sněmovně nemrzne?
Nebude to překvapení:
Děvka zákazníkům slouží
Volič si však nevrzne

Smysl pro hygienu
Že prý dá vše do pořádku
v poslanecké lavici
Každý režim přečká
Jediná pak sedí v chládku
s ovázanou palicí
Kdopak? Uklízečka

Aspoň někdo je rád…
Lehká žena střídá chlapy
Premiér zas postoje
Kdo z těch dvou se více trápí?
Premiér je spokojen…

Kdo je na tom hůře?
Kdo že to má z těch dvou těžší?
Lehká žena? Politik?
Oba za peníze hřeší
oba mají s lidmi styk
Riskuje však hlavně žena
na trh s kůží přichází
namáhá ji noční směna
slyší různé příkazy
Zákazník ji zabít může
nebo zmlátit docela
někdo zůstane jí dlužen
když svou práci dodělá
Občas někdo nakazí ji
když se v styku nechrání
pasáci z ní jenom tyjí
nikde nemá zastání
Politik má imunitu
sedí pouze na židli
nedělá si bordel z bytu
když celý stát zabydlí
Chytí leda příležitost
peníze si uloží
K děvce cítí chvíli lítost
než ji sklátí na loži
Tomu, kdo si děvku platí
musí žena něco dát
Daně rozkradou se zatím
Divný bordel je ten stát…

Do černého se nemíří
Přijímat, či nepřijímat?
Lidé přou se dokola
Jaké je tu ale klima?
A jak dlouho odolá?
Volá se tu po bezpečí
války se však povedou
Dokud poteče krev něčí
je to marné s koledou
Dokud systém vládnout bude
nenávist se zaseje
Strach pak bude vládnout všude
místo míru, naděje
Dokud zbraně budou živit
pracovníky řadové
zbrojní lobby nemá limit
umřou mámy, tátové
Dětská těla budou skrývat
deky sotva ušité
Kolik času asi zbývá
představit si umíte?
Ti, kdo si snad vskutku myslí
že kdo vraždí, pomůže
věřit mohou na nesmysly
myslet mají na muže
které propouštějí z práce
naženou je do válek
Když se lesy budou kácet
není nouze o špalek
Třísek je pak požehnaně
každá z nich se zabodá
Ti kdo vládnou, velí: Na ně
Ne, to není náhoda
Nejsme hlavně žádným Rájem
jenž to lepší nabízí
Na slušnost se pouze hraje
dojíždíme na krizi
Ty, jimž máme domov dávat
dům srovnáme se zemí
Hodnoty? Jen silná káva
Chválit tohle nejde mi

Tento systém nepomáhá
třebaže se pomodlí
když vás chytí ruce vraha
pak, aby vás probodly
Pozornost je odváděná
od těch, kdo pryč nechtějí
Ve všech pádech zazní ZMĚNA
spláchnuta je peřejí
Kdo má žoky, ten se bojí
že mu splasknou za chvíli
a tak verbuje se k boji
na terče se zacílí
Zvláštní je, že z terčů žádný
nemá systém ve středu
Že je přitom těžce vadný
a zbaven všech ohledů
to média jaksi skryjí
pokrytcům se zatleská
Volit máme s nostalgií
jenom kříž je na deskách
Tento systém neuzdraví
nemá na nic řešení
Vyprávíme, že se staví
dali jsme i lešení
Za ním ale prázdno zeje
prázdno, jež vše pohltí
Není to moc čaroděje
pohádka je po smrti
Kdo zná slova ušlechtilá
často podle zachází
s kýmkoli, jen hrubá síla
prosazuje zákazy
Tento systém nezachrání
protože je ničivý
Více mrtvol, více zbraní
dál se obraz pokřiví
Bludný kruh se uzavírá
Hodnoty? Jsou děravé
Ze stoky je říčka čirá
kde nic než lež neplave

Trocha nostalgie
Ten, kdo chce symbol poroby,
smolný sloup rád si vyrobí.
Velebit se tak bude éra,
která tu byla do Sauera

Víme, komu se klanět…
Stavíme sloup své zbabělosti.
Habsburk vždy české pány hostil
Vracíme se tak hodně zpátky,
až kanou slzy svaté matky

Sauer chybí…
Hrbíme se teď v každém směru,
máme mít sloup snad na kacíře.
Těžko se žije bez Sauerů
žije se temně, jako v díře

Příliš mnoho kacířů…
Ptám se, co vše si obnovíme?
Zatím sloup, co je na draka.
Prý ještě kacíř v někom dříme,
tak bude muset zaplakat
A co dát si špalek?
Pány nám kdysi popravili.
Možná se špalek obnoví

A potom stačí počkat chvíli,
i školy změní osnovy

Až pod dno…
Církev už má své restituce
a my teď klesnem zase hloub.
Jak žena Lota sprásknem ruce,
zbude z nás jenom s(m)olný sloup

Proč se staví sloupy?
Proč že se v Praze staví sloupy?
Aby se jména všech těch hloupých,
a že jich je, zas mohla psát.
Proč že se v Praze sloupy staví?
Aby se klanět mohly davy,
kterým lze šlohnout vlastní stát.

Když se postavil sloup
„Mamííí, proč ta divná paní
draku dupe na hlavu?“
„Neotravuj, nemám zdání
Jdeme, nemám představu“
„Proč tu ten sloup vlastně stojí?“
Děcko si dál vede svou
„Vidíš? Spěchám, je to v loji
Ty tvé otázky mě štvou“
Tu se k nim někdo přitočil
„To je Panna Marie“
„Má hrozně divný obočí
a to draka zabije?“

„Drak je symbol protestantů
proto má být zadupán
Sloup nám postavili z grantu:
Habsburk byl prý milý pán“
„Habsburk? Řekni o něm více“
„Pod ním náš lid naříká
Setnul pánů skoro třicet
sešel v roli staříka
Ztuhlý, křivý, pysky velké
v těle samá choroba“
„Tak to už ho vidím celkem
Knížeti se podobá“
„Pro nás byla Bílá hora
milé dítě, ničivá
víc než požár, víc než mor a
z toho zkrátka vyplývá:
To sem špalek už dát mohli
na němž hlavy dali stít“
Děcko upustilo rohlík
v dítěti se vzbudil cit
Neznámý pak ještě dodá:
„Byla válka – třicet let
Po ní sloup tu vznikl, škoda
uměl bych ho oželet
Bezručův dům klidně zboří
zato sloup se postaví
Společnost nám vážně choří
jde jí víc než o zdraví

Jde jí vlastně o přežití
identitu pozbývá
do hlubiny dál se řítí
i s půl litrem od piva“

Je už pozdě? Nejpozději?
Je to tristní sestava:
Národ neznalý svých dějin
národem být přestává

Podivný obránce
Sbohem, pá pá, bez shledání
NATO že nás tady brání?
Na to ANO říct se nedá
Hnát nás chtějí na souseda

Co člověka žere?
Sbohem, pane premiére
Víte, co nás všechny žere?
Že než odér po Vás zmizí
bude stát i strana v krizi

Ani koule…
Proto, že jste toužil stát
v čele jako velká boule
Kulový nám akorát
zbylo. A Vám? Ani koule

Fakt rozdíl…
Svaz nám hezky podle plánu
odlehčoval od uranu
Strýček Sam že sytý je?
Nepohrdne lithiem

Rozlučme se s lithiem
Zbudou nám zas pouze jámy
zisk již politiky zmámí
Mluví jako Pythie
Amen bude s lithiem

Naše (bez)moc
Všeho se vzdá pouze buran
Ochudí nás jako uran
Vyzvat smíme klidně Dia
bezvýznamní, bez lithia

Za vše může Rus…
K Rusku český voják spěchá
V Pobaltí prý hoří střecha
Benzín rozlévat si zkus:
Za vše bude moci Rus

Malý detail
V Pobaltí nám dusno bude
vojáci tam stojí všude
Litva bude pro ně úzká
žádní ale nejsou z Ruska

Nezvali je na večeři
Že chce Rusko dobýt Balt?
Tomu snad jen Kocáb věří
Proč vojáci mají kvalt?
Nezvali je na večeři

Kdo chce válku
Kdo chce válku, viní Rusa
že prý všude trávu dusá
zatím klapou boty cizí
Kdo chce válku, Rusa viní
My vidíme stádo sviní
nás tam ženou – samy zmizí

II.

Hrátky se štětkou

Trampoty s večerní toaletou
Podělal se, jak se, patří
a hned štětku hledá
Zůstaly mu jen zvuk na tři
a tvář velmi bledá
Žádná štětka, zadek holý
s mísou radši nezápolí
Nechá bordel, jsou to muka
zůstala mu pouze ruka
Odskočil si za pětku
nemá nárok na štětku

Za málo peněz…
Z posledních sil lovil bůra
přece se tu nepočurá
Sedí nahý, beze svědků
papír má – a taky štětku
Stará je a silně páchne
Snad to všechno nějak spláchne

Štětka je pak…
Rychle, dělej, muž je v loji
chtěl by moc - však sotva stojí
Když se s tímhle chlap už setká
na hovno je potom štětka

Není štětka jako štětka…
Někdy je ta situace
vysloveně různá
Jeden dělá provokace
druhý chybu uzná
Jednomu jen bordel zbývá
když chce štětku ryzí
Jiný štětku používá
s tím, že bordel zmizí

Jeden hot a druhý čehý…
Jeden spouští kalhoty
když si štětku bere
chce si užít nahoty
na papíry sere
Druhý nejdřív zapne zip
štětku bere chytře
Ví, že s ní to půjde líp
papírem si vytře…

Je holt zapotřebí…
Když se štětka nedostaví
práce rukou zbývá:
Scéna mi pak nejde z hlavy
vcelku odpudivá
Když je mísa plná fleků
ruce vzpínám k nebi:
Beze štětky je to k vzteku
je holt zapotřebí...

Když není, není…
Že tu po mně bordel zbývá?
Když mně chybí štětka
Bez ní výzva přívětivá
se zmarem se setká
Jedna štětka hodně dělá
šikla by se zrovna
Mísa by se čistá skvěla
takhle jsou v ní…

Doba předvolební včera a dnes
„Přemluv bábu“, Marta tleská
Jirka Mádle jede
Přemlouván je Farský dneska
přemlouvá ho Dědek
Co mají společné?...
Starostové, Realisté
Co je pojí? Pokora?
Ale kdepak. Je však jisté:
Oba mají mentora

Myslí to asi upřímně…
Starostové s TOPkou šili svorně do Babiše
že se všechno šetřit musí, že to chce mít komise
Prý s ním slušný nejde – čili, zas přetekla číše:
Starostové mají z pusy prostor, kde fakt nejí se…

Podivné demonstrace
Byly tady demonstrace
jak Sobotka právo hájí
A Zeman ho nenechá
Prý pak bude pykat, ztrácet…
Bohuš je však zatím v háji
a s ním jeho neplecha

Do vlastních řad…
Sobotka to řekl rázně:
Nechci tu žádné podezřelé
Teď by potřeboval lázně
Kouska cti totiž nemá v těle

Skoro to trefil…
Bouhouš křičí, Andrej, zmije
skončí ve vězení
Soc-dem šetří policie
A Babiš se žení…

Tanečky kolem jedné hlavy
Koho jako hlavu státu
Andrej Babiš podpoří?
Dědek loví z kapsy v chvatu
jak velryby na moři
dva melouny pro Drahoše
zbytek nechá pro ANO
Miliardář dobře došel
Na růžích má ustláno…

Hercova rada nad zlato
Naše zem prý k zhoubě spěje
„Zachránit lze tento stát
bez Miloše, bez Andreje“
Jan Hrušínský radí rád
„Volím Drahoše“, nám poví
jenže neví nejspíše
Že, kdo dává Drahošovi
podporuje Babiše

Žije rolí…
Jan Hrušínský žije rolí
už nebudí princezny
občany však – ať prý volí
Drahoše, jenž draka skolí
Únor bude vítězný…

O nepodařených námluvách…
„Nechceme být ratlík malý“
Lidovci nám zazpívali
Že z nich bude velký pán
přibrali si k sobě STAN
Chtěli sílu, která spojí
dnes však klidně leží v hnoji
usnesla se porada
že se síla rozkládá
Billboardy však všude visí
Petr s Pavlem, tak jak kdysi
stojí si bok po boku
snad jim je i do skoku
Hrají si na apoštoly
ať je lidé jako volí
ať jim dají ten svůj hlas
nedají se nikým zmást
Byla kampaň, byla sláva
Gazdík Topku odkopává
Nevěsta je bohatá
což je vztahu podstata
Hurá, že jsou zasnoubeni
nad tenhle pár prostě není
slza kane po líci
sjednotí prý pravici
Nevěsta je z vlády sice
a pan ženich z opozice
Oba se však ohradí
že si láska poradí
Veselka se tedy chystá
Starostové přijmou Krista
Lidovci je pohostí
dobráci jsou od kosti

Vše je jinak, svatba žádná
nevěsta je tuze zrádná
a tak místo k oltáři
rakev nesou hrobaři
Ratlíček zas tedy štěká
na lidovce padla deka
pro ně zkrátka není risk
píše o tom denní tisk
Starostové jsou kůl v plotě
své již vědí o životě
místo výšek hrozí pád
Otočí se – čelem vzad
Pirát je hned sice láká
sám pan Bartoš mění saka
Řekli si však – čert to vem
s lidovci i celou zem…

III.

Radosti a strasti života

V našich srdcích zazní Bach
Nadále se lidé perou
vymýšlejí intriky
Dávno známe Desatero
učíme se od piky
Aby z člověka byl křemen
nesmí hned být rozemlet
Často nevíme, co chceme
a to trvá moře let
V hnoji nelze krásně vonět
v žhavém kotli vychladnout
Vyhlížíme na peróně
vlak. Však nejde nám se hnout
Kdo je srážen, ohýbaný
těžko bude rovně stát
Vznešené mít může plány
půjde však jen o gesta
Chce to podmínky a vzory
jinak je to bludný kruh
Červené jsou semafory
kolem nich pak těžký vzduch
Sám se kvádr neposkládá
Zůstane nám jenom prach?
Ať je jakákoli vláda
V našich srdcích zazní Bach...

Jakmile přišla, tak byl jiný…
Hádal kapalinu na „vé“: Vodu
potom si vzpomněl na vévodu
šlechtický titul, právě na šest
Chvíli ho nedokázal nalézt
protože myslil na barona
Zrovna, když přišla na bar ONA
žena, z níž šílí všichni mužští
Tajenku asi nevyluští
Vyléčen již byl z Emmy, Nancy
přál si být šedou eminencí
propadl jí – a zíral na ni
Zkrotnul, byl tím, kdo se hned sklání
Dal vale kartám, také sklence:
Už ani ránu – bez demence

Čertovo zděšení
Malíř, ten vás pěkně natře
holič zase oholí
kuchař vám to osolí
Všichni přitom řeknou: Bratře
Zedník pro změnu vás odře
řezník z kůže stahuje
(a ještě se raduje)
sadař oškube vás bodře
Mikuláš vás na hůl bere
Čert pak říká, Lucifere:
Marně hledám neviňátka
Ta mi střihne, ten mi vrazí
všichni jsou mi velmi drazí:
Každý tady šidí zkrátka

Rozporuplný
Letmo hodil na bar oko
jeden expert přes baroko
Zaplakal však nad rokokem
kojený je již rok rockem

Těžká otázka
Je u lehké ženy váha?
S odpovědí trochu váhá
Zaskočen je, vždyť je mnich
Přes veškerý zákaz vniká
tam, kde svého zákazníka
váží si
byť je to hřích

Poslán k vodě
Seděl vodník na topole
stále koukal na to pole
na suchu je – k vlastní škodě
Zpil se večer do němoty
vyžah´ rybník, propil boty
stará poslala ho k vodě

Ať žije Dyje
Pro Němce „die“ značí ona
ne pro muže z Británie
Urazí se, že má skonat
A co Čech?
Ať žije, Dyje…

Jako po bitvě
Ač tam válka nevypukla
bylo jako po boji
Nebyl to však průsmyk Dukla
kde jen reci obstojí
Ač to bylo v době míru
hloubily se krátery
každý zná teď tuhle díru
natočí se záběry
Dny a noci zatím minou
těžký je prý život s minou
střílí si z nás – do třetice
Ze všech si pak někdo střílí
Na mapě nám aspoň zbyly
dosud živé, Vrbětice

Drobné nepochopení
Dlouze básnil o ovoci
nahoře prý má rád „bez“
Viděl dívku, štíhlou v bocích
na rtech rock a v srdci jazz
Slíbila mu výlet v noci
na kopec ho nutí lézt
Zmocnil se ho zvláštní pocit
když pak spatřil černý bez…

Zkrátka televizní redaktor
Podivil se, že má věta
hlavu mít a patu
On bezhlavě slova metá
boty dělá v chvatu

Multilkulturní
Měl na sobě Kanady
Rychle si dal Turka
„Já chci Vídeň“, za zády
špitá Vochomůrka

Drobná změna
Holt byl na ni jako pes
Přitom byla vskutku kočka
Kost, že by z ní jiný vyl.
Zkrotl. A co dělá dnes?
Pejsánek si pěkně počká
nemá kost už, ani styl
Místo kočky (zdrhla, víš?)
má teď vedle šedou myš…

Dělba práce
Jeden flintu do žita
jiný šavli hodí
Jeden ovce počítá
druhý za nos vodí

Když už, tak už…
Spravedlnost, holka slepá
Jinak vnímá? Ale kdepak
Když je nouze nejvyšší
dělá, že nic neslyší

Pod psa…
Jedni štvou se jako chrti
jiní unudí se k smrti
Asi že jsou na práci
hladoví jsou vlčáci
A co bije do očí?
Vytrvalost buldočí
Ratlík že je za dva kudla?
Tak v tom vězí jádro pudla
Zatímco pes šťastně hopsá
sám člověk se cítí pod psa

To jsou zase šachy…
Šachy jsou hra velmi známá
Zde ji budou špatně hrát:
Dostala se totiž dáma
na E pětapadesát

Taková normální rodinka
Ptali se ho (právě včera)
jestli všechno šlape
Řekl: Ano, žena, dcera
a i její chlapec

Sadařovo prozření
Že byl sadař, košem dostal
asi spadl z višně
napočítal téměř do sta
Dřív se tvářil pyšně
A co že mu sdělil sad?:
Pýcha předcházívá pád

Neúspěšný sportovec
Brankář dostal kopačky
od úči i od žačky
Chytaly prý od něj ony
vůbec nešlo o balony

Kam s ním?
Rybář doma chvíli není
nebude tak překvapení
že ho žena místo lodě
poslala – nu přímo - k vodě

Pěkný úlovek…
Chytil rybář tuhle cosi
doteď na kolenou prosí
nebyla to totiž ryba
byť se musel trochu shýbat
Nebylo to k úlovku
ale že měl bokovku

Věděl, že to pěkné schytá
manželka mu hříchy sčítá
Musí zkrátka k lékaři
kdo v bordelu rybaří…

Adamovo poznání
„Co je z jabka“? Adam hádá
Eva zatím krmí hada
Ať dál visí, ať dál zraje
Adam ještě nechce z Ráje
Okusil však. Konec blaha
s Evou zůstat sám se zdráhá
„Co je z jabka?“, ví už přesně
velkej průser – ale děsně…

Žebro srdce chrání…
„Já chci druha“, Adam žebrá
„Klidně se vzdám svého žebra“
Žebro prý však vhodné není
lepší bude přirození

Adamův pozorovací smysl
„Chtěl jsem druha, je tu Eva
to mě, Bože, vlastně neva
Její hrudník se mi líbí
jen tam dole – cosi chybí“

Žebro ne…
Eva vzniknout měla z kosti
jedno jaké velikosti
„Žebro brát mi, Bože chraň
vzala by mi srdce, saň…“

O kostičku méně
Jakou kost vzít Adamovi?
Na to Bible neodpoví
Tu, bez níž se klidně žije
„Baculum“ se ztratí z pyje

Zákon zachování energie…
„Když se z kosti žena stane:
Řekni, co mám dělat, Pane“
„Z kosti kost – a k tomu panna
Funkce bude zachována“

Eva na svou obranu…
„Kvůli Evě kost je v loji“
Adam křičí ze zlosti
„Díky mně ti úd však stojí
pěkně rovně, bez kosti“

Někde se začít musí…
„Musím začít od Adama“
Eva si s ním hraje
Oba potom, mezi náma
vyhnali hned z Ráje

Nepatrný omyl…
Nahý Adam se teď pýří
Jablko má na talíři
Eva navrhla to téma:
Ať jí strčí to, co nemá
Naivně si myslil Adam
že je poslušný všem radám
jablko dál viset vidí
Přesto utrhl, co neměl
slyšel, jak se chvěje země
od té doby plná lidí…
Malé nedorozumění
Němec bude nejspíš vadný
Bratr Abela? Prý žádný
Napsal jasně: Bruder?: Kein
A on to byl přitom Kain

Trampoty s drůběží
Někdo žaludek má kachní
jiný husí kůži
Jeden křičí: Rychle pláchni
Druhý: Pojď si užít
Oba shodnou se - a sice:
Drž se dále od slepice…

Pověry
Že jsou hloupé slepice?
Třeba je se odpoutat
od pověry strejce
Jsou jich plné vesnice:
Nesnášejí kohouta
Snášejí jen vejce
Když počasí pod psa bývá…
Pes je věrný, kočka chtivá
na psa kouká po očku
Když počasí pod psa bývá
je většinou pro kočku
Nepoučitelný
Říkali mu: Neber kila
Hrozí mu snad nyní kýla?
Ne jen soud a také trest
že bral úplatky, ne čest…

Cesta k nebesům…
Galileo, na mou duši
zajímal se o Venuši
byla jeho hvězdou jasnou
Že teď nad tím vědci žasnou?
Ne, řeč není o planetě
ale o holce, již v létě
potkal tento mudrc v snech
Krev a mlíko – byla z Čech…

Pod čepicí
Že má někdo pod čepicí?
Někdo vlasy – jiný pleš
Každý se však zdráhá říci
že tam asi bude veš…
Trefa?
Opilý byl jako prase
Konec kompromisů
Co s ním ještě dělat dá se?
Zas byl mimo mísu…

Vybrat si správný strom…
Tajemství se vrbě svěří
Marnost mluví do dubu
Ze hrušně – kdo nemá peří
padá rovnou na hubu…

Někdo rád plast, jiný je na plech…
Jakou že má kukla víru?
A jaký vztah ku klavíru?
Zakuklená neprozradí
Čmelák bzučí u trumpetky
že prý mají utrum petky
on je na plech, kamarádi…

Nemít velké oči…
Když chce šedá myš být kočka
kocoura se potom dočká
A že ten dost mlsný bývá
nevyvázne myška živá
Konfrontace s realitou
Rek se chlubil, že rád kosti
samými ho pán prý hostí
V boudě ale ohon svěsí
ví, že zuby vyláme si

Nedokáže se od ní odtrhnout…
Chtěl jí přijít na kobylku
tak s ní trávil víc než chvilku
Koníčkem se stala jeho
Flašku do úst bere s něhou

Zase nějaká bota
Na záhadu botanickou
přivedena bota nickou
když ji kdosi ztratil, byla
Místo nohy buk v ní roste
Stačí špitnout: Je to prosté
asi se mu zalíbila
Sraz zvláštní školky
Smutek po mateřské školce
vehnal slzy jedné holce
Kam? No přece do očí
A tak po třiceti letech
třech manželstvích a dvou dětech
snila, že si odskočí
Vymyslila místo srazu
a hned měla spoustu vzkazů
kdo že všechno dorazí
Má to být jen dámská jízda
už teď si však Linda hvízdá
strčí růži do vázy
Tak již vítá bez vytáčky
ty své dávné spolužačky
drby tady přímo prýští
Že si prý vzal Arab Elu
k tomu navrch Arabelu
stará bela bude příští…
Přivítala Val i Ditu
ta studuje validitu
sama se však sotva valí
Víno lije na halenku
zrovna líbá, nahá, Lenku
Na hrudi jí hrají svaly

Pak oblékla polyester
to už vešly Polly, Ester
měly smůlu na kapsáře
Nemluví než o mejdanu
Linda volá: „Omej Danu
a pak, Ester, nakap Sáře“
Při pohledu na svět lanu
svěřila se, na Světlanu
dopadá teď zvláštní záře
Tvoří divné kolority
v rohu stojí kolo Rity
Jack se s ní moc dlouho páře
Velký smutek zastře Lili
chce, aby ji zastřelili
v ruce mává střelnou zbraní
Pak se baví o Marcele
jíž se oddal Omar cele
je to jeho čtvrtá paní
Všichni se přou o dar Ině
a klevetí o Darině
že je mrcha, chlapy střídá
Zpité na mol dámy leží
na ničem jim nezáleží
vědí, že jsou extratřída

Stále s ním…
Vždycky došla, kam i on
a též jeho kamion
Má sto tváří – jedna ze sta
Kdo že je to? Jeho cesta

To vše jsou ptáci
Datel nemá žádná data
Strakapoud pak strakou není
Plameňák že k ohni chvátá?
Kos prý kosu neocení
Tetřev – ne, to neřvou tety
Konipásek ořům nedá
Poštolka má s poštou střety?
Koňadra prs marně hledá
Kukačka že hodně splácí?
Ne, to vše jsou zkrátka ptáci

Přesně naopak…
Nevrátí se Rumcajs k Mance
Vše zvrtal – jak dospělý…
Slepými měl střílet v bance
a ostrými v posteli…

Jasná volba…
„Koho si jen, žáci, brává
houf modelek v rozpuku?“
„Toho, který branky dává
s míčem nebo na puku“
Missky jsou všude…
Dnes už má svou krásnou missku
každá škola, však i ČEZ
Vše spočívá na hledisku
zda na-hoře bude bez…
Na co dnes škola muže láká?
Na co škola muže láká?
Co je jeho slabina?
S titulem prý přijde klaka
Barák, bourák, Barbína

Druhá míza škodí zdraví
Muži chytnou druhé mízy
mají děti, vily, renty
Co však zbude, když vše zmizí?
Bankrot, infarkt, alimenty

Hra s čísly
Říkali jim, že jsou čísla
Věra, Ivan, Irma – spojka
Prvočísla, nezávislá:
Římská sedma, švédská trojka

Jazykolam
Co je francouzské? To musel
zodpovědět jeden žák:
Brambory, klíč, jazyk v puse
v jiné, než té vlastní však
Které slovo tam nepatří?
Které z těch slov nezapadá:
Kozy, bobr, pták a ryby?
Ze tří slov se koitus skládá
pak už jen pár vajec chybí

Posun
Mladý jezdil za kočkama
Co však dělá starý?
Zbyla mu je jedna dáma
jezdí na Kanáry…

Genderový rozdíl
Muže, který ženy střídá
pověst kance nešpiní
Být však ženou, je to bída
nenazvou ji bachyní…
Bude pro všechny jen coura
jež se s každým vyválí
Muže zdobí titul kňoura
ženskou by div nesťali

Základ státu…
Rodina je základ státu
má vychovat děti:
Často mají s mámou tátu
pouze u početí

Budoucnost je mladých?
Co že rodič děckám předá
když sám neví skoro nic?
Hodnoty? Tak prachy leda
Obzor? Cestu do Bohnic…
Nezná, kdy byl Protektorát
Pražské jaro? Hudba snad…
Takovými pak lze vorat
Doba velí: čelem vzad…

Církev nás má spasit?
Kněží opět víno pijí
O vodě se káže
Nesnášejí rebelii
K dětem vztáhnou paže

Prestiž učitele
Ve školách se učitelé
různých šikan mohou bát
Kdo by vedl žáky směle
tomu ředitel dá mat
Nejde totiž o poznání
hlavní je mít sponzora
Jeho dítko se pak brání
Kdepak stud či pokora…

Motto doby
Když jsou oba zcela dutí
co jen mohou dětem dát?
Konzumovat doba nutí
mýty, plky, směšný plat…

Není zbytí…
Třicítky mi nejdou k duhu
přibyl další z letokruhů
v kříži zatím nelupe mi
Sem tam se mi hůře vstává
paměť také zakopává
v zrcadle se léta tlemí
O to více si teď vážím
dobrých slov a pevných paží
které tu mou zavčas chytí
Děkuji za milá přání
jež jsou pro mne pookřáním
A že stárnu? Není zbytí…

IV.

Balady pro každý den

Balada o muži záštiplném
Kde kdo šije do Zemana:
Tomáš Halík, jaká klika
samou láskou píše z rána:
Zemana se peklo týká
Alkohol jak bomba tiká
mozek mu prý rozežírá
všude kolem páchne síra
„Moje má být republika“
Mnohé další perly sbírá
analýza od Halíka
„Chci, abys byl“, prosí Pána
když nevděčný lid se zříká
filosofa, pro Satana
pošle k šípku kanovníka
„Ať si nevděčný lid pyká
moje moudrost neumírá“
Zemana má za satyra
podvědomí mu prý říká:
„Hochu, to je blbost čirá“
v analýze od Halíka
„Oxford mám, však jaká hana
tenhle národ divně hýká
to není zem milovaná
zvolí skřeta, trpaslíka“
Velikán pak dlouho vzlyká
z očí velké slzy stírá
přitom vůbec nezastírá
že sám vzdal to, nejde nikam
Podvědomí? Černá díra
v analýze od Halíka
Psychoterapeut zírá
Etiku zná od Schapira
Káže, div se nezalyká
Lidé, kterým vadí šmíra
Odkloní se od Halíka
Balada o myšlenkových pochodech Olgy S.

Z LESa přišla Sommerová
sází na TOP, je to móda
pro voliče hledá slova
jak svou vizi nejlíp prodá
Vyšle vzkazy do národa:
„Chci jen, ať už neživoří
ženy, jež se samy moří
s dětmi – to by byla škoda“
Jak prý ví, že nepohoří
„Protože jsem vědma“, dodá
Prý se konsistentně chová:
S Kalouskem je možná shoda?
Vždyť ten zákon smete znova
jestliže ho Olga podá
Snad ať vsadí na Heroda
s Kalouskem nic nevytvoří
Evropa prý tuze choří:
Okupant ji do zad bodá
„Vím, že jsou to predátoři
Protože jsem vědma“, dodá
Do Zemana však jen klová
Má holt svého antipoda
Toužila být opravdová
zášti se však brzy poddá
Mohla by již vzniknout óda
„Můj prezident“, zašvitoří
„Zeman není“ – jí se dvoří
Drahoš, tak se plně oddá
„Zeman, říkám, hloub se noří
Protože jsem vědma“ dodá
„Oni už ho nepodpoří
Lidé chtějí na nádvoří
Gentlemana. Přijde vhod a
Antizemanovští oři
Slavit budou“ – vědma dodá
Balada o pokrytcích

Noví jsou kněží, kázání však stejná
kalich zas plní ze vznešených frází
snesla se supů nepřeberná hejna
klovou a klovou, z toho věru mrazí
S pokorou hledět máme na obrazy
to, že jsou lživé, na tom nezáleží
aspoň to tvrdí novodobí kněží
Dokud z nás tyjí, tak jsme pro ně drazí
Že jim jde o nás? Tak to vskutku stěží
Preláty máme, Jan Hus ale schází
V jedinou pravdu víra neochvějná
se jako kdysi opět i dnes razí
Ve slovech zlato, z činů páchnou lejna
u mocných není nouze o podrazy
Kněží jsou ovšem v přetvářce své nazí
Ledaskdo tuší, o co že tu běží
Na čem že stojí systém, celý režim?
Na zisku hrstky, před níž se pak plazí
ti, kterým řeknou, že je žár, když sněží
Preláty máme, Jan Hus ale schází
Že má být pravda žena neprodejná?
Když platí zlatem, když jsou všude srázy
moc peněz bývá přímo čarodějná
za ni se koupí šašci, děvky, vrazi
podplatí zkrátka, koho nevyrazí
Vzdělání, to si kněží vždycky střeží
nešlo by držet koně bez otěží
Když řeka bouří, umravní ji hrází
Víme, že přijde papež po papeži
Preláty máme, Jan Hus ale schází
Svině dál tloustnou, u koryta leží
Elita chrochtá – z ovládaných těží
Kopne a říhne - to jsou její vzkazy
Turci jsou zvadlí? Poturčenci svěží
A těch tu máme… Jan Hus ale schází

Balada o třech ranách do srdce
(Policie klidně věří
že se talíř snesl z nebe?
Rodič kytku nese dceři
A ta bezmoc – ta ho zebe…)
Vzpomeňme si na Anetu:
Podezření tady hlodá
Mladý život skončil v letu
a to je vždy velká škoda
Sebevražda? Kdo se poddá?
Třináct ran se hodně jeví
v těle jedné mladé děvy
Nějak se tu kalí voda
Aneta to ani neví:
Třikrát do srdce se bodá
Možná že se velmi pletu
kdo se ale faktům oddá
vidí celou řadů střetů
Případ se však snadno podá
Brala koks – to pak je soda
v amoku se lehce zjeví
Bylo pozdě na návštěvy
v Letňanech, jak kde kdo dodá
Aneta prý bez úlevy
třikrát do srdce se bodá
Zbyly už jen fotky z netu
senzace vždy příběh prodá
tohle prostě platné je tu
déle nežli za Heroda
Kdo že se dnes nezaprodá?
Nic nové se neobjeví
Tenhle případ je holt prevít
A tak zazní moje óda
O Anetě smutné zpěvy:
Třikrát do srdce se bodá

Augiáše plné chlévy
Není krve, není Evy
Existuje nová móda
Tání není bez oblevy:
Aneta se neubodá

Balada o velkých očích malého ratlíka
Lidovci šli za Starosty
Velká láska z toho vzniká?
Spíše byly ve hře posty
to si žhář i hasič tyká
„Zapomeňme na ratlíka
mít šest procent, to je nuda“
Bělobrádek směr tak udá
„Pravicí jsme“, jasně říká
Jak vypadá suchá půda?:
Bělobrádek bez Gazdíka
Slavně stavěly se mosty
Pluje tu prý nová štika
Nuzný ženich ztratil ostych
nevěsta se před ním svlíká
„Našli jsme se, jaká klika
přímo zlatonosná ruda“
Strakonický dudák dudá
„Síla, která spojí“ – hýká
Nevěsta - ta není chudá:
Bělobrádek bez Gazdíka
Na svatbu už zvali hosty
a pak přišla šlamastyka:
Ženich byl prý tuze prostý
nevěsta se slibu zříká
Nadešel čas na hrobníka
Koalice pozná stud a
připadá si jako zrůda
která za vzezření pyká
Že by si chtěl střihnout Hooda
Bělobrádek bez Gazdíka?
Skončila již amplituda
Varianta padla sudá
Rozum s lidovci prý smýká:
Ať jde sám, tvář celá rudá
Bělobrádek bez Gazdíka

Balada o dvojím přístupu
Do komise přes etiku
nesmí člen se dostat nový
ÚSTR – to jsou bratři v triku
žádný ústav – opravdový:
Srpa nebrat – ono, kdo ví…?
Pěstují se metry dvojí
Zatímco Srp neobstojí
Michal s Jirkou, těm se hoví
„Sázkař“ s „Basem“ nejsou v loji
Drahoš nic – jdou po Srpovi
Kydá se hnůj podle zvyku
Zemanovi nevyhoví
Kolem Srpa, to je křiku
jako štvanou zvěř ho loví
Drahoš je prý zásadový
Jednou nás hoax uspokojí
jindy pro něj má spět k boji?
Pak i Hate Free je jen křoví
pro ty, kteří síly spojí:
Drahoš nic – jdou po Srpovi
Steigerwald a Šrámek v mžiku
článek spíchnou hororový
„Práskači, ty, Hudebníku
slyšíš, Hutka pravdu poví“
To dřív z pánů budou vdovy
a hrst soli ránu zhojí
Dřív snad Kocáb půjde v zbroji
než dokážou lži, jež slovy
bodnou, přitom páchnou hnoji
Drahoš nic – jdou po Srpovi
Proč se toho Srpa bojí?
O čem bádat? O odboji?
Rodokapsy vyhotoví
On má Herman praxi svoji
Drahoš nic – jdou po Srpovi

Balada o třech, co se perou
Nad trojicí už se smráká
perou se jak hoši malí
Lidovci, STAN, TOPka v sakách
navzájem se rozhněvali
„Lidovci se podělali“
Schwazenberg všem slušně sdělí
není pranic uzardělý
Vše, co řekne, tisk pak chválí
nemusí být ani bdělý
K odchodu jsou všichni zralí
„Místo rýpání ať maká
a ať prdí na naschvály
zatím se tu vcelku fláká“
Bělobrádek tuží svaly
Na STAN potom vinu svalí
Lidovci však neuměli
držet slovo – jsou fakt skvělí
Chtějí, by je dále zvali
Už aby se trochu chvěli
K odchodu jsou všichni zralí
„Identitu chceme“, kdáká
Gazdík, jehož jistě pálí
že se z role kabrňáka
kůlem v plotě svorně stali
TOPky se moc brzy vzdali
s lidovci teď neuspěli
na billboardech ránu měli
Petr s Pavlem – jistí, stálí
prý že nic je nerozdělí
K odchodu jsou všichni zralí
Zodpovědní? Nedospělí
A teď jejich volič čelí
Dilematu, ze tří má-li
Echt si vybrat. Dva se sťali
K odchodu jsou všichni zralí

Balada o nové posile pro STAN
Babišovi držel palce
Drahoš získal dárek malý:
Dva melouny poslal dárce
hodnot je prý tuze dbalý
Starostové ale dali
na svou pověst – tedy spíše
vedou hony na Babiše
Voličům se nejspíš smáli
Už se o tom všude píše:
Dědek do STANu se valí
Pět procent jim mizí v dálce
Lidovci je varovali?
Herman má již paměť starce
Vždyť prý z lásky se snad brali:
Petr s Pavlem sledovali
jak se z hesla stává klišé
Mířili holt oba výše
Svědomí své zpytovali?
Ctnostní jsou jak abatyše
Dědek do STANu se valí
Komu že se volit zachce
ty, kteří tu frašku hráli?
Kdo nestojí o atrakce
není zvědav na skandály
toho všichni oklamali
Oči pro pláč – no tak, tiše
neumí žít bez fetiše
Farského teď všude cpali
Volič cítí tlaky v břiše
Dědek do STANu se valí
Někdy páteř dál má k míše
Ego úpis podepíše
Lži pak přímo gradovaly
A Jablotron bude říše?
Dědek do STANu se valí

Balada o radě jednoho mentora
Drahoš mluvil o kampani
bohatí mu nepřispějí
prý by to snad nechtěl ani:
„Hodnoty ať všichni chtějí“
Ať se sprostí lháři chvějí
Dědek z kapsy meloun tahá
ještě jeden – prý ta snaha
zato stojí – tak ať nejí
Miliardář vypomáhá:
S Babišem si spojit přeji
Do očí nám slzy vhání
nikdy není nejpozději
STAN nepůjde do ústraní
Objeví se Opus Dei?
Dědek, Babiš – oba spějí
Někam na vrcholek blaha
A pan Drahoš nezaváhá?
Miliardy bez idejí
Dědek do kapsy si šahá:
S Babišem si spojit přeji
Jen si vzal tu svoji paní
(řekla ANO, i když štve ji)
Dědek se mu tuze klaní
krásné city zkrátka hřejí
s Drahošem si rozumějí
politice říká: Drahá
Volič uleví si na há…
smažil by ho na oleji
Farský se nám ještě zdráhá:
S Babišem si spojit přeji
Občas vyschne všechna vláha
To se mentor s ANO spřahá
Říci to chce nejostřeji:
EET byl dobrý tah a
S Babišem si spojit přeji

Balada o zděšeném herci
Když se herec vzbudil ráno
Snad dolehlo na něj stáří
sdělil, proč mu oči planou:
Zeman prý jen lže a paří
a vše hezké sprostě zmaří
Čelo má ten komik bledé
že boj o duši se vede
Snad nebudou vedra v září
Zeman je prý hlavním jedem:
Hrušínskému vadí lháři
Drahoše chce, nikdy ANO
Že se Babiš s Dědkem spáří?
Tak to bude velkou ranou
STAN – to nejsou samotáři
Že je Farský jejich tváří?
On ho mentor z cesty svede
Na botě je cosi hnědě
cosi, co nám nezazáří
Noblesně chtěl projít středem:
Hrušínskému vadí lháři
Starostové že nám vstanou?
Obětují na oltáři
všechny sliby - vždyť jsou stranou
které přemety se daří
Jsou prý čestní, přímočaří
na té naší scéně šedé
Že se pokrm nevyvede?
Jakou stravu pro nás vaří?
Hlavně, že již víme předem:
Hrušínskému vadí lháři
O někom ví, že je edém
Bohouš pak měl proslout krédem
Světec, jehož padouch škvaří
A tak oheň nazve ledem:
Hrušínskému vadí lháři

