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Motto: 

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Když jarní vánek
hladí tvou líc,

usměj se, člověče!
Co bys chtěl víc?

Léto budiž pochváleno!
Na poli žloutne klas,

lásce je všechno povoleno.
Jsi královna všech krás!

Příroda zvolna usíná,
barvami podzim hýří

Šavlový tanec tančí list,
do vlasů padá chmýří.

Zima je jako Bílá paní,
tu rozdá úsměv, tam zas ne.
Zdáleka slyším hlasy zvonu,

Miserere mei, Domine!



Bylo,  
nebylo…
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Říkala babka Mařce
při sbírání klestí v lese.

Slyšela, že bude líp
až kočička vejce snese.

● ●

Brambory, brambory,
byly boží dary.

Leč to boží blaho
Kupujem teď draho.

● ●

V jedné věci jsou poslanci
vzácně zajedno:

Když je třeba rozhodnout se
zda jít na jedno.

● ●

Gulášek, jó, to je žrádlo!
A je mi to putna,

jestli dobře uleželý
Bruselu nechutná.

● ●
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Chudoba cti netratí,
tím se ale neplatí.

Čistý štít a nikde nic
to je cesta do Bohnic.

● ●

Než odejdeš do důchodu,
měl bys, hochu, trénovat.
Místo piva pít jen vodu,
břicho páskem stahovat.

● ●

Na endoprotézu
budete čekat celý rok.

To už nepolezu,
to neudělám ani krok.

● ●

Střídají se parlamenty
a mění se vlády.
Ale politici stále

stojí k lidem zády.

● ●
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Byla jedna babka,
prodávala jabka.
A při dnešní ceně

shrábla majlant denně.

● ●

Na Karlštejn sehnal kupce,
Němce z Düseldorfu.
Obvinili ho z korupce,

žije teď na Korfu.

● ●

V církvi jako v politice,
cílem je jen majetek.

Voliči i věřícími
z toho svrabu cloumá vztek.

● ●

Myší hovínka a švábi,
napolo ožraný keks,

v tom některý supermarket
připomíná Zverimex.

● ●
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Radili se poradci,
jak rozdělit správně,

aby z toho balíku
zbylo nejvíc na ně.

● ●

Koblížky a sladké sliby
bývá to jediné plus
co nabízí kandidáti.

To, co přijde, je jen hnus.

● ●

Vystudoval práva,
získal titul doktora.

To jste ještě neviděli
takového magora.

● ●

Co na srdci, to na jazyku
se často nevyplácí.

U šéfů odměny a přízeň
se očividně ztrácí!

● ●
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Chudoba cti netratí,
zato ztrácí naději,

že se na ni ještě kdy
lepší časy usmějí

● ●

Co naší justici chybí,
ví i babka v konzumu.

Je to špetka rozhodnosti
a selského rozumu.

● ●

Máme ministry a senát,
na dvě stovky poslanců.

Nezměrné množství zákonů,
a v nich mraky kopanců.

● ●

Až pravda a láska zvítězí
nad lží a nenávistí,

potom se budem jen milovat,
kdo lže se snadno zjistí.     

● ●
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