
I. Hrátky politické 
 
 
 
Hájí naše zájmy do roztrhání t ěla… 
 
 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 
 
 
 
Genderov ě 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 
 
 
 
 



 


