ÚRYVKY MÉ BÁSNICKÉ TVORBY
1) pro kolegyn v kancelá i marketingu TART ( vždy po jejich p
1) í to h íva barvou zá í?
Je snad léto v kalendá i?
Leckdo moh‘ by závid t,
zdáš se mladší o pár let.

íchodu od kade nice )

2) Fantastické je to dílo,
lidé stojí v úžasu.
Kancelá nám rozzá ilo,
nadšený já z toho su…

…………………………………………………………………………………….
1) Profík zmákl by to hrav
napsat báse o tvé hlav .
Jenže ouha, dv jsou hlavy
- a co na to básník praví?

2) Jedna hn dá, druhá plavá,
každá jinak zá í – hlava.
Z mojí hlavy stoupá dým
- jak nalézt ten správný rým?

3) Svoje vlasy, milé dámy
oceníte nejlíp samy.
Prost super, jedni ka
od vašeho Honzí ka!

…………………………………………………………………………………….
1) Tolik jasu, tolik sv tla,
í hlava tady vzkvetla;
rozší it je t eba hned
seznam div , jež má sv t.

2) Jar in fanklub op t jásá
- jaký zázrak, jaká krása!
Vláda, senát, prostí lidé,
Romové a taky Židé
nev ícn hlavou kroutí,
závistí se mnozí hroutí.

3) Noviná i píšou lánky,
sjížd jí se N mky, Dánky,
celý sv t je na nohou
- vynadívat se nemohou!

19.5.2009

…………………………………………………………………………………….
1) Úžasnou jsem dostal zprávu
- prý má Ren a novou hlavu;
je to bomba, je to šok,
jedni ka pro tento rok !

2) Zástupy se dlouhé vinou,
hladem, žízní mnozí hynou,
jenom aby spat ili
obrázek ten rozmilý.

3) Naší Ren e moc to sluší,
lí ko zá í, srdce buší,
osmý je to sv ta div
- m l jsem o tom napsat d ív.

…………………………………………………………………………………….
1) Nový ú es, nová hlava,
z Mordoru se ší í zpráva:
naše Katka, naše víla
u frizérky zase byla.

2) Zlatovláska pitvá žílu,
Sn hurka už nemá sílu,
Ob tiše závidí
- to se hned tak nevidí.

3) Na prdele všichni padnou,
konkurenci nemáš žádnou,
hlava tvoje vít zí
ve sv tové sout ži!

…………………………………………………………………………………….
1) Šikovné to kade nici
hlavu svou jsi sv ila,
nebo jak je možno vid t,
práce se jí zda ila.

2) Zv sti o tvé nové hlav
ší í se jak lavina.
Ty a Obama jste práv
tém ve všech novinách.

3) Chlapi s hubou otev enou
ženský blednou závistí,
legenda pak o tom vstoupí
do starých eských pov stí.

…………………………………………………………………………………….

:

1) Kdo to vešel do dve í?
lov k málem nev í…
Je to žena, i snad víla?
Jako bys snad z kosmu byla,
sv t se diví, laik žasne,
jak jsou kade e tvé krásné…

2) Stojím v n mém úžasu,
úpln paf z toho su…
Z hlavy tvé jsem unešen,
je to jako hezký sen…

…………………………………………………………………………………….
1) Kdo má, kruciš, vymýšlet
stále nové básn …
kdy chybí myšlenka,
kdy to jde krásn .

3) Kdybys byla Zlatovláska,
zavolal bych Ji íka,
ten by jist upletl ti
nádherného culíka.

2) Ovšem tvoje hlava, Dani,
osmým divem sv ta je,
kdyby sn hukák ji spat il,
úžasem snad roztaje.

4) Te jen se , a lehký vánek
S kade emi hraje si,
Závid t by tob mohly
Hrab nky i komtesy

…………………………………………………………………………………….
1) Úžasem jsem on
l,
sotva jsem t dneska z el.

2) Zírám furt a zírám stále,
mluvit zapomn l jsem málem.

3) Ú es ten je jako sen,
nechybí ti nic už jen.

…………………………………………………………………………………….
1) Po Brn se ší í zv st,

Milana že postih' trest
- má se chudák vypo ádat
s tím, že musí básn skládat.
2) To má za to, že je chlap.
Ale Milan není srab,
i v tom ženském obklí ení
jenom pouhou loutkou není.
3) Sice ob as kávu va í,
uklízí a hospoda í,
Milan to však d lá rád,
se všemi je kamarád.

4) Te si vytkl nový cíl,
aby z n ho básník byl.
P íležitost je tu práv
k jeho nesmrtelné sláv .
5) D ata jdou všechna asi
nechat zušlechtit si vlasy.
To zas bude pozdvižení,
nikdo to tak neocení,
jako Milan Potá ek,
bez kec a vytá ek.

5.9.2009

…………………………………………………………………………………….
2) pro kolegu k narozeninám :
1) Milý náš p íteli,
zastav se na chvíli.

3) Do prasátka mince láduj,
z života se stále raduj.

2) Malé p ání pro tebe máme,
k narozkám ti dárek dáme.

4) Milan, Honza, Dana, Jarka
tímto zdraví Šé u Marka…

…………………………………………………………………………………….

3) kolegyním k MDŽ :
1) Jednou slavn zvít zíme,
nebude to sen;
i my chlapi budeme mít
v kalendá i den.

2) Jenže zatím k naší sm le,
vlád chybí k tomu v le.
A tak tedy, milé ženy,
zde je pro vás kv tina,
pá v ned li svátek máte,
tak a není jediná…

3) Hodn zdraví, št stí, lásky,
gratulujem‘ v ele,
se máte po ád dob e,
se máte skv le.

4) Tolik tedy naše p ání,
Složité je veršování.
Protože mi došel rým,
Tak to radši ukon ím…

…………………………………………………………………………………….
4) z vojny – báse „Denní ád“ ( 1983 ) :
1) Každý voják musí znát
dokonale denní ád;
co kdy d lat,kdy má spát
a kdy záchod vytírat.

2) Na všechno jsou normy v ase;
kdo je nezvlád‘, sedí v base.
ekn me všem tedy sm le,
jak si tady žijem‘ skv le.

( text : já, obrázky : Petr Kára )

3) Za ranního kurop ní
za íná nám nový den;
t minut je na vzbuzení
a pak honem sp chat ven.

4) P l hodiny t lo mu it
pravidelnou rozcvi kou;
lat kliky, trupem to it,
krátké b hy s oto kou.

5) A je zima, a je mráz,
dobrý pocit h eje nás;
i teplotách blízkých nule
namrzají mnohým …

6) Vojáci však cvi í rádi;
vivat Army, vivat mládí!
si mrazem rudne k že,
armáda chce pravé muže.
Proto všichni, v etn „pták “,
cvi it musí bez teplák .

7) Chladná voda není k pití,
posta í však na umytí;
poslední sny smyje rázn ,
je to sou ást naší kázn .

8) Pohodu nám ob as zkalí
bílé rukavi ky, které
stopy prachu poodhalí;
DV- ák si je tu bere.

9) Všude vleze, všechno vidí:
„Je tu bordel, nejste lidi!
Na okn jsem našel vlas,
íkladn já ztrestám vás!“

10) Hned jak sedmá uhodí,
jak když st elí do lidí;
všichni jedním sm rem krá í
- nové síly na erpati.

11) Každého dne v as ten ranní
pospícháme na snídani;
jíme s pány lampasáky,
mazáci zas jedí s „ptáky“.

12) Nevím, zda to za to stálo,
je to dobré, ale málo;
chud rky mé tasemnice
jist sežraly by více.

13) Na erpajíc kalorie
hned jsme plni energie;
na nástupišti pak chvíli
uv dom ní v nás sílí
politickou informací
- dokola furt stejné kecy !

14) Poté jdem‘ na zam stnání
- n kdy je to pro zasmání,
jindy spíše k zaplakání
- taktika a odborná
po adovka odporná;
as se p i tom strašn vle e
- p ekovejme v pluhy me e,
zavrhn me válku, zrádce
- vždy jsme na sv jen krátce.

15) Po ob
na OTM
celou etu rázn ženem
a my zatím v této dob
ípravy zas píšem‘ sob .

16) K vyhlášení lánk BoRo
chodíváme o n skoro,
asto totiž nestíháme
- zvlášt když se istí zbran .

17) Ve studiu samostatném
na studium všichni kašlem‘,
na bidla si houfn vlezem‘
a až k ve i z nich slezem‘.

18) Na VZ-ce nemaj‘ pivo,
tak si oslazujem‘ život
aspo malou okoládou,
na to p ece máme právo
- vždy st ežíme klidné spaní
s pistolí i beze zbraní,
aby d ti napo ád
ly stále kde si hrát,
aby nikdy hr zy války
nepoznaly ani z dálky.

19) Stranou nech svoje starosti,
sloužit musíš rodné vlasti
- všechno pod tomu cíli,
nesmíš vypnout ani chvíli!

20) Sob m žem‘ v novat se
v krátkém podve erním ase;
po shlédnutí TV-novin
máme chvilku na osobní
zájmy nebo koní ky,
sport,dopisy, na knížky.

21) Každý dopis- i v civilu
pot ší a dodá sílu
- na vojn má cenu zlata!

22) V dev t hodin ale znova
kon í tato klidná doba,
rajony se musí blýskat
- jak však lesk ten rychle získat?

23) Proto „ptáci“ š rují,
zametají, túrují…

24) Na ve erní prov rku
musí být vše v po ádku;
nikde nesmí smítko být,
z podlahy lze u nás jíst.

25) A tak kon í jeden den,
je za námi – ert ho vem!
Voják znaven po dni leží,
to však neva – íslo b ží!
Hlavou myšlenky se rojí,
každý myslí na tu svoji:
- Moje milá, chci být s tebou,
místo toho m tu jebou;
lampasáci velcí páni
nemaj‘ s námi slitování.
as však plyne stále vp ed,
ejdou sn hy, pukne led;
jednoho dne takhle zrána
otev e se hlavní brána
- pak už budem‘ navždy spolu
v radostech i n kdy v bolu,
pro tu lásku stojí snad
odlou ení p ekonat…

