
Jinými slovy… 
 
 Kšeftíky známým, zpronevěra 
zakázky zjevně předražené 
Na Praze šest je scéna šerá 
mrak nad ní nikdo nezažene 
 
 Milion chvilek neukáže 
vztyčeným prstem na Koláře 
Ocení jisté demontáže 
proto ho Minář nerozpáře  
 
 Vidíte? Křik je účelový 
Jen jak se strefit do Babiše 
Jak někdo „z jejich“ dělá křoví 
černotě, vše se přejde tiše 
 
Je tedy přímo nabíledni 
jak dvojí metr z toho čouhá 
V Praze se jen tak nerozední 
noc nad ní ještě bude dlouhá 
 
 Podvody tehdy půjdou stranou 
pokud je gauner správné víry 
když ne, tak boje neustanou 
Tohle je pro mě bordel čirý 
 
 Dokud je obraz „Zvěstování“ 
levný, Fajt o něj zájem nemá 
Zato ho koupí bez váhání 
třicetkrát dráž – to není téma? 
 
 Sám sobě milion si přidá 
dojde snad k jeho odsouzení? 
Nedojde, je to tady bída 
pro jisté právo jaksi není 
 
 A co je vrchol, drazí milí? 
Když tento gauner drze slaví 
ministr s omluvou hned pílí 
Zvracel bych – tohle, že jsou mravy? 
 
 Hrdinům pomník se zde bourá 
pro lumpy omluva se chystá 
A nikde proti tomu vzpoura 
Takto se nepohneme z místa 
 
 Jinými slovy, krást se může 
jestliže proti Rusku jdete 
Pokud ne, tak vás stáhnou z kůže 
Ze světce ďábla stvoří „Čé Té“ 
 
  
 
 



Tohle „ti slušní“ neobhájí… 
 
 Prý že z nás bude kolonie 
ruská či čínská, Šafr bájí 
v médiích tohle téma žije 
je zde dost sluhů v jisté stáji 
Kdy není zmínky o lokaji? 
Když Biden Porošenka volá 
aby už vykopnout dal „vola“ 
zkrátka chtěl, ať je Šokin v háji 
Prokurátor měl padat z kola 
Tohle „ti slušní“ neobhájí 
 
 Vidíte? Ruka ruku myje 
na Bidena „slušní“ nereptají 
pro mě je vrahem tahle zmije 
Krvavý Majdan přispěl k Ráji? 
V médiích všechno ututlají 
o tomhle bude mlčet škola 
Nejhorší jsou vždy fakta holá 
proto se podá pár lží k čaji 
Již by to chtělo odpor zdola 
Tohle „ti slušní“ neobhájí 
 
 V Oděse děsný zločin hnije 
zdalipak naši žáci znají 
co že tam bylo za bestie? 
Pálili lidi, dech se tají 
Zrcadlo, kdo je v širém kraji 
demokrat, který teror zdolá? 
Biden? Ten stojí na mrtvolách 
S tímhle si na četníka hrají 
Státy, jimž nikdo neodolá? 
Tohle „ti slušní“ neobhájí 
 
Světec svou pravdu neodvolá 
Tak se pak píše kapitola 
A v ní vše bude na pokraji 
Rozkladu, zkázy – víc než zpola 
Tohle „ti slušní“ neobhájí… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kauza se precedentem stává… 
 
 Tak soudce Sládek Langa nepotrestá 
Justice u nás skutečně je pravá 
Podívejme se do hlavního města: 
Obvodní soud pro Prahu 8 dává 
najevo jedno: Občan nemá práva 
Nenávist šířil radní na síti 
vyzýval ze své funkce k zabití 
Která že kampaň může být víc štvavá? 
Možná vám bude jak mně na blití 
Kauza Lang se však precedentem stává 
 
 Lang nyní tvrdí – je to stará vesta 
že jeho výzva byla vlastně zdravá 
Chtěl nás prý vzbudit – nevěděl, kdy přestat 
Zapálit? Řezat? Že to neuznává? 
Nabádal k tomu – je to silná káva 
nyní ho právní systém zaštítí 
Do ksichtů se nám smějí banditi 
Janoušek, Rittig – a teď Lang nám mává 
Snad budou s Pitrem slavit nalití 
Kauza Lang se však precedentem stává 
 
 Co nám soud vzkázal? Nejsou špatná gesta 
hrozte si smrtí, necháme to na vás 
Co Kolář s Hřibem? Z jiného jsou těsta? 
Smí člověk napsat, ať jim spadne hlava? 
Novotný ať pak muka prodělává? 
Co když Elf tento status zachytí? 
Pak jeho očka ve tmě zasvítí 
půjde ho udat – novinka je žhavá 
Ukáže seznam. Řekne: „Tady ti…“ 
Kauza Lang se však precedentem stává 
 
Bezmocní budou za nic zašití 
Lumpy stát z našich daní nasytí 
Extrémní stoka čím dál víc je tmavá 
Soudy i víra v ně jsou na niti 
Kauza Lang se však precedentem stává… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referendum s chutí 
 
 Poslouchám chvíli Vystrčila 
hned cítím v břiše silné pnutí 
kam nás ta parta dotlačila 
všechny jen velmi balamutí: 
Číňan a Rus jsou strašně krutí: 
Ricinem Rusko, čímpak tráví Čína? 
Zdalipak takto nemoc nezačíná? 
Kdo že je tady vlastně v suti? 
Senát si vůbec dobře nepočíná: 
Referendum bych vypsal s chutí 
 
 Církev nás k Temnu zatlačila 
chybí nám Hus a jeho hnutí 
Inkvizice je zato čilá 
Elfové k pravé víře nutí 
Stačí jen malé rozhodnutí: 
Situace být může rychle jiná 
Francie přece dodnes připomíná 
svobodné táhlé nadechnutí  
Církevní mamon je jak rakovina: 
Referendum bych vypsal s chutí 
 
 Série válek nestačila? 
Špatní jsou Asad a s ním Putin? 
Amerika snad neválčila? 
To všichni šlapou, či jsou dutí? 
Převraty prošly bez mrknutí 
Krásné se boří, opěvuje špína 
mozek pak mnoho lidí nezapíná 
Z NATO bych padal, ať jsme zutí 
Či chceme, ať nás Turek obepíná?: 
Referendum bych vypsal s chutí 
 
Občané mají – ne, to není psina 
Do Rady Čé Té – bude to však dřina 
Přímo si volit bez leknutí 
Odvolat členy, když se zjistí vina: 
Referendum bych vypsal s chutí… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tohle je bordel… 
  
 Kdo u nás řídí resort zahraničí? 
Petříček Tomáš? Či s ním někdo smýká? 
Novotný Pavel vztahy s Ruskem ničí 
Též Kolář s Hřibem nosí stejná trika: 
„S Jů Es Ej navždy“. Krize přitom tiká 
Vystrčil rovněž „UEsA“ se klaní 
Hamáček Honza čeká na zadání 
Institute Aspen je jak dravá štika 
Všechny, ať šlapou, pěkně popohání: 
Tohle je bordel, žádná politika 
  
 Koncepce vlády? Senátu se příčí 
Navzdory slibům Petříček se stýká 
s korupčním Poche – jezdí k němu s klíči 
a potom zámek k notám odemyká 
Pan „Jaksi bokem“ určí za viníka 
Rusko a Čínu – Americe straní 
Svlečené děvce neřeknete „paní“ 
zajisté splní přání zákazníka 
Prachy však nemá za to, že moc žvaní: 
Tohle je bordel, žádná politika 
  
 Je vidět, co si myslí o voliči 
nezájem o něj ze všech přímo stříká 
Primátor, senát protirusky řičí: 
„Ať žije naše druhá republika“ 
Schwarzeberg nejspíš silný tabák žvýká 
se Zaorálkem jsou prý velcí páni 
Suverenita státu? Ani zdání 
Na zájmy svoje myslí jistá klika 
To jenom pro ni šlapka bude k mání: 
Tohle je bordel, žádná politika 
  
Klientelismus, značné ohýbání 
Řemeslo staré mladý dorost shání 
Ego má značné osel, který hýká 
Snad čert se vyzná v děsném kličkování: 
Tohle je bordel, žádná politika… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastalo peklo  
  
Hugo Vojta, Josef Bílý 
Proč jsme dnes k jejich vraždám zticha? 
Amplion zní, koho střílí 
a kdo ke kytkám zdola čichá 
Stvůru vpřed mnohdy žene pýcha 
Odpor potře bez milosti 
kolaboranty rád hostí  
cukr a bič – to stále míchá 
Ortel vyřknul bez lítosti 
Nastalo peklo za Heydricha 
  
 Vzorný otec? Slušný? Milý? 
Jen další kapka do kalicha 
lží, jež reky z mohyl smyly 
Historie nám opelichá 
Protektor nikam nepospíchá 
po válce se rád prý zhostí 
toho, co zve povinností: 
Naděje Čechů bude lichá 
Na Sibiř – a lámat kosti 
Nastalo peklo za Heydricha 
  
 Dějiny nám převrátili 
Tak snad je budou bolet břicha 
Napněme teď svoje síly 
ať se zas válka nerozdmýchá 
Do vosích hnízd kdo stále píchá 
zkouší hýbat minulostí 
Že bestie měla ctnosti? 
Šíří jen zkázu, dokud dýchá 
Výuka je slabá – k zlosti 
Nastalo peklo za Heydricha 
  
Strž se jen tak nepřemostí 
A kdo staví na hlouposti 
Tomu zdroj zášti nevysychá 
Aspoň řeknu v přítomnosti: 
Nastalo peklo za Heydricha 
 
 
 
 
 
 
 


