ROČNÍK I
Číslo 1
V Líšni
Únor
2017
ZA PENÍZE!

Poslyšte, občané z naší dědiny,
jménem literární skupiny,
stejně jak Líšeňské noviny,
píšeme pozdě a kraviny!

DO
LÍŠNĚ!

(na) Zdraví
První téma, co každého tlačí je,
kde se jaké pivo čepuje.
Kam ze školy sakra zajdu?
Zavřeli nám v zimě Chajdu.
V Orange baru,
kdo nechce u stolu se tlačit,
ten musí s rezervací začít.
Bába má řeči odporné,
já su však psychicky odolné.

Na kavárnu v Orlovně čekáme,
U Švehlů to vážně nedáme.
Husté kóř a schmutzig tácky,
Dobré pivo chlastat s nácky?
Do Husy chodí jen čerti rohatí,
musí být taky pěkně chlupatí.
Na pivo prachy už nestačí,
zvolme teď téma jinačí.

(ne) Aktuality
Májka, stromek, horko, zima,
u díry je vždycky prima.
Stárkovi se splnil sen,
stromek kouká z díry ven.
Za čtrvt mega máme jamku,
a Líšeň má svoji Blanku.

Krajkovaní třikrát chtěj
a tancovat neuměj.
Nahřívaj se v kostele,
a tváří se kysele.
Na kolena klekají
a klobouky smekají.

Budovatelská rubrika

Na Kubelíkové babička vzlyká,
za domkem už jí výstavba vzniká.
Uctěme pole kraj minutou ticha,
mix už je na cestě beton se míchá.
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Dříve než o tom psal kdejaký anál,
vznikl v proluce na černo kanál.
A proti výstavbě podepsal petici,
ten kdo se nebojí o svoji zadnici.
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Zprávy z radnice
A pro 5 ran do čepice, je tu nová koalice. Komu psí hlavu na krk teď dáme?
Jen starosta zůstává a na převrat nadává. Z Kostelíčka parkoviště, že mít máme.
Až na hřbitově zacinká šalina,
pak bude Břéťa zas náš hrdina.
A jak je dnes na radnici?
Vyhledejte tajemnici.
Použiji na náměstí defibrilátor,
Ta to řídí, veslem mává,
až bude někdo z Líšně v Brně primátor.
provolejme 3 x sláva.

Je tu taky přímá úměra,
Čím větší májka, tím větší důvěra.
Spolky a sdružení
Potřebujete nový byt?
Přijďte si ho do Hobbylabu ukutit!
Veselá správcová zapne ti dlabačku,
minuta vyjde tě ani ne na kačku.
Rodiče mají Pastelku,
single zas čučí na telku.
Založíme si Tužku,
odkládat můžeš tam družku!
Vinice smetla hniloba,
geronti jenom kvetou.
Révu nezničí chudoba,
ještě nás všechny smetou!

Vážení nimrodi líšeňští vězte,
po obci nám běhá LOS,
rychlé své obědy snězte,
než Vám frnkne jako kos.
Radši ho nechte svému osudu,
ať si neuříznete ostudu.
Kule ni broky naň neplatí,
založili ho čerti rohatí!
Divadlo Líšeň konečně má konkurenci,
Marvánek plánuje Havlovu Audienci.
Ochotní ochotníci rad zkušených nedbají,
už v prvním aktu z šatů se svlékají.
Nevídáno, neslýcháno, na rok mají
vyprodáno!

Sport
Umělá je tráva třetí generace,
nechce ji žrát kráva, sakra to je práce.
Fotbalistům to nevadí dali si pevný závazek,
budeš hrát jako Messi nebo dostaneš pohlavek.

Někteří lidé nevěří,
že líšeňský bob zvítězí.
Námitky v stavebním povolení,
vyřeší zdarma 3 povození

Zdejší dravci Sokolové,
potřebují na sport love.
Kdo chce přispět do sbírky,
ať to strčí do dírky.
Až tu Chajdu opraví,
pocvičí si Na zdraví!

Orlové když mají ples.
Po dědině běhám bez.
Na Dělňáku bude plesat
průměrný věk devadesát.

A nakonec krátké poučení,
říkala to už bába, nic na tom
není.

Chceš být FIT? Zvedni ŘIŤ!
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