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ZA PENÍZE!

stejně jak
Líšeňské noviny,
píšeme pozdě a
kraviny.

Poslyšte, občané
z naší dědiny,
jménem literární
skupiny,
Z (r)adnice
Rokle už je dokončená,
i když bagry vedle stojí,
tak to říkal starosta.

A jak dopadlo to nakonec?
Zase je to jak to bylo,
to jsem z toho pitomec.

Velká sláva za půl mega,
ani voleb se nebojí,
má to v kapse dojista.

Architektka, advokát, archivář
na čtyři roky od radnice pěkný honorář.
Přejte jim to Sousedi velice,
ani nevíte, do jaké jste se pustili zadnice.

Pojistí to statistikou,
za všechno tu můžu já.
Stromy, hřiště, prostě všechno.
Líšeň beze mě by nebyla!

Aktuality
Májka už je pevně v díře,
chasou pěkně nazdobená
a narovno zasazená.
Tak tam stojí celé září.
O Vánocích, stejné místo.
Křivé koště je tu,
nemá se moc k světu.
V noci do tmy divně září.
U radnice však ještě více,
kloní se stromek k východu.
V lese moh´ roky dělat plíce,
teď dělá jenom ostudu.

A kdo by ještě neměl dost,
pro toho skvělá zpráva!
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Šalinou pěkně až k muzeu,
z trajflu v kopci mám nauzeu.
V ulicích betonové polštáře,
volantem dáš si do tváře.

Zácpu mám doma i v ulici,
na záchodě i silnici.
Kolona na městečku hlásí v rádiu,
na kuráž se před cestou napiju.
Tak si tu v Líšni jezdíme,
dopravní situaci řešíme.

Na hřbitov může jako host,
rozšířila jej samospráva!
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Zdravotnictví
Přišla na mě nemoc, musím na polikliniku, Mokrý flek v rozkroku, sestřička směje se,
ještě než vyrazím, hledám plínku v šuplíku. k močovým problémům přidá se deprese.

Z venku je budova moc pěkně spravená,
uvnitř však záchody není vybavena.

S močáku zánětem bloudím tu tam a sem
návštěva lékaře skončila trapasem.

Budovatelská
Mrakodrap v Líšni chtěl by mít,
stavitel chodit v tom umí.

Ve Slatině soc. dem. má přátele,
úředník poslechne rád.

Se starostou se domluví,
občan jen nevěřícně čumí.

Starosta tváří se kysele,
doma však může se smát.

Spolky
To zas jednou byly hody,
mraky vítr hodně vody.

Velectěné spolky Líšeňské,
již jste s námi dlouho a né, že né.

To že je to na Dělňáku,
první stárka má na háku.

Dvacet let divadlo tady máme, nový
reprezentativní vůz jim z eráru dáme.

Tančí jako o život
s partou místních Slušňáků.

Patnáct let se stará Pastelka o děti,
Klub seniorů dal o sobě věděti.
I ten je tu již patnáct roků
a oslavil to Seniorkou roku!

LOS měl před týdnem maškarní bál,
bez přestrojení bych se tam jít bál.

Gratulujeme a stáří vpřed!

To jsou ti lidi, co zřídili domobranu,
že prý nám občanům na ochranu.

Sto padesát tisíc ročně nás to stojí,
tak ODS radnici dojí.

Sport
Ve zdravém těle zdravý duch!
A v sokolovně hrozný puch!

SK Líšeň do toho!
Už je skoro hotovo.

Nový lak na parkety
a děti pojďte sportovat.

V létě dali novou trávu,
teď chystají velkou slávu.

Oblečte trička trenky
a plynové masky na tvář dát.

Ještě dvacet gólů dáme,
druhou ligu doma máme.

Z histeorie
A nakonec krátké poučení,
říkal to můj děděk, nic na tom není.

Nežli v Praze hnít,
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radši v Líšni žít!
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