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Poslyšte, občané  z naší  dědiny,

jménem  literární skupiny,

stejně jak Líšeňské noviny, 

píšeme pozdě a  kraviny.

Zpověď Břetislava Š.

Všechno jsem pro ně udělal a nic.

Vždyť bych se pro ně roztrhal, co víc?

Snažil jsem se, snažil ze všech sil,

V Huse úřadoval s každým pil.

Stejně mě nakonec nikdo nemá rád,

V dalších volbách už nebudu kandidovat!

Z (r)adnice

Jak se může zastupitel dostat do 

konin?

Vypít láhev rumu a pustit si plyn?

Martin P. na to jiný návod má,

na stavbu svého domu bombu dá!

Farář si ale rady ví, svěcenou 

vodou ji pokropí.

Bomba je z toho zmatená, teď ani 

neví kdy bouchnout má.

Aktuality

Charlie už to zabalil

asi se dost nabalil.

I když ten kšeft za prd stál

maso jsem tam vždycky bral.

(Ne)bezpečnost

Domobrana Líšeň brání,

živly plaší beze zbraní.

Za chvíli už to bude tradice,

vychází v pátek z radnice.

O důvěře se v Praze hlasuje, 

Válek u Humpolce parkuje.

Obejde všecky putyky,

vyčistí zakálené chodníky.

A kdo to všechno zaplatí?

Líšeňští vobčani bohatí.

LÍŠEŇ JE
BOMBA!

Teď už je z teho Jednota

o mě se pokouší mrákota.

Rohlíky só tam gumový

maso je zase vodový.

Zazpíváme, zajásáme,

hned přes držku dostanem,

domobranu v Líšni máme,

z chodníku už nevstanem. 

Sklenák už je zase zpět, 

o Líšni ví celý svět.

Kultur(istik)a

Dva divadelní spolky už v Líšni 

máme a Thálii nám Pražáci nechcó

dát. Ještě jeden rok jim teda dáme,

a když nic tak na to …..!

Jinak z kulturního hlediska mrtvá dědina.

Ostatky, festival, hody, ples furt ta stejná 

skupina. KCL má sice nové vedení, ale 

jináč se nic nemění.
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Budovatelská

Sport

Vždycky když trošku zaprší,

Kubelíkova pěkně zhnědne.

Radnice tohle neřeší,

smrdí to v noci i ve dne.

Kanály prostě nestačí,

dešťová voda je zaplní,

výkaly na povrch vytlačí,

ulicí bobky zavoní.

Spolek pro pohodu bydlení

ten s trusem pěkně zatočí!

výkaly spolkne topení,

jsou to holt borci jinačí!

Suchý bobek dobře hoří,

hlavně že hodně ušetří,

i když smrdí jak tchoři

dědině zápach uštědří.

Fotbalisti mají halu,

postavenou z alobalu.

Půlku Líšně rozhádají,

že stavět kde nemají.

Teď už kopou pěkně v suchu,

pro nic za nic mnoho vzruchu.

Se Slávií plichtu dají,

ve dvanácti klidně hrají!

V údolí již stezka vzniká,

smysl nám pěším uniká.

Chodče střež se vstoupit tam,

od cyklisty schytáš ran!

To si ještě vypiješ,

jestli tohle přežiješ.

Na kole jsi lesa pán,

ať jsi Líšňák nebo Dán.

A nakonec krátké poučení,

říkala to už bába, nic na tom není.

A co příroda?

Budem mít řeku, tunel, 

pohřebiště,

nebo jen dějin propadliště

uprostřed nové Líšně?

Radnice už plán má:

bude tam cesta mlatová.

A taky velká sranda,

když projdeš bosou nohou 

tam,

kde venčil svého psa pán,

který je líný ohnout záda.

A co říci na konec?

Kdož névěčí sportovec!

To je přece Pepa Machů,

k večeři dá kýbl hrachu.

Nadzvukovou rychlostí,

pádí k oné místnosti.

Kolo, hokej, judo dá,

krev maga už mistra má!

Chceš-li dlóho žít,             musíš hodně pít!

Z histeorie

Co to bude až to bude?

Rokli bagry rozryjí

a Líšňáci tipují:

Myslí si blondýna,

že druhá šalina!

Nebo masový hrob,

když chybí ve svahu

schod?

Ropovod!

Byty pro uprchlíky,

nebo trať pro rychlíky

do Německa?

Metro by byla pecka!

Nové koupaliště

by chtěla půlka Líšně.

Spolky

Ta líšeňská mája tenká,

viděl sem ju ze Špilberka,

Viděl sem ju zlomená je,

se stárkem ju zdrátujeme.

Večer sa mu jazyk motá,

víno z flašky rychle hltá.

O půlnoci překvapení,

ohňostrojné představení.

Dombrovká a Líšeň sobě

páchají zlo v každé době.

Máme plakat či se smát?

Začínám se asi bát.

V maskách dnes jdou v průvodu

s milionem důvodů

proč do všeho strkat nos.

Lepší než když řádí LOS!


