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V Líšni
Únor
2020
ZA PENÍZE!

Přinášíme za kačky,
líšeňské veršovačky.

Kdo chce pravdu
někdy číst, musí
koupit tento list.
Zradnice

Už jsou tady Ostatky,
neví se, co s odpadky.
Na radnici břídil,
špatně odpad třídil.
Jenom se chci trochu optat,
Břetislave třídíš odpad?
Má to smysl, Vivat Sako!
Ten, kdo třídí není pako!

Orlovna je pořád prázdná, to si ze mě dělaj blázna!
Kutit teď musím nově až kdesi v Rousínově.
Na zahradě 2 kadiboudy plastové, kdy už to bude celé
hotové?
Projekt má velká rizika, místostarostka naříká.
Neví se však jaká, možná developera to láká.
A nebo se neví, kdo má vlastně klíče, a každému jedno
je, co se dětí týče.
Dotaz bych měl akorát, a co děti, mají si kde hrát?

Aktuality
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Všichni volají na obec, šíří se nám tu
kůrovec. Včera byl ještě zelený dnes leží
k zemi skácený. Masakr motorovou
pilou, nechal jen beznaděj čirou.

Lavičky v noci maluje ještě u toho hajluje.
V Rokli nám řádí vandal, lampičkám rád
by to nandal! Že prý maj speciální
úpravu, nebude potřeba drahou opravu.

Na Dělňáku v zahradě dřevorubec
v náladě. Zdravý smrk jde do zadnice,
chvilku bude u radnice. Přes Vánoce
Líšeň zdobí, občané se zase zlobí.
Člověče zastav a pomysli jaké jsou tohle
nesmysly. Jen chvilku tam bude stát a
brouk nemá co žrát!

Jak to v Líšni chodí už víme, komise nás
chrání, když spíme. Druhý den světla jsou
rozbitá a člověk po tmě klopýtá. Sto tisíc
stojí výměna, na vandala vypsaná
odměna.
Jó, všude je chleba o dvou kůrkách, jen
v Rokli anděl o dvou půlkách.
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Budovatelská
Rokle a park Trnkova, že se to všechno už
rozpadá? Jak tedy nahonit politické body,
když už nestačí ani hody?

Ve staré Líšni každé ráno, o šesti zvoní
kostela zvon. Všichni jsou zvyklí tak je to
dáno, je čas jít z postele von.

Rumový mokřad a pivní fontána, tisíce
stromů a veřejnost vítána. Jedlý park to
bude pecka, dospělí senioři i děcka. Něco
jak Trnkova zahrada, o tom jsem snil už
zamlada. Jen vyhnat toho Sejkoru,
zhostím se toho úkolu.
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Jen těš se milý sousede z bytu, ty co spíš
sladce v paneláku. Už kujem plány ve
slunce třpytu, teď naděláš si do tepláků.
Dostaneš stánek a přímo svatý, mezi tvé
domy z panelů a každé ráno tvůj spánek
zlatý přeruší salva decibelů.

Doprava i doleva
Moc pěkné jsou trolejbusy a ta
jejich smyčka,
z rozběhnutí raduje se dědek i
babička.
O berličce babka běží, musí
býti stále svěží, aby zvládla
přestupy, rozhrnuje zástupy.
Noční linka, ta to jistí, tu si
každý hravě zjistí.

Už zase musím klusem běžet za autobusem.
Měl přijet za tři minuty, vidím v tom jasné spiknutí.
Ještě můžu jet trolejbusem z Vlkovy běžím zas
klusem.
Dneska je trošku námraza, problém je zatáčka
doprava.
Trolejbus vidím, v zastávce stojí, cestující se kolem
něj rojí. Nakonec s občany naší obce tlačíme
trolejbus směrem do kopce. Doprava v Líšni je skvělá
stará se o naše těla.

Kulturistika
Já chtěl bych taky možnost mít, tak jako děti mají, na krásných hřištích venkovních
spolu si pěkně hrají. Senioři zas kluby dva k zábavě své si vedou, já s věkem
produktivním mám naději jen bledou.
Na cimbál nám už nehrají Líšňáci na Ďelňáku. KCL teďka podpoří, jen co dá jim dost
háků. Divadlo Líšeň jakbysmet teď nezahraje tady. Hostuje dole ve městě, zůstávám
bez nálady. Taneček v kroji? To by šlo! Není to žádné nebe. Vedoucí, soubor nevede
myslí jen na sebe.
Nemám tu žádné vyžití, jen hospoda mi tu zbývá. Tak budu večer nadávat nad sklenicí
píva.

Sport
Real, Líšeň, Inter, Barcelona, za dva tři roky máme je doma. Pepa už hlásí: „Dnes
prohrají hosté!“ Pět gólu musíš dát, jak je to prosté. Stadion velký, jak slavná
Maracana vyroste nám teď kousíček za humnama. Staví se na poli, příští rok hotovo,
a všichni fandíme Líšeň do toho!

Z hist(e)orie
A nakonec krátké poučení, říkával to i stréc Olin, nic na tom není:
Kdo chce pěkné být,
musí v Líšni žít!
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