
Maškary dnes vládnó Líšni,
dnes se všecko smí.
Prolezó vám celé barák,
co poberó sní.

Z(r)adnice

Aktuality
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Domkař, kolňák i pan hrabě,
všici spolu popijó.
Na Dělňáku ho cimbálu,
náramně se bavijó.

Stárek předá k hodům právo
v maškaře i v kroju,
basu večer pochuváme,
šťastní pudem domů.

Chvilka poezie
1

Zbytek poezie
2

Víc stran to nemá Ať žije Bakchus!

Sotva vyjdu ze dveří
smrad do nosu udeří.
Co se děje? Hoří les?
To jen Heunisch slévá dnes.

Byl pozdní večer jakýs máj,
večerní máj – politiky to čas
starosty zněl na zasedání hlas,
na radnici marnosti ráj.

Blíží se volby a bude to boj,
pryč je úsměv a došla milá slova
ruší se zasedání zas a znova
o koryto se politiku boj.

Tak radši dej si pivo,
kde budeš znovu škodit?
Za nos nás nebudeš vodit!
Martine, Břeťo, Ivo!

Hej ministře Válku,
vyhlas viru válku,
dám ti na něj pálku,
virus musí pryč!

Plyn, uhlí i elektřina,
všechno drahé slévač hřímá.
Čím pod kotlem zapálím?
Tuna plastu, šup tam s ním.

Slitina nám pěkně teče,
Líšňák už se dusí v kleče.
Co s tím dělat? Kdo dá radu,
jakpak Líšeň zbavit smradu?

Ze světa (z Prahy)

Nehraj karty, mysli více
stačí flaška slivovice,
praští virus do palice,
to k vítězství klíč!

V Líšni virus nemá šanci
s nonšalantní elegancí
vyzvi paní mámu k tanci,
chmury tímto znič!

KCL má ředitele,
Je to Michal Kročil,
Dřív pracoval v Divočině,
teď do pekla vkročil.

Radnice je jiný kafe,
tam jsou tlaky jiný.
Proto Míšo rychle dovez,
interprety z Číny.

Kulturistika

A co paní Svobodová,
že ji musíš zaměstnat?
Dobrou radou pomůže Ti,
zaslouží si dvojí plat!



Budovatelská

Spolky

Z hist(e)orie

Sport

Líšeňské koniny vydává Statutární bůh Bakchus se svou družinou. Náklad trilion kusů. Uzávěrka dalšího čísla 31.1.2023. Distribuce 
Maškary v.p.s. Za obsah jednotlivých článků neodpovídá nikdo. Redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu. Jakákoliv podobnost 

jmen s ctihodnými líšeňskými občany jest pouhou náhodou. Všem koho jsme se dotkli se hluboce omlouváme.

Nedělní dopoledne a odpadkový koš plný.
Beru si líně boty a svetr z ovčí vlny.

Povinná cesta k popelnicím a rychle do tepla,
může se v Líšni podobat výletu do pekla.

Nejdřív si člověk pomyslí, asi se chystá nálet,
gabion vcelku  masivní, můžeš tam v klidu kálet.

Vydrží útok vojáků, bordel v něm, není vidět,
že stojí každé milion, měl by se starosta stydět.

Orlí hnízdo postavíme hned vedle fotbalu,
spolky takto zastavíme, za draho, pomalu.

Do SK na šatny další miliony nalijem,
v lóži při derby si s Hladišem připijem.

V Rokli za záchody dalších 5 mega vyletí,
kávárnu z kontejnerů postavím vzápětí.

Nakonec parking house  ODS protlačí,
občanům panenky v očích se protáčí.

Sobota je krásná dnes,
svítí slunce voní les,
Otevřu si okno a uvařím kávu
fotbalista zrovna seče trávu.

Už vařím oběd a amplión hlásá,
Zbrojovka přijede, útěk je spása.
Fanoušek přijíždí vyhnu se obloukem,
v mysli už toulám se nádherným paloukem.

Štěstí mám a pádím zběsile do vršku,
nestihnou mi již dát ultras dnes přes držku.
Navečer vracím se, dům můj je znečištěn,
pachatel neznámý, utekl nezjištěn.

V neděli uklidím jde na mne duchovno,
bydlení u SK je prostě na h.....o.
Kostela zvoní zvon a z hřiště nadávky,
to zrovna začíná zápas mini přípravky.

A nakonec krátké poučení, říkávala tetka Kučerovic, nic na tom není!
Kerá chce šťastné život mít, musí si Marvana za muža vzít!  

Líšeň je za vodou,
spravují pumpy, 
netuší kam vývod je 
sveden z mé žumpy.

Ostatky loni byly jen skromné,
začátky bývají krkolomné.
Však na festivalu Líšeň sobě,
propadl jsem můj milý tobě.

Pak vzal jsem tátu do Jedlasu,
teď spolu trávíme spoustu času.
Koledy zněly na městečku,
fotku dáme si do rámečku.

Jistě toho bylo ještě víc,
a dalším akcím spolu vstříc.
Mám tě můj spolku velice rád.
Bez Líšeň sobě nežil bych snad.

--

Děti se trénují nejenom v čutání,
slovník už v školce maj na dvojku z chování


