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

Z(r)adnice

Z(r)adnice
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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 Bakus!

Zmizela socha z Pohankovy,
to nebyl nápad z líšeňské hlavy.

Nová je v Parku na Trnkové,
líbí se mi to umění nové.

Ze Slavkova byla stará,
z Černé Hory je tam nyní.

Že na oko bydlí v Líšni?
Kdo se bojí, kadí v síni!

Na radnici mají slepice,
divný je to převelice.

Už tam chybí jenom prase,
dobrý den a přijďte zase!

Rozlézá se nám tu Břečťan,
jak s ním máme zápolit?

V Židenicích dali radu.
Kup přípravek Nevol-it.

Miloš musí z hradu pryč,
Petru Pavlovi předá klíč.

Generál vymete na hradě chlív,
Andrej už neříká, že bude líp.

Omezení diskuze,
bylo dlouho v záloze.

Dočkali jsme se té radosti,
při volbě nového starosty.

Dvě minuty prostý lid,
mohl se jen vyjádřit.

Úřední desku viděl jsem dnes,
je na městečku, močil na ní pes.

Tu na radnici viděla moje Věra,
močil na ni ožrala, bylo to včera.

Ještě že desky už elektronické jsou,
kdo na ně močit chce, toho kopnou.

Ze světa (z Prahy)

Teploty globálně stoupají,
nikdo už nám to netají,

manželky tiše doufají,
manželé smutně zoufají.

Kulturistika

Ženy již mrznout nebudou,
muž půjde domů s ostudou,

celý rok nosí bikiny,
rozpadají se rodiny.

Chceme zpět i tu trojici,
jež za kostelem stojící,

byla i kouskem mne.
A co čeká nás příjemné?

Půst a v něm zastupitelský ples
my pochováme basu dnes.

Aneta přijede na hody,
žít v Líšni má výhody.

Básně této adresát, 
Tomáš Knecht má padesát.

Dnes večer nám bude hrát,
taky přijďte zdraví přát.

Ať se ti daří po sto let,
dělat hezčí tenhle svět!

Aktuality



Budovatelská

Spolky

Z hist(e)orie

Sport

Líšeňské koniny vydává Statutární bůh Bakus se svou družinou. Náklad trilion kusů. Uzávěrka dalšího čísla 31.1.2024. Distribuce 
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jmen s ctihodnými líšeňskými občany jest pouhou náhodou. Všem koho jsme se dotkli se hluboce omlouváme.

V rokli se zjevil kontejner, pak přibyl ještě další.
Tři mega z města nestačí, starosta žije falší.

Do toho cesty spravuje, občan jen hloupě zírá,
Rokle se bude jmenovat: Na peníze černá díra.

Ale tohle nám nestačí, potřeba park je tu nový
s jezírky, vodou a kapradím hned vedle Houbalovy.

Kolik zas toto bude stát? Už je to všechno jisté?
Milionů jen padesát, no nevěřili byste?

Orlovna se otevřela slavnostně,
tvářili se před volbami radostně.

Potom se ale zjistilo,
že to tak veselé nebylo.

Kolaudace jaksi nebyla hotová,
proklatá je to budova.

Milionů tam skončilo velice,
spravit se mohla celá vesnice.

Kop, faul, prásk, gól, prvý, druhý, třetí,
tak to chodí na SK Líšeň od nepaměti.

Ve druhé lize v roce dvacet dva byli čtvrtí,
fotbalové počty vedou mě ke klinické smrti.

První liga chodí brát hráče jak do spíže,
snad náš klub překoná personální potíže.

Přípravu se Slovanem Bratislava hrají dnes,
s Bakusem jim drží palce celá Líšeňská ves.

Sto třicet roků v Líšni žil, mlčel jsem,

sto třicet roků skákal přes truhly,

za ten čas v křídle mém opeřeném,  

svaly mi v železo ztuhly.

Tělocvičny prach sed mi do očí,

drápy na pařátech zostřily,

do peří, do očí, zobáku

síla a zdar se mi vrátily.

Občas zaletím do škol. Ještě nevíš, kdo 

jsem? No přece líšeňský Sokol!

A nakonec krátké poučení, říkávala tetka Bukovská, nic na tom není!
Keré chce celé život veselé být, musí meruňku, švestku nebo révu

zasadit!

Divadlo Líšeň hlásá:

„Rozpadlo se impérium, svět se otřásá!“

Ale Putin si dál vesele lyžuje,

tak to v Rusku prostě funguje.

Divadlo je to vskutku provokující,

Pro politiky i ty opravdu pracující.

--

Chci na trzích si nakoupit

a u toho pěkně chci mít klid.

Líšeň sobě mi to ale kazí,

kulturu přinesli na trhy silent shoppingu vrazi.

Proč si Líšňáci pijí krev?
Proč z Dělňáku je slyšet řev?

To jen principálka Jarka Lánová
péruje ochotníky zas a od znova.

Krvežíznivý hrabě Vlad
prý nemá koho sát!
--
Pět set padesát chodců na pochodu

jistě nepilo jenom vodu.

Poslední den v roce se vyvětrat,

s přáteli pobavit a mít se rád.


