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Úprava: http://hosting.blueboard.cz/  
- webhosting s osobním přístupem 
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V našem světě zuří krize, 
kdopak za ni vlastně může? 

Finančníci z Volstrítu?  
(od názvu ulice: Wall Street) 
Včera není, dnes je tu? 

A jak s krizí rostou ceny, 
přicházejí husté změny, 

srocují se davy 
a rokují hlavy. 

Hlavy vůdců Evropy 
 

Rada Wenzla von Hrad zní: 
„Nemazli se, Bože, s ní.“ 

„Nedbej EU vnadných svodů, 
spláchni Řecko do záchodu. 

Vždyť ti sprostí šupáci 
chtěli platit za práci, 
užívali volných chvílí 

v důchodu, jejž zasloužili.“ 
 

V Čechách po dávkách je veta 
ODS jest pupkem světa. 
a DPH TOPky značka, 
hodí se jim každá kačka. 

Profláknutým úžerníkům, 
politickým úderníkům! 

A tak v přítmí velkých změn 
chystají nám vzrůsty cen 

(až se z toho po----m.) 
 

Zemědělci, vztyčte hlavu, 
vyčnívejte pěkně z davu, 

neboť s pěkným růstem cen 
dočkáte se rovněž změn, 
kontíčka si namastíte, 
s chemiky se rozdělíte. 

 
Kamarád jsem s každým čertem, 
k světlým zítřkům s Agrofertem! 

To se jen tak nevidí, 
jak mu lůzři (od slova Loser) závidí. 

 
Co se nám to stalo, 
v létě přišlo jaro? 

V mnoha zemích půlměsíce 
řádí lidí na tisíce, 

neboť s růstem cen potravy 
hladovějí větší davy. 

 
Pohleďme na hrdopýšku, 
Amerika ztrácí výšku, 

změnily se indexy 
a maj z toho komplexy. 
Čeká na nás pěkná čina, 
svět ovládla tiše Čína. 

 
My nemáme starost větší, 
než udělat náš stát hezčí, 
zavádíme GAEC v praxi, 
greeningujem půdu jaksi. 

Ve svém volnu, dcerko, synku, 
lobujem za bioplynku. 

 

Aeroplánem letíme, 
z okének si hledíme. 
A globální letadlo 
totální je hapadlo. 

I když se to nesluší, 
dostaneme za uši, 

až nám jednou dojde ropa, 
nezůstane po nás stopa. 

Jak uvádí ve snáři, 
za vše mohou zednáři 
a až přijde jistý den, 

ukončí náš krásný sen. 
 

Sic to nikdo neocení, 
svět nám přeci chystá změny. 

Už to tady stokrát bylo 
lidstvo se však nezměnilo. 

 
Z celého srdce, 

vše nejlepší v novém roce 2012  
přeje komunita řepky, máku,  

hořčice a ječmene  
při KRV FAPPZ ČZU v Praze 
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