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TAK TO CHODÍ

Robertu Gillovi





WELTLAUF
Heinrich Heine

Hat man viel, so wird man bald
noch viel mehr dazu gekommen.

Wenn wenig hat, dem wird
auch das Wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts hast,
ach, so lasse dich begraben,

denn ein Recht zum Leben, Lump,
haben nur, die etwas haben.



KŘESŤANSKÁ
Mat 25, 29

Kdo má hodně, tomu k tomu
ještě více bude dáno.

Kdo má málo, tomu bude
i to málo odebráno.

A když nemáš vůbec nic,
ať tě raděj zahrabají.

Bezdomovče, právo žít
mají jen, co něco mají.



KAPITALISTICKÁ
Karel Marx

Máš hromadu kapitálu?
Jako těsto sama kyne.

Kdo chce stavět na svém málu,
tomu firma rychle zhyne.

A když jsou všechny prachy v řiti, 
táhni třeba do prdele.

V právním státě právo žíti
mají jenom majitelé.



PODNIKATELSKÁ
Václav Klaus

Balík prachů na tvém kontě
další ti brzo získá.

Kdo má trochu na svém účtu,
zanedlouho kudlu píská.

A když jsou všechny prachy v prachu, 
tak to právem skončíš v řiti.
Ty neschopný, tady přežít
mohou jenom mohovití.



TUNELÁŘSKÁ
Viktor Kožený

Když jsem kradl jako straka,
rychle další nakradu si.

Kdo však kradl jenom málo,
vbrzku hubu utřít musí.

Kdo nekrade ale vůbec,
přežít se mu sotva zdaří.

Nepochopil, hloupý trubec,
že tuná vládnou tuneláři.



BANKROTÁŘSKÁ
Vladimír Špidla

Pamatuj si opravdu prostou:
Nejlíp je, když dluhy rostou.

Kdo dluží jen sem tam trochu,
brzo bude sedět v lochu.

Nelízneš-li si lízinku,
pak ostrouháš, milý synku.

V něm pro život hledej vzpruhu.
Dluhy všem vždy půjdou k duhu.



ÚŘEDNICKÁ
Občanská

Kdo dává hodně do obálek,
sveze se, že řádně mastí.

Kdo na všimném šetří ale,
ocitne se brzo v pasti.

Kdo nepustí ani chlup,
ani štempl nedostane.
Neví, lempl, že se točí

jenom co je podmazané.



PRACOVITÁ
Lidová

Chceš prachy? To chce nedělat
a nevyznat se v ničem.

Když táhneš, druhý veze se
a ještě k tomu práská bičem.

Mudrlante, milióny
pilnou prací získáš stěží.

Tady, blázne, ku prachatým
náleží jen ti, co leží.



UKŘIVDĚNÁ
Vilém Kmuníček

Kdo má hodně, tomu Pán Bůh
ještě navrch přidá.

Kdo má málo, toho čeká
ještě horší bída.

A kdo pozbyl všechny hřivny,
ať do pekla se chystá.

Pro ty, co tu bez místa jsou, 
tam jsou místa jistá.



POSLÁNÍ
Vilém Kmuníček

Tam, kde místo Boha vládne
mamon mocí zrůdnou,
tam bohatí bohatnou a
chudí zase chudnou.

Že nuzáky to semele, 
Bůh si myje ruce.

Bez Boha nám nepomůže
ani revoluce.



JASNÁ
Ježíš Kristus

Chceš, aby ti tvůj Pán dal?
Zmnož, cos dostal vkladem.

Jestli chceš, aby to vzal,
nech vklad ležet ladem.

A kdo hřivnu promrhá a
nevrátí nic zpátky,

ten bude v plamenech
pláčem platit splátky.



 


