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Láska je… 

Láska je opojení,  
láska je droga, 
dítě to k osvojení 
co nemá slova. 

Zlý sen 

Když je něco zlého, 
třeba to bude jen sen, 
ze života tvého 
zmizí, hned jak přijde den. 

Vychytralost 

Vychytralost není chytrost, 
pádem je mezi spodinu, 
hrdost, co má lidská bytost, 
pak nevydrží hodinu 

Krutá … 

O chlebu, o vodě 
třetí den žiji sám. 
Stále jen v hospodě 
k životu přikován 

Rozchod 

Chodím si po bytě, 
od okna ke dveřím, 
srdce zas bolí mě, 
nikomu nevěřím. 

Kovboj 

Dělá si legraci z lásky, 
neboť neví, co to je, 
arogance nosí masky, 
hraje si na kovboje. 



 

 

Mocní 

Když mocných 
se zmocní  
touha mít toho moc. 
Nemocni  

jít po svých, 
žádají o pomoc. 
  

Šachy 

Ze šachového boje 
dá se hodně poznat. 
Jak vítězit vstoje, 
kdy se nutno ozvat. 

Tuláci 

Je to dobrý, 
zbyly drobný 
máme ještě na víno, 
ráno brzy sbalíno. 

Na večírku 

Vulgární vtipy, 
slyšet je kolem, 
bude líp ti 
když jim dáš sbohem. 

Svědomí 

Bůh, to je svědomí, 
co má být čisté. 
Nikdo se nedoví,  
že slušni vy jste. 

 

 

 

Plachá dívka 

Dívka byla plachá, 
než jsi si ji vzal, 
teď ti doma tlachá - 
zbývá biliár. 

 

Čokoláda 

Je prý dobrá na nervy, 
ví to každé robě, 
ani kousek neber mi, 
v žádné denní době. 

Vysoké cíle 

Dát si vysoké cíle, 
to není jenom tak, 
končí pak volné chvíle, 

odložen navždy frak. 

Závody 

Závody chrtů 
a nebo koní. 
Souboje kohoutů – 
i želvy honí. 

Co dělat? 

Co máš dělat, 
když ne hrát? 
Lépe běhat, 
neb se smát. 

I kdyby 

I kdyby bůh nebyl, 
bylo by dobré aby byl, 
abych lépe přežil, 

a abych o něm občas snil. 

 



Skeptik 

Směje se všemu novému, 
směje se tak své hlouposti, 
nemá ani svou doménu, 
koho svou skepsí pohostí? 

Machr 

Hodně rád dělal machra, 
všechno uměl, všechno znal, 
na lidi díval se z patra 
a tak dále, a tak dál. 

Dívenka 

Měl jsem dívenku, 
krásnou a milou, 
doma i venku, 
byla mou vílou. 

Slušnost 

Slušnost se vytrácí 
a občas končí v hrobě. 
Slušnost se vyplácí, 
Nejvíce sama sobě. 

Děkuji 

Děkuji ti pane bože, 
tobě také osude. 
Vám oběma pak za to, že 

nic mě bolet nebude. 

Večer 

Dát ruce do klína, 
dívat se kol kolem, 
jak soumrak začíná, 
ptáci mlknou sborem. 

 

 

 

Víra 

Víra, to je morálka, 
morálka je jako bůh. 
Vede nás jak Polárka, 
na svěží a čistý vzduch. 

Petlice 

Přijď mi má milá, 
přijď mi říci: 
Proč jsi zavřená 
na petlici? 

Že jsem zůstala 
dlouho venku, 
že jsem juchala, 
večer v šenku



Dneska     

Lidé jsou dnes povrchní, 

málo času, hodně dat 

a tak raděj uprchni, 

nelze na ně spoléhat. 

Pokání 

Šel přes tisíc mil 

o hladu a v prachu, 

aby hříchy smyl 

a zbavil se strachu. 

Do ráje 

Kdyby péči psům a kočkám 

dali lidé lidem, 

pak se ještě toho dočkám, 

že do ráje přijdem. 

Budík 

Nařídil jsem si budíka, 

že budu vstávat v sedm hodin, 

jenže on v noci dotikal - 

teprve v deset vzhůru chodím 

Krása 

Krása je jen část člověka 

a ke všemu ta menší, 

občas nás potom poleká, 

když hledíme jen zvenčí. 

Byl bych raděj 

I když pán bůh třeba není, 

byl bych raděj, aby byl, 

chování nám k dobru změní, 

odměny by zařídil. 

Infarktová přání 

Hodně se najíst,  

dívat se na bednu, 

nemá už na víc, 

než aby zalehnul. 

Najděte 

Najděte mi toho vola, 

co hasiče jen tak volá. 

Najděte mi kreténa, 

co je volá bez jména! 

 

Trápení 

Člověče, člověče, 

co tě zase trápí, 

soužení odteče, 

pokud pot tě skrápí 

 

 

Zápisky 

 

Čelovka svítí, 

když leží v posteli, 

zápisky z žití 

neznají povely 

 

 

 



Politici 

 

Brání se osvětě, 

jako čert brání se kříži. 

Zkušenost po světě ? 

Na tu jen seshora shlíží 

 

Víno 

Co na tom záleží, 

že je víno drahé? 

Když je s rovnou páteří 

a nálady je hravé 

 

Pravda 

 

Pohledět pravdě do očí, 

každý jistě nedokáže, 

někdo se při tom pomočí, 

jiný skončí všechny stáže 

 

Prstýnek 

Prstýnek zlacený 

dostala na svatbě, 

teď již je ztracený, 

protože lhala mně 

 

Lidumil 

Mohu být i lidumil, 

však nesmím být hlupák, 

rodinu bych vyhubil, 

oprátku bych utáh 

 

Horší lidé   

Proč jsou lidé zlejší, 

než bývali zamlada? 

Cizí nebo zdejší, 

proto „blbá„ nálada 

 

Rčení 

Vem to odsud, dej to támhle, 

ať se to tu neplete, 

tohle rčení dětem známé, 

zná maminka nejlépe 

 

 

Zábrany 

Jako mají řeky břehy, 

tak lidé by měli mít zábrany, 

jinak padnou brzy k zemi, 

a zůstanou po nich jen balady 



 

Čest 

Co je to čest, 

kdo mi to poví ? 

Není to lest – 

nadávka psovi. 

Není to slovo cizí, 

znali ho předkové, 

příznivci jeho mizí, 

není již kmenové 

 

Svoboda 

Nemusím dělat nic, 

a mohu dělat všechno, 

projekty bez hranic, 

a nebo pouštět retro 

 

 

 

 

Politici 

Politici, politici, 

proč bojujete o moc? 

Víte sice co kdy říci, 

však neumíte pomoc. 

Kde je ODS? 

Kde je slavná ODS? 

Kdo zničil její značku? 

Volá to snad do nebes, 

že lid ji má na háčku ? 

Pozdrav nahoru 

Zdravím tě nahoru, tati, 

vyřiď pozdrav „mamině“ 

dobré skutky snad se vrátí, 

celé naší rodině. 

Krb 

Krbové plameny, 

hřejí a krášlí, 

zmíněné bájemi, 

lákají další. 

Dívka 

Oči má lesklý, 

z touhy, neb z pláče, 

malíř ji kreslí 

jak ranní ptáče 

Výstava 

Mohu být na vozíku, 

přece vidím celý svět, 

k tomu mít harmoniku 

a nikdy nekvílet. 

Začínající hospodyňka 

Nevím, kolik mám teď na účtě,  

asi tak vím kolik v kase, 

hospodařit, prosím, nauč mě, 

nebo skončím brzy v base. 



Bez mobilu 

Jak jsem moh´žít bez mobilu, 

to mi není vůbec jasné. 

I když známé nepominu, 

přesto večer mobil zhasne. 

Kdepak 

Kdepak jenom, kde jsou lidi, 

kdepak jsou ty hospůdky, 

i turisté po nich slídí, 

hledaj je jak borůvky. 

Moje 

Nejdřív přijdeš k mému lomu, 

za ním kousek  

k mému domu. 

Také pole, ty jsou moje. 

též hromada prima hnoje 

 

 

Prémie       

Hledat pozitivní věci, 

to je dobré k čemu? 

Pochopí to každý přeci, 

Je to bonus k vjemu. 

Prší 

Bez deštníku, bez čepice, 

v dešti kráčí silnicí. 

kašlat bude převelice, 

odnesou to její plíce. 

bude trpět zimnicí 

 

Fandové straničtí 

Samolibí hlupáci 

peníze nám utrácí. 

I když jsme jejich oběť, 

zvolíme je pak opět. 

Stále totiž fandíme stranám, 

jako Spartě, či Slavii, 

navzdory pak „morovým ranám“. 

máme pro ně dál mánii. 

Fanynka 

Mraky se plouží, 

sluníčko hřeje, 

po tobě touží, 

však bez naděje. 

 

 

 

Bez dětí 

Ten kdo nechce mít dítě, 

ten by se neměl narodit - 

nebo jenom tak skrytě 

a měl by často marodit. 

Už je to tu 

Zelonohnědé vrbičky, 

dávají volnost jaru, 

přiletí brzo včeličky, 

a dají vale žalu. 

 



Američané v ČR 

Američtí vojáci 

jedou naší zemí, 

kdy přijedou skutečně, 

ovšem nikdo neví. 

Sedm hodin čekání, 

to je trochu nelidské, 

stihnou to do klekání? 

Problémy jsou technické. 

Dávají nám všem jistotu, 

šance jsou tak nulové, 

že za tichého chichotu, 

spolknou nás zas Rusové. 

 

 

V přírodě 

Dívám se kolem 

a hledám krásu, 

s motýlů sborem, 

po květech pasu. 

Někdo 

Někdo ničí lavičky, 

jiný stále nadává, 

někdo píše básničky, 

jiný písně nahrává. 

Plachá 

Dívka byla plachá, 

až to bylo dojemné, 

teď však stále tlachá, 

jen s přestávkou v poledne. 

Bez pozdravu 

Hodně dětí nezdraví - 

co to asi značí? 

V morálce jsou churaví - 

pak v samotě pláčí. 

 

 

 

Tak si vyber 

Něco ti prý chutná 

a něco vůbec ne. 

Něco je ti putna 

a něco příjemné. 

Když hledíte na módu 

nebo na vrcholový sport, 

pochopíte náhodu 

a že moc smyslu nemá holt. 

Zahraniční sestřička 

Vyčítat ti budou děti, 

i příbuzní i známí, 

rozhlodla ses k cizím jeti 

a stud ti v tom nebrání. 

Přepych 

Jak možno žít si v přepychu, 

když druzí trpí hlady, 

vždyť je to přece ve hříchu, 

mít k bydlení dva hrady. 

 

 



Šaty nedělají člověka 

Co má člověk na sobě, 

na tom nezáleží, 

co však v jeho osobě, 

o to právě běží. 

Příčiny 

Musím se dostat do let, 

abych si užil klidu. 

Musí mě něco bolet, 

než-li na radost přijdu. 

 

Přání k svátku 

 

Aby jsi měla klid, 

a rodinu mít kolem sebe, 

aby ti bylo líp, 

nad hlavou modř, ať se ti klene 

 

Michaláková 

 

Jestli děti týrala, 

tak o čem se bavit ? 

jestli byla zhýralá, 

tak nemůže slavit ! 

 

 

 

 

Poražené stromy 

 

Otevřel černé pivo – 

porazili dvanáct stromů, 

je mu tak z toho blivo, 

ke všemu vztek přišel k tomu 

 

Co je to jen za lidi, 

kterým stromy vadí ? 

Dopředu moc nevidí, 

kůži mají hadí 

 

Nezodpovědný starosta 

 

Arogantní frajer 

nechal skácet stromy, 

způsobil tím malér, 

půjdou za ním hromy 

 

 

 

 



 

 

 

Sucho 

 

Jen ať prší, 

ať si leje, 

naše končí 

beznaděje 

 

Parazité 

 

Proč živíme parazity, 

co na společnost kašlou ? 

Přibližujem kalamity, 

lemplů budeme baštou 

 

Proč živíme flákače, 

co mají ruce lachtana, 

co popíjí lahváče, 

nos ohrnují nad náma ? 

 

 

 

 

 

CHKO 

 

V CHKO se moc nemluví, 

zde se jenom šeptá, 

na to, co bude k večeři 

příroda se neptá 

 

Nemusí 

 

Nemusí být člověk všude, 

nemusí vidět všechno. 

oči mít jen stále rudé, 

uznávat jenom techno 

 

Z kopce 

 

Ať si říká kdo chce, co chce, 

já už raděj chodím z kopce, 

a to z toho důvodu, 

že jsem dlouho v důchodu 

 

 



 

 

 

 

 

Šaria 

 

Která vláda schválila 

jiné právo v zemi ? 

Proč má platit šaria ? 

Nějak divné je mi 

 

Kdo chce u nás hostem být 

musí uznat zákony, 

jinak nelze v klidu žít, 

když jsou spolu národy 

 

Ve dvaceti případech 

šaria se liší, 

nebude tu minaret, 

ať to každý slyší 

 

Platit musí lidská práva, 

pro každého ve státě, 

kdo si s tímto jen zahrává 

naše vize nechápe 

 

Tolerance má svou míru, 

zeptejte se Sokrata, 

když žít chcete spolu v míru, 

nutno vidět oblaka 

 

Kdo překročí hranice, 

musí poznat zákony, 

nutno přece bránit se - 

nikoliv až katovi 

 

Kdo nezřekne se šarie, 

nemá zde co hledat, 

pozdě je, až zabije - 

nejsme národ telat 

 

Co by tomu řekl Hus, 

Masaryk a Žižka ? 

Je to mimo jejich vkus - 

kdy ozve se Biska ? 

 

 



 

 

Jméno II 

 

Neseš jméno, 

neseš čest, 

jednou rčeno, 

platno jest 

 

Stříbro 

 

Zkušenosti starších lidí, 

mají cenu stříbra, 

kdo říká ne, ten nás šidí 

při stavění sídla 

 

Skleróza 

 

Až nebude myslet, 

to mu bude hej, 

nebude nic „viset„, 

bude „studenej„ 

 

 

 

 

Radní - specialisté 

 

Jeden radní je na sport, 

druhý, ten je expert na zdraví, 

třetí radní je magor, 

čtvrtý, že nic nejde vypráví 

 

Vlny 

 

Jedna vlna stíhá druhou, 

něžně na ni syčí, 

kdypak obě spolu budou, 

kdypak láska vzklíčí ? 

 

 

Pýcha II 

 

Generace generaci, 

předává jí pýchu, 

moudrým je to pro legraci, 

věřícím pak k hříchu 

 



 

 

V pubertě 

 

Ještě za nimi nic není, 

znají pouze kritiku, 

sní, že úspěch se jim zjeví - 

jde o partu cyniků 

 

Kluci 

 

Kluci nikdy nebrečí, 

na rozdíl od holek, 

hlavu také nevěší, 

nesnáší „obojek„ 

 

V důchodu 

 

Dělám teď to, co chci, 

a pak to, co mne baví, 

život vedu po otci, 

jen se v něm méně klaním 

 

 

 

 

Doporučení lékaře 

 

Řekněte mi, co mám dělat, 

a já to udělám, 

i když třeba trochu nerad, 

tak v poledne ulehám 

 

 

 

Fasáda      

 

Nedívám se na fasádu, 

spíše hledím na střechu, 

nedávám moc na parádu, 

vše se dozvím z doslechu 

 

Opožděný potlesk 

 

To bylo hezkejch ženskejch, 

co tě nechaly být, 

přesto si klidně tleskej, 

alespoň máš svůj klid 



 

 

Za komunistů 

 

Kdo ví z mladých, co tu bylo, 

když nebyla svoboda? 

Když se ve všem soutěžilo 

a nešlo říct „proboha„ 

 

Panenka v koutě 

 

Najděte mi někde v koutě, 

panenku, co smutně sedí, 

přinesu jí růže z poutě, 

ať s obdivem na mne hledí 

 

„Tanečnice„ 

 

Tančila celé léto, 

potom šla na testy, 

řekli jí: dítě je to, 

a žádné protesty 

 

 

 

Rozhovor 

 

Dej mi děvče, 

dej mi šanci. 

Zpívej pěvče 

s elegancí - 

k mému tanci 

 

Škarohlíd 

 

Ten, kdo vidí černě, 

ten se nikdy nezklame, 

jasné, ale zjevně, 

že tím také nemládne 

 

Dlužník 

 

Zatínám pěstě, 

zatím jen jemně, 

dluží mi dvě stě, 

vrátit je nechce 

 

 



 

 

 

 

Jako zvěř 

 

Kdo se chová jako zvěř, 

od něj raděj rychle běž, 

zavolej si ochranku, 

neb se ukryj do tanku 

 

Žít či nežít ? 

 

Někdo život nežije, 

ale jen ho užívá, 

nedostane prémie, 

neb jen stále uhýbá 

 

Drahý citron 

 

Drahý citron bez šťávy, 

koupit dneska musím, 

ždímat ho mne nebaví, 

tak pomeranč zkusím 

 

 

Kapsička 

 

Kdo vymyslel kapsičku, 

to byl tedy borec, 

na bluzičce, na tričku, 

kde dál je jim konec ? 

 

Malá, skrytá kapsička, 

ta není jenom tak, 

ukrývá též psaníčka, 

nebo i ženský akt 

 

 

Ženino přání 

 

Pro mne a za mne, 

nech si klidně narůst vousy, 

jen, když mám tvoje rámě, 

a něha se kolem trousí  

 

 

 



 

Řidič XXI století 

 

Řídí auto s nadhledem, 

jen tak levou rukou, 

až tu praxi zavedem 

daň splatíme krutou 

 

Levé ruky malíček 

rozhoduje o žití, 

řidič není pánbíček, 

kdo ho jenom přichytí ? 

 

 

Móda pro seniora 

 

Nechtěně jde opět s módou, 

když má staré rifle děravý, 

jak je mladí jen trhat mohou, 

proč je nosit v celku nebaví ? 

 

 

 

 

 

Soudkyně 

 

Ta ví o životě 

více než druzí, 

o každé křivotě, 

o trnech růží 

 

Ospalá 

 

Dívka má je ospalá, 

v noci se ze snů budí, 

spala by jak koala, 

nejlépe na mé hrudi 

 

Milenci na dálku 

 

V duchu se s ní mazlí, 

ona se nebrání, 

když jsou oba nazí, 

tak přijde klekání 

 

 

 



 

Hledání 

 

Hledám nešťastnou ženu, 

abych ji učinil spokojenou, 

není to lehké věru, 

vezmu si na to hned dovolenou 

 

Bez dluhů 

 

Tak jsi zase bez dluhů, 

to je prima pocit, 

zbavil jsi se přeludů, 

v pohodě se ocit 

 

Sedmnáctiletá 

 

Vlasy má do zlata, 

oči, ty pak jiskrné, 

z lásky je dojatá, 

miluje poprvé 

 

 

 

 

Královna 

 

V zajetí tradic, 

královna stále žije, 

svobody nanic, 

pro vlast však srdce bije 

 

Divoké děti 

 

Taky jsem byl dítě, 

ale, že bych v jednom kuse, 

křičel, kopal v autobuse ? 

 

Když matka láskou sní tě, 

má jen malou autoritu, 

jen těžko usadí tě, 

a prosadí majoritu 

 

Asi jsem byl vychovaný, 

to se dneska nenosí, 

matky hlídaj seriály, 

děti plné emocí  

 



 

 

 

 

 

Riziko 

 

Riziko patří k životu, 

nelze se ho úplně zbavit, 

stále bude a bylo tu, 

o něm se schází summit 

 

Zajímá nás však jeho míra, 

aby byla malá, 

nebezpečí se nepopírá, 

neštěstí se stává 

 

Originál 

 

Voňavost vánočního stromku 

tu neumí žádný sprej, 

o útulnosti dřevěného domku 

v paneláku zdát si dej 

 

 

Údiv 

 

Člověk se často náramně  diví, 

nad tím co bylo, a co je nyní 

 

Dieta číslo … 

 

Polévka a skýva chleba, 

tím se brání tloušťce, 

zákusek si k tomu nedá 

vzhledem k cukru moučce 

 

Na výběr 

 

Světla a stíny, 

dobrota, zloba, 

květináč hlíny, 

hodinky snoba 

 

 

 

 

 



Svatba na krku 

 

Připadal si jako kněz, 

co nemá žádnou ženu, 

rozhodl se jednu svést, 

přidat ji k svému jménu 

 

Kdo jsme, kam jdeme ? 

 

Krademe včelám med, 

zabíjíme mladá zvířata, 

jdeme však  stále vpřed, 

na místa sluncem přehřátá 

 

Nechtěla 

 

Nechtěla hocha, co ráčkuje, 

ani toho, co se hrbí, 

také toho, co se maluje, 

ni toho, co do výšky strmí 

Nechtěla ani herce, 

natož pak třeba dělníka, 

toho, co mluví tence, 

i toho, co nic neříká 

 

Nakonec krása zmizela, 

zůstaly smutku vrásky, 

také již špatně viděla, 

a tak se vdala z lásky 

 

 

 

 

Techno – hudba 

 

Nač se učit noty, 

nebo zkoušet zpívat ? 

Stačí oblé boky, 

do rytmu se kývat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soukromí 

 

Soukromí je soukromí, 

tabu jeho známe, 

proč však o něm vypoví 

televize známé ? 

 

 

Sledovanost, sledovanost 

to je , co v nich vládne, 

mladí mají v hlavě chaos, 

zkušenosti žádné 

 

Pustí k tělu reportérku, 

co se stále na vše ptá, 

jejich prospěch nemá v merku, 

ten jim báseň našeptá 

 

Poezie II 

 

Poezie je něha 

jen pro spřízněnou duši, 

co mezi lidmi běhá, 

ji nezasáhneš kuší 

 

Poezie je vánek, 

co probudí tě ze sna, 

na posvícení stánek, 

a barvy má jak vesna 

Neříká všechno přímo, 

často si mluví skrytě, 

zraje tak jako víno, 

pokaždé omámí tě 

 

 

Samotář o Vánocích 

 

Zaplať pán Bůh, že jsem sám, 

že nemusím se bavit, 

že nepodleh´jsem pověrám, 

a mohu v klidu slavit 

 

Květina 

 

Ty jsi má května, 

co čeká na vláhu, 

pokaždé je jiná, 

provoní zahradu 



 

Přivřené oči 

 

Proč právě k němu, 

chodívá večer na víno, 

proč cítí něhu, 

a oči mají zavřeno 

 

Arytmie 

 

Arytmie 

je jak zmije, 

uštkne srdce churavé - 

nechce ztichnout, ještě ne 

 

Konzum 

 

Konzum bude poslední, 

k čemu lidstvo dospěje, 

teď je sice moderní – 

předzvěst konce ovšem je 

 

 

 

Zajímavosti 

 

Na zajímavá fakta 

dívá se dost spatra, 

když husa má dvě hlavy, 

tak to ho už nebaví 

Myšlení 

 

Spousta věcí 

je všem jasná, 

myslet přeci 

je věc krásná 

 

Láska 

 

Láska je touha, 

touha pouhá 

někdy krátká, 

jindy dlouhá 

 

 

 

 

 



Kazda 

 

Jedna věc je lidem téměř jistá, 

Kazda nebyl skalní komunista, 

on byl jenom dobrý člověk, 

v nebi tak si může hovět 

 

Popularita 

 

Popularita občas škodí, 

když dostaví se média, 

těm se pak všechny drby hodí, 

zostudí třeba génia 

 

Seznámení 

 

Jak jsi chytrý, jak jsi zdatný, 

budíš dobrý dojem, 

však u dívky málo platný, 

neznámý jsi pojem 

 

 

 

 

Básničkář II 

 

Někdy má básník fantazii, 

jindy jenom snahu, 

v duchu vidět Tanzanii, 

nebo stačí Prahu 

 

Spánek 

 

Dneska se vyspím, 

doufám, že bez budíka, 

tebe si vysním, 

s tebou čas líp utíká 

 

Světelná hudba 

 

K čemu k hudbě kudrlinky? 

Stačí přece melodie, 

pár not mezi známé linky, 

u pódia begonie 

Světel plná schow, 

gymnastické triky, 

není touhou mou, 

stačí  staré zvyky 



Adrenalin 

 

Adrenalin, to je stres, 

a ten zas škodí zdraví, 

proč připravit si dnes děs – 

jinak se člověk baví 

 

Kde jsme udělali chybu ? 

 

Tragedie je to dost veliká, 

hlavně pro ty starší z nás, 

mladým, že vlast už nic moc 

neříká, 

nechají vlast napospas 

 

Když nebyla televize 

 

Když nebyla televize, 

to vám byly časy, 

dítě mohlo ven si zmizet, 

dívka s hochem šla si 

 

Když nebyla televize, 

to se hodně zpívalo, 

když pak byla velká krize, 

tak se jen víc líbalo 

 

Když televize nebylo, 

tak to bylo pořád řečí, 

mnohé se časem změnilo, 

každá žena není něčí 

 

Náhoda 

 

Život je často náhoda, 

někdy máš štěstí, jindy ne, 

přec ho žij po svém, proboha, 

pohoda tě pak nemine 

 

Láska je láska 

 

Láska není jen štěstí, 

je s ní i dost starostí, 

někdy střetnem se s pěsti, 

jindy gejzír radostí 

 

 

 



Je to tak 

 

Dlažební kostka, ta prostě nelítá, 

to dobře všichni víme, 

dobrota, že se někoho netýká 

tomu se však divíme 

 

Kůrovec ničí smrky v lese, 

tomu se nikdo nediví, 

zato však člověk těžko snese, 

že jiný je lenivý 

 

To, že stejně vypadáme, 

to nás dosti mate, 

kdypak už jen rozpoznáme, 

že jsme v jiném šatě ? 

 

Lustr 

 

Ignoranti z Ománu 

postavili mešitu, 

hala jako z románu - 

mají hodně kreditu 

 

Lustr váží osm tun, 

žárovek má přes tisíc, 

nejde ti to  rozum, 

tohle, to je jejích líc 

 

Všechno to je samá pýcha 

za peníze z nafty, 

aby lidi byli zticha, 

všichni stáhli plachty 

 

Babička 

 

Babička v neděli přišla, 

děti kolem ní skotačí, 

s nimi pak vesele šišlá, 

do kytic váže bodláčí 

 

Zabíjení na PC 

 

Probouzet nízké pudy, 

to není nikdy fér, 

jiné cesty jsou z nudy, 

je mnoho jiných her 

 



Teorie relativity 

 

Nejde dělat nic, 

když čas už se ti krátí, 

když jdeš konci vstříc, 

a věčně budeš spáti 

 

Čas, když tolik chvátá, 

brzdí ho jen činy, 

on má cenu zlata, 

nejde dělat chyby 

 

Je to hezké 

 

Když je něco hezké, 

tak to chceme mít, 

třebas jde o ženské, 

co nám berou klid 

 

 

 

 

 

 

Stáří V 

 

Tělo již chřadne, 

však drží se mysl, 

výmluvy žádné - 

jen dál žít má smysl ! 

 

 

 

Hezký byt 

 

K čemu je hezký byt 

s nábytkem secesním ? 

Ve dvou by bylo líp, 

i s teplem tělesným 

 

Novinář 

 

Když napíšeš „kravinu“, 

tak to bude čtivé, 

slupnou to jak malinu, 

i honorář přijde 

 

 



 

 

Košile 

 

Koupila ti novou košili, 

abys ji měl zase rád, 

zapomene na tvé omyly, 

když nebudeš nikdy lhát 

 

Rada 

 

Nohy v teple, 

hlavu v chladu, 

neber vztekle 

tuto radu 

 

 

 

Básničky 

 

Kolik lidí v republice 

dokáže psát básničky, 

jednoduché jsou prý sice, 

poučí však mladíčky 

 

Jako kotě 

 

Byla milá jako kotě, 

co si hraje s míčkem, 

divadélko jenom pro tě, 

abys přišel s díškem 

 

Zabitý čas 

 

Jak jen zabít čas? 

Co k tomu řekne mládež ? 

Jak si srazit vaz ? 

Ze silnice je manéž ! 

 

FAFA 

(Fanatičtí fandové) 

 

Sportovat je paráda, 

fandění je ale k čemu? 

Je to jenom pomáda, 

co nemá již valnou cenu 

 

 



V autobuse XI 

 

„Mrkací panenka“, 

naštěstí živá, 

má hezká raménka, 

na tě se dívá 

 

 

Věk na černé šaty 

 

Má už věk na černé šaty, 

to kdyby šel známým na pohřeb, 

ale vlastně na to taky, 

kdyby do rakve musel hned 

 

Hlavu vzhůru 

 

Skloněné hlavy k trávě 

ovečky mají celý den, 

ještě, že mám tvé rámě, 

a že jsi stále hodný jen 

 

 

 

Je ti dobře 

 

Je ti dobře na světě, 

když tě zas nic nebolí, 

když i žena chápe tě, 

a lidé jsou féroví 

 

Pryč 

 

Ze světa stínů, 

do kraje světel, 

ze sklepa splínů – 

můžeš být vesel 

 

Těšení 

 

Těším se na tebe, 

až budeš u mne, 

srdce je zmatené, 

a tvář mi rudne 

 

 

 

 



Všední radost 

 

Co kdybys neviděl, 

nebo byl hluchý, 

jídlo měl na příděl, 

pohár měl suchý? 

 

Fi-lo-zo-fi-e 

 

Máš nějaký světonázor, 

máš nějakou útěchu ? 

Nebo jenom plytký blábol 

na prohranou ruletu ?  

 

Zkušenosti II 

 

Zkušenosti nám mizí 

spolu se starými lidmi, 

s nimi spousta vizí - 

diletant úspěch sklízí, 

a dostává novou „židli“ 

 

 

 

Kdo ? 

 

Kdo má větší cenu – 

mladík nebo kmet ? 

Kdo dělá čest jménu – 

pozná se to hned 

 

Svůdník 

 

Pobláznil jí hlavu, 

pak ji nechal stát, 

jen tak pro zábavu – 

neumí mít rád 
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