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Po letech 
 
Měl jsem tě moc rád, 
a ty to dobře víš, 
znovu chci se ptát, 
co mi teď odpovíš ? 
 
Očekávání 
 
Co na mne v stáří číhá, 
na co si pozor dát ? 
Jaká mne čeká tíha, 
čeho se třeba vzdát ? 
 
Jablonecký deník 
 
Do nového roku 
přeji svému deníku, 
k lidem dobrou sloku 
v ještě lepším ročníku 
 
Touha 
 
Toužila po něze, 
s hlavou na jeho rameni, 
snad strasti unese, 
až přijde cizí mámení 
 
Ke svátku 
 
Aby tě nic nebolelo, 
abys byla veselá, 
a života leporelo, 
ať ti starost nedělá 
 
Dělání 
 
Jó, to takhle na kecání, 
to je lidí dosti, 
když jde ale o dělání, 
málokdo se zhostí 

 
Stromy 
 
U řeky stojí stromy, 
které se chystám fotit, 
však dřív než přijde lobby 
a bude z nich mít profit 
 
Přednost 
 
Jen si klidně běžte, 
vy snad ještě spěcháte, 
do mrazu, do deště, 
na cestu se neptáte 
 
Prší 
 
Podívej se má milá 
ještě jednou z okna ven, 
abys byla dál čilá, 
deštník s sebou ven si vem  
 
Brno 
 
Brno je modrá loď, 
která má plachty bílé, 
tam chlapče často choď, 
a buď u svoji milé 
 
Brno je žlutý vlak, 
co jezdí na čas, 
Brno je dravý pták, 
co křičí nahlas 
 
Ručka 
 
Ručku má jak Taťána, 
malou, bílou a hebkou, 
potkat ji tak zamlada, 
musel bych před ní kleknout 
 



Přání IV 
 
Mám rád tvou duši, 
čistou a jemnou, 
všechno ti sluší, 
miluj se se mnou 
 
 V posteli 
 
V posteli básničky tvořím, 
z postele volám mobilem, 
v posteli se lásce kořím, 
spánek, ten raděj pominem 
 
Zdravý nebo nemocný ? 
 
Srdce, páteř, kyčel, 
neslouží už jako dřív, 
jak jsi k tomu přišel ? 
prý v mládí ti bylo líp 
 
 
 
Noční chodec 
 
Zachumlaný do kabátu, 
jde sám nočním sněžením, 
vzpomíná si na pratátu, 
jak na kněze čeledín 
 
Za co mohu ? 
 
Mohu za to, když jsem líný, 
za to, že třeba kradu, 
za to, že jsem k lidem jiný, 
za to, že nosím třetí bradu  
 
Za to, že mám orlí nos, 
nebo kratší jednu nohu, 
na tom nejsem vinný dost, 
za to vskutku málo mohu 

 
Půjčka 
 
Nevím, zda to bude nutné, 
já to ale zkusím, 
nechci vídat oči smutné - 
tak vám tedy půjčím 
 
Otázky mládí 
 
Řekni mi tati, 
kterak se zlatí 
úhoři zlatí ? 
 
 
Mírně optimistická 
 
Venku pere sluníčko, 
doma žena zas prádlo, 
v peněžence chudičko, 
však daleko je na dno 
 
Reklama pro zdraví 
 
Reklama pro zdraví, 
není nikdy nadarmo, 
nemocem se zabrání, 
pročpak není zadarmo? 
 
Chudá nevěsta 
 
Vím, asi zklamu 
svou milou mámu, 
když chodím dál s dívkou chudou 
 
Zvedla mne na nohy, 
líbí se tátovi, 
kde najdu takovou druhou ? 
 
 
 



Mozart 
 
Bláznivý smích 
připomíná idiota, 
není to hřích, 
tak vzniká tón nebo i nota 
 
Co mu chybí ? 
 
Řekněte nám, co mu chybí, 
ať to začnem hledat, 
zatím se mu život líbí, 
a nic nemá nerad 
 
Nikdo se v něm nevyzná 
 
Nemá ani sklerózu, 
natož toho Parkinsna, 
netrpí na nervózu, 
nikdo se v něm nevyzná 
 
Udělá i dobrý skutek, 
někdy ovšem nadává, 
opraví obecní plůtek, 
jindy splátku zažádá 
 
 
 
Přání 
 
Navečer před spaním 
má jedno přání, 
k bohu se uklání 
pro rozbřesk ranní 
 
Fantazie 
 
Mohu zažít spoustu příhod, 
mohu bloudit pralesem, 
vojákem být nebo divoch, 
neb tahat eso za esem 

 
Mohu šéfovat ve firmě, 
mohu se dvořit princezně, 
nebo slézat hory v zimě, 
neb malovat, i mizerně 
 
O co jde ? 
 
Ležet nebo běžet, 
o to mu často v žití kráčí, 
nikdy prý se nelek, 
když v cestu přišlo křáčí 
 
 
Zajímavý život 
 
Nikdy nebyl život tolik zajímavý, 
a neletěl tolik jako teď, 
stačí jenom zůstat stále trochu 
hravý, 
na problémy hledat odpověď 
 
Sklady 
 
U silnice krabice, 
sklady, sklady, zase sklady, 
honem, rychle sbalit se, 
a toulat se mezi hrady 
 
Šok 
 
To je ale šok, 
bude z tebe cvok ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dívka 
 
Má dívka není hloupá, 
hezky se na ni kouká, 
zvláště pak, když se koupá 
 
Je také ke mně milá, 
od rána stále čilá 
a navíc žádná kila 
 
Jiní chtějí kuřačky, 
zdrogované „děvky“, 
bez domova tulačky, 
nebo v jednom všechny  
 
A tak moje milá, 
vlastně na mne zbyla ! 
 
 
 
TV 
 
Přibití k obrazovce, 
jako hřebíky k lavici, 
kdopak je tohle to chce, 
že hloupneme si „palici“ ? 
 
Uplakaná 
 
Oči ji slzí, 
občas už jenom ze zvyku, 
když tě to mrzí, 
dej ji větvičku šeříku 
 
 
Každý den 
 
Každý den něco pro byt, 
a také něco pro sebe, 
jednoho mola zabít, 
a jednou vzlétnou do nebe 

 
Život VI 
 
Život není o vráskách, 
o rychlosti chůze, 
on si plyne v otázkách, 
a podléhá můze 
 
 
 
 
 
 
 
Vzpomínky seniora 
 
Má vzpomínky na hezké věci, 
a má jich vskutku dosti, 
dá si k nim večer vína deci, 
při nich  mu „přijdou“ hosti 
 
Veselejší 
 
Je to hned veselejší, 
když venku svítí slunce, 
trochu nás to ukonejší, 
a čilejší jsou ruce 
 
Modré nebe 
 
Dokud mne nic nebolí, 
tak se cítím dobře, 
nemusím mít kremroli - 
nebe vidím modře 
 
Motivace 
 
Pořád byl jen línej, 
stále koukal na „bednu“, 
než mu řekli přidej, 
půjdeme pak na jednu 



Manekýnka 
 
Dala si nohu přes nohu, 
jen tak v krátké sukénce, 
dívat se jinam nemohu, 
na tvářích mám ruměnce 
 
Hledání ženicha 
 
Najděte mi člověka, 
co mu možno věřit, 
co má srdce do měkka, 
s kterým vše lze přežít 
 
Podívej se 
 
Podívej se holubičko, 
podívej se na sebe, 
jaké hezké máš ty líčko, 
proč srdce máš z kamene ? 
 
Vybíjení druhů 
 
Vybíjení druhů, 
toť vizitka člověka, 
kolik přidá dluhů, 
koho dále poleká ? 
 
Hudební kritik 
 
Není to šálek mé kávy, 
ta hudba mne nebaví, 
nikdy nedočká se slávy, 
je jako meč rezavý 
 
Vandr 
 
Půjdeme na vandr, 
vyděláme prachy, 
zakoupíme mandl, 
auto barvy khaki 

 
Nikdo 
 
Nikdo není dokonalý, 
každý má svou chybu, 
když jen ideál mne baví, 
tak přítele minu 
 
Starosti 
 
Skončila ti jedna starost, 
kdy zas přijde druhá ? 
Chodí také ale radost - 
po dešti je duha 
 
Poezie 
 
Poezie, to je ptáček, 
který hezky zpívá, 
má to ale jeden háček, 
každý si ho hlídá 
 
Láska V 
 
Láska není na věky, 
i když může být, 
láska, ta je nad léky, 
a s ní bude líp 
 
Technický pokrok 
 
Stále méně pohybu, 
zato více techniky, 
do marketu pro rybu, 
zadělat na knedlíky 
 
Stále více tloustneme, 
za sebe se modleme 
 
 
 



„Kraviny“ 
 
Zajímavé „kraviny“, 
vládnou dneska světu, 
měníme je za jiný, 
nejlépe na netu 
 
Nedostupná 
 
Proč jsi stále nedostupná, 
a dál můj mobil mlčí, 
vždyť mne láska s tebou chutná, 
proč se teď v koutě krčí ?¨ 
 
Osobnost 
 
Nenechá se rušit časem, 
hodinky má v tresoru, 
nedívá se často na zem, 
nepodléhá teroru 
 
Názory 
 
Proč brát lidem názory, 
ze zkušeností a z historie ? 
Rozumu nejsou navzdory, 
což nechápe ten, kdo příliš pije 
 
Kartářka 
 
Podívej se holoubku, 
co tě čeká zítra, 
zavřou ti tvou Poldovku - 
nebyla dost chytrá 
 
Zloději kyslíku 
 
Vykradači kyslíku 
za volanty sedí, 
miliony viníků, 
zuby v úsměv cení 

 
Co je sláva?  
 
Za mou rakví  
nepůjde celý Madrid, 
jako za Lopezem de Vegou. 
Nebude mi to již vadit, 
jiná má přání již dnes vedou. 
 
 
Nepřítel 
 
Ušlechtilost k nepříteli, 
tak to je častá „konina“ 
zvláště potom, nevíme-li 
kdy jeho pomsta začíná! 
 
Nemusím však za něho 
považovat každého. 
Počítat však musím s tím, 
že se chyby dopustím. 
 
Ten, kdo vidí všechno lepší, 
ten si občas pěkně křepčí. 
Smutek ale zahání, 
když prožívá zklamání.  
 
 
Dlužník 
Zatínám pěstě, 
zatím jen lehce, 
dluží mi dvěstě 
a vrátit je nechce. 
 
Život VI 
 
Život je prý umění, 
nevím, zda mám však věřit tomu, 
vidím kolem čumění, 
a k tomu uhýbání slovu. 
 



Škarohlíd 
 
Ten, kdo vidí černě, 
ten se nikdy nezklame. 
Jasné, ale zjevné, 
že tím také nemládne. 
 
Skrytá láska 
 
Proč se na ni dívám, 
proč dělám to, a nebo tohle, 
proč svou lásku skrývám, 
proč nepošlu jí ani pohled? 
 
Když 
 
Když držíme pohromadě, 
nic nás nezničí. 
Když si s matkou chodí mládě, 
nikdy nekřičí. 
 
Svoboda III 
 
Dejte lidem svobodu, 
nebudou utíkat ze země, 
dopouštět se podvodů, 
chovat se ke druhým hanebně 
 
Paraziti 
 
To je dneska parazitů! 
Kde se tak moc množí? 
Chystáme si kalamitu - 
chybí láska boží. 
Nepřítel přírody 
 
Největší nepřítel přírody, 
ten jmenuje se člověk, 
bere z ní stále jen výhody, 
řídí ji jako „Sovět„ 
 

Paráda III 
 
Budu si říkat „Paráda“, 
i když to budu mít už sečtené, 
zbude sice jen fasáda,  
všechno vidět chci stále zelené. 
 
Ignoranti 
 
Kašlete na tradici, 
kašlete také na mravy, 
co k tomu ještě říci? 
Nejste vy padlí na hlavy? 
 
Dva sloupy 
 
Příjemné a užitečné, 
o to v životě běží, 
dohady to budou věčné, 
do kterých vstoupit dveří. 
 
Pád 
 
Spadl mu mobil na zem, 
ještě k tomu brýle, 
mimo tak zůstal rázem - 
déle však při síle. 
 
Stáří VII 
 
Vlasy jsou šedé, 
kůže je vetchá, 
vrásky pak v čele. 
Stáří se neptá. 
Autodrom 
 
Tam v Mostě na „Souši“ 
jezdí auta svižně, 
zákony pokouší, 
hasí se tam žízně. 
 



Až 
 
Až bude nemohoucí, 
půjde do Dé pé esky 
přihlásit se k vedoucí, 
pomocí es em esky. 
 
Rozvod ? 
 
Nerozumím, nechápu, 
to nestačí říci, 
dítě přece chce tátu, 
a v rodině žít si.  
 
Úchylky 
 
Když je někdo na děti, 
nebo  na zvířata, 
také třeba v zápětí, 
když chlap hledá chlapa. 
 
 
Pan učitel   
  
Učitelům přidat na platě ? 
Tak to nebude drahé. 
Nejvýš rok stojí si na vartě, 
tak jako v církvi abbé. 
Má se přidat učitelům, 
prý to bude hodně stát, 
vždyť stejně žádní učitelé nejsou. 
Navíc moje dvě dcerky 
učí jen učitelky. 
 
Politika TV 
 
Kde je ta pohádka  
co se všem líbí? 
Pro sládka, pro mládka, 
které mlýn živí. 
 

Peníze nesmrdí? 
 
Porušují lidská práva, 
ničí lidem zdraví, 
při jednání voní káva. 
investor je pravý. 
 
Chudí 
 
Žijí stále v pohodě, 
ačkoliv jsou chudí, 
o chlebu a o vodě, 
nikdy se nenudí. 
 
Pro co? 
 
Učení jen pro učení, 
jakou to má cenu? 
Tak jako „trávy“ hulení, 
to je stejné menu. 
 
Sebevrah 
 
Z hrdiny se stane hlupák, 
to, když má špatné informace. 
Rakovinu předem „uhád“, 
zbytečně přestal milovat se. 
 
 
 
 
Den žen   
 
Blíží se váš Den žen, 
v médiích ale ani hlásku, 
jste pro nás jak ženšen, 
když ovšem vyznáme vám  lásku 
 
 
 
 



Přání k svátku 
 
Přeji ti k svátku, 
lehkou chůzi do schodů, 
co nejmíň zmatků, 
dennodenně pohodu 
 
Též dobré nápady, 
a radost z práce, 
veselé nálady, 
koruny v bance 
 
Jednou jsi nahoře, jednou dole 
 
Jednou spal jen v neckách, 
jindy zase v Pupu, 
vše zapsáno v deskách - 
v dlani ani chlupu. 
 
Reklama II 
 
Nebudu si kazit dojem 
posloucháním reklamy, 
stejně jako kydat hnojem, 
oboje mne nebaví. 
 
 
 
 
 
 
Dvojí láska 
 
Miluji dvě krasavice 
jedna lepší druhé, 
jak se jim mám ubránit se, 
která první bude? 
Nechám si je asi obě, 
ta druhá by žárlila, 
budu muset žíti skromně, 
stejně jako zamlada. 

 
Davy 
 
Tam, kde vládnou jenom davy, 
tam se nikdy nedaří, 
tam chcípají krávy hlady, 
v zimě nebo v předjaří. 
 
Až uvidíš dav, 
drž se od něj dále, 
jinam rychle plav, 
nebo máš namále. 
Pro pána, pro pána 
pro pána krále! 
 
Talisman 
 
Talisman pro štěstí, 
ještě nic nevěstí. 
Kdo ale věří, 
zklame se stěží. 
 
Soukromá komerční TV 
 
Jedna „bída„ střídá druhou, 
divák aby zhynul nudou. 
Kdy zas slušné filmy budou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Každý něco 
 
Každý máme něco, 
co se týče vzhledu, 
ale také něco, 
co rozdává něhu. 
 
Každý máme něco, 
co se týče povahy, 
ale také něco, 
co dodává odvahy. 
 
Každý máme něco, 
co se týče zdraví, 
ale také něco, 
čím ty druhé baví. 
 
Dnešní doba 
 
Jaká je dnešní doba? 
Řekněme pravdy slova: 
„Doba je prostě taková, 
jak se jen člověk zachová„ 
 
Šachy 
 
Milý brachu 
uč se šachu. 
Budeš řešit problémy 
a ne skákat do Sény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krize 
 
Je tu dost vysoko, 
okno se dá otevřít? 
Aby jisté bylo to, 
až bude chtít odejít. 
 
„Pršeli“ milionáři 
z oken mrakodrapů, 
to beze strachu ve tváři, 
s odvahou všech chlapů. 
 
Slečno 
 
Proč jste slečno 
tak moc vážná, 
když nás čeká 
dnes noc vlažná ? 
 
Tatry 
 
Slovenská krajina 
hladí a dojímá. 
Zbyly jen obrázky 
a pentle z pomlázky. 
 
 
K čemu jsou ? 
 
K čemu je věda, 
k čemu je technika? 
Běda, ach běda, 
žití moc neříká. 
 
Výjimečnost 
 
Každý je v něčem výjimečný, 
jenže často neví v čem! 
Ti co to vědí, ti jsou věční - 
ostatním pak requiem. 
 



Ženám 
 
Může čekat poezii, 
může se na ni těšit,  
nikdy ji však vyžadovat, 
mohla by tím i zhřešit. 
 
 
Historie 
 
Principy jsou stále stejné, 
jenom prostředky se mění. 
Na paměti proto mějme, 
zkušenost se nejvíc cení. 
 
Zodpovědnost 
 
Copak je to zodpovědnost, 
Kdepak se jí učí? 
Sledoval by přímý přenos, 
bohatý i chudší. 
Takhle tedy ne 
Závist brzdí schopné lidi, 
a tím pádem celý stát, 
po drbech se jiní pídí, 
aby mohli žalovat. 
 
 
Horší věci 
 
To se stanou horší věci, 
přijdou také nemoci, 
nemá cenu plakat přeci, 
poddávat se bezmoci. 
 
Obrázek 
 
Na zdi mám herečku, 
co jméno má jako ty. 
Nosím tě v srdéčku, 
i když děláš drahoty. 

 
 
Kamarádka 
 
Kamarádka, to je žena, 
které můžeš všechno říct, 
ale také běda, běda, 
dokáže ti muže svlíct. 
 
Kolikátého? 
 
Řekněte mu přátelé, 
kolikátého je dneska,  
má to v hlavě zmatené, 
měl by s pitím asi přestat. 
 
Spánek 
 
Vypadla mu tužka z ruky, 
o bloku nemluvě, 
skončily tak tvůrčí muky, 
teď spí jako nemluvně. 
 
 
Deset básniček 
 
Napsal jsem deset básniček, 
to pro dnešek stačí, 
ruku mi vedl „pánbíček“, 
čertík se ňák mračí. 
 
Pohádky 
 
Dívám se na pohádky, 
tam dobrota vítězí, 
zdarma jsou zde tolárky, 
dlouhý život vymezí. 
 
 
 
 



Dost 
 
Česká malost, 
taky závist 
už jich má dost 
mladý Paris. 
 
Dvě slůvka 
 
Prohodil si jen dvě slůvka, 
druhé za první, 
ihned z toho byla půtka, 
noc se rozední. 
 
Velikonoce 2015 
 
Sněhu je více, než na Boží hod, 
sluníčko ale hřeje, 
sousedé mají zase nový plot, 
ruka se v ruce chvěje 
 
Milá je milá, 
děti si piští, 
vajíčka zbyla  
na týden příští 
 
 
Hezké jaro, 
splněná přání lidí slušných, 
by se stalo, 
to, co je skryto v zámcích 
vzdušných 
 
 
 
Den  Země 
 
Slavíme jako svátek, 
i jako výčitku, 
jako den věčných hádek 
o další výjimku 

 
Drogy 
 
Čím více drog, 
tím větší šance, 
padnout na bok, 
a dlužit bance 
 
Je jaký je 
 
Čestní ho mají rádi, 
ostatní příliš ne, 
pýcha ho občas svádí, 
lenost, ta zahyne 
Ráno I 
 
Začínají pípat ptáci, 
flamendři potácí se domů, 
tma svou vládu rychle ztrácí, 
a rosa, rosa slzí k tomu 
 
Ráno II 
 
Dnes nikam nevstávám, 
dnes jenom sním, 
čiperným zamávám, 
dál ležet smím 
 
To a to 
 
To je těžké, 
tohle těžší, 
to je směšné - 
za to věší 
 
Párty 
 
Copak je to za holku, 
opilou a smutnou? 
Tys ji opil, pacholku ! 
Zařiď pomoc nutnou 



 
Před bouří 
 
Setměla se oblaka, 
sepnuly se ruce, 
dívenka má okatá, 
líbá mě teď prudce 
 
Dopsáno 
 
Nebude již psát, 
nebude nic dělat, 
konečně jde spát, 
i když zjevně nerad 
 
 
Nesmysly a hlouposti, 
kradou hodně času, 
média je pohostí -  
zvolme jinou trasu 
 
Dávná vzpomínka 
 
Možná, že jsi teď ošklivá, 
a nebo nejsi naživu, 
pohled na fotce spočívá - 
komu dát rozchod za vinu? 
 
Květen 
 
Otevřete stáj, 
a pusťte koně ven, 
vždyť je přece máj, 
tak, ať je hezky všem 
 
Kdo mne řídí ? 
 
Neřídím se televizí, 
nedám na pravici, 
rozum můj je velící, 
k němu znám tradici 

 
Bez řečí 
 
Dlaně mé hladoví 
po tvé jemné kůži. 
Nač řeči jalový, 
když dech se úží ? 
 
Maturant 
 
Vzhledem ke všem změnám, 
co čekají mne v žití, 
pevnou půdu hledám, 
bez kouření a pití 
 
Dívka z gymplu 
 
Od života nečeká 
nic než časté starosti, 
okouzlil ji Seneka, 
tak nač nové známosti ? 
 
 
 
 
Nevěrná 
 
Chaloupka dřevěná, 
okénka malá, 
lhát jsi mně neměla, 
žes doma spala 
 
 
Adolescent 
 
Jó, to ti bude hej, 
až oslavíš svých dvacet, 
až budeš dospělej, 
a nebudeš už „klacek“ 
 
 



Kdypak 
 
Kdypak čas zúročí, 
tvou snahu buldočí, 
kdy dočkáš se vděku – 
žití beze spěchu ? 
 
 
Rozloučení 
 
Sluníčko zalézá, 
ticho je kolem, 
přichází Tereza 
dát ti své sbohem 
 
 
 
 
 
Zamilovaná 
 
Napij se synku vína, 
pojď se mnou do kola, 
ať nesvede tě jiná, 
pojď rychle proboha 
 
Fandovství 
 
Proč je nutno fandit, 
co to lidem přidá ? 
Není lépe randit, 
když je milá milá ? 
 
 
Den restů 
 
Dneska je den restů, 
na to, co nešlo dříve, 
všichni dřou jak z trestu, 
jen lenoch stále zíve 
 

Důchodci jdou s dobou 
 
Smutní jsou z drahoty, 
šetřit musí, 
děravé kalhoty 
nosit zkusí 
 
Malý byt 
 
Chtěl by mít hrob, 
kolem něj místo, 
že by byl snob? 
To není jisto 
 
 
Skromné přání 
 
Když tě nic nebolí, 
to se to ale žije, 
nevstáváš s nevolí, 
srdce ti v rytmu bije 
Amorka 
 
Zjevila se „anorka“, 
je samá kost a kůže, 
zažeňte pryč Amorka, 
ať není ještě hůře 
 
Proč asi ? 
 
Proč tleskáme auťákům, 
když jsou často zbytečný? 
Proč platíme ajťákům, 
za to , že jsou výřečný? 
 
Úspěch 
 
Úspěch nás občas svede jinam, 
tak, kam jsme nechtěli jít, 
podobný tak je našim chybám, 
nebudem nad tím však klít 



 
Učitelka z MŠ 
 
Nenašla si  k sobě muže, 
nemá diplom z Harvardu, 
pochlubit se ale může, 
láskou mnoha capartů 
 
Na cesty 
 
Vezme si pyžamo, 
a kartáček na zuby, 
bude mít vyhráno, 
když nebude naruby 
 
 
Rezavé koleje 
 
Rezavé koleje 
deštěm a věkem. 
Kdo slzy proleje 
přispěje šekem. 
 
Máj 
 
Přeji hezký máj, 
a těm, co se ptaj, 
co na rady daj, 
tak ti, ať se maj. 
 
Ať teď máte hezký květen, 
možná i láska přijde, 
ať nezkazí ji žádný kretén, 
ať občas přání vyjde. 
  
Déšť 
 
Déšť ti holka slepil tílko, 
krásnější jsi víc než dřív. 
Jasnější máš i své čílko, 
nejde s jinou si tě splíst. 

 
Měj se 
 
Měj se dívko, měj se krásně. 
Vždycky jsem tě miloval, 
roky s tebou byly šťastné, 
za tebe bych život dal 
 
Hezké věci 
 
Rád se dívám na hezké věci. 
Příliš jich však není, 
schovány jak v zahradě šneci. 
čekám rozednění. 
 
Odchod z konkurzu 
 
Mohla pracovat pro lidi. 
teď se bude hrabat v papírech. 
to jí málokdo závidí, 
zvlášť při úřednických manýrech. 
 
 
Nezávislí 
 
Když budete nezávislý, 
potom leccos zvládnete, 
můžete však být si jistý, 
politicky zklamete. 
 
Pomluvy II 
 
Stejně tě budou pomlouvat, 
ať děláš to či to, 
pomluvy budou kolovat, 
nevěř, že skončí to. 
 
 
 
 
 



V cukrárně 
 
Dali si horké jablko. 
K němu kokosky na tloušťku. 
Měli se rádi naoko, 
i když jí říkal drahoušku. 
 
Kdo zažil Národní frontu 
 
Zažil Národní frontu, 
také fronty na banány, 
komunistickou sortu, 
i zcelování na lány. 
 
 
 
 
 
Válka 
 
Zažil jsem válku, 
jak malé dítě, 
trochu na dálku, 
a jenom v bytě. 
 
Komunisté 
 
Komunisté lhali, 
a vždy budou lhát, 
za útiskem stáli, 
a stále budou stát. 
Jen je pusťte k moci -  
budou nožů noci. 
 
Pomoc? 
 
Těm, kteří pomáhají, 
těm nikdo nepomůže, 
vždyť dost silní vypadají, 
a tak je „sedřou z kůže“. 
 

Proč? 
 
Proč kuřáci si neplatí 
léčení rakoviny, 
proč děvkaři jsou ženatí, 
proč všichni jsou bez viny? 
 
Měšťáci 
 
Muž shání ženě peníze, 
pro peníze i žení se. 
 
Lidi 
 
Lidé nejsou jenom hodní, 
někteří jsou zlí, 
vědět to, je jistě vhodný, 
a starší to ví. 
 
Zkušenosti 
 
Když nemáte zkušenosti, 
nechtějte vše rychle měnit, 
dobře potom bude dosti, 
když zůstane stejný kredit 
 
Lesní cestou 
 
Borůvčí zelená, 
o mechu nemluvě, 
cestičkou jdeme dál, 
k hovoru nenuť mě. 
 
Ohledy? 
 
Bezohledné mládí, 
co ho jenom čeká? 
Ponížené stáří, 
každý kolem spěchá. 
 
 



Změna k horšímu 
 
Móda se mění, 
hulvátů přibývá, 
a také klení, 
když bůh se nedívá. 
 
Čí je? 
 
Čípak je to dítě? 
Co myslíte asi? 
Kdo miloval skrytě? 
Ke komu se hlásí? 
Básnička 
 
Napíši ti básničku, 
rýmy, ty mám v malíčku, 
básničku ti pošlu „na tělo“ 
aby líbat se ti zachtělo. 
 
Pravidla 
 
Lidé přejí slabším, 
a těm, co mají odvahu, 
ustupují starším, 
a těm, co jedou ze svahu. 
 
Fracek 
 
Rozmazlený fracek, 
neví už, co by chtěl, 
když dostal pár facek, 
na chvíli oněměl. 
 
Zrada 
 
Zrada, zrada, zrada, 
přestal krýt ti záda, 
to je hodno hada 
a ne kamaráda. 
 

Rozvod 
 
Jedno drama střídá druhé, 
že by jenom náhoda, 
jestli dál to takhle půjde, 
rozvedou se, proboha! 
 
Rčení 
 
Kohouti se kohoutí, 
když zase mají pré, 
nikoho tím nermoutí, 
tak jim to v duchu přej. 
 
Růžová 
 
Vyspala se do růžova, 
vzala růžovou sukénku, 
růžová byla budova, 
pila růžové u šenku. 
 
Stvoření 
 
Jak tě pán bůh stvořil, 
tak takový teď jseš, 
proč by ses tím mořil, 
když kupředu dál jdeš 
 
Tak si vyber 
 
Co je pro tělo nejdražší, 
to často duše nesnáší. 
 
Zážitky 
 
Inspirace, 
zážitky, 
proč se vracet 
bez kytky. 
 
 



Třešnička na dortu 
 
Doprava zničila města, 
i když je většinou zbytečná. 
přihlíží poslanců křesla,  
struktura rozpočtu výtečná ?  
 
Den otců 
 
Vylezte z hospod a „kotců“, 
dnes je váš velký den, 
svátek je všech dobrých otců, 
špatný je přehlížen 
 
Den památky obětí komunismu 
 
Vzpomínáme obětí, 
co zabili komunisté, 
když si budem hověti, 
tak se vrátí, to je jisté 
 
Na honu 
 
Hledají, hledají 
myslivci jelena, 
úmysly netají – 
zelená, červená 
 
V autě 
 
Za jízdy se nekouří, 
telefon je vypnutý, 
rádio, to nebouří, 
nesmí jít o minuty 
 
Minulá doba 
 
Vy víte houby, 
jak se dřív žilo, 
zničené touhy - 
v hospodě živo 

 
Která ? 
 
Kterou ze čtyř detektivek 
mám si večer vybrat? 
S kterou ze všech milých dívek 
budu šeptat vivat ? 
 
Rozhlas Dvojka 
 
Nebudeš hloupý, neboj se, 
vždyť všechno najdeš na Dvojce 
 
Na přehlídce krásy 
 
Taková krásná žena, 
a nemá charakter, 
sedí si jako pěna, 
když druzí nejsou fér 
 
Skladatel 
 
Dal si vína dvě deci, 
začal skládat melodie, 
inspiraci vezme si, 
spánek rána nedožije 
 
Podzimní sluníčko 
 
Podzimní sluníčko, 
co ještě hřeje, 
kde jsi má sudičko, 
kde milá, kde je ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na čem záleží ? 
 
Nezáleží na mládí, 
ale ani na stáří, 
záleží jen na umu, 
a když žít se podaří 
 
Charakter je ovšem nutný, 
k tomu ještě píle, 
zodpovědnost dále kup mi 
a pak volné chvíle 
 
 
Tchyně 
 
Měl jsem dobrou tchyni, 
jako nikdo jiný, 
fandila nám stále, 
a tak, a tak dále 
 
Pohled do očí 
 
Budu se ti dívat do očí, 
minutu, dvě i déle, 
nazpaměť poznám tvé obočí, 
bude mi zase skvěle 
 
Za co ? 
 
Za koláče, 
za peníze, 
někdo skáče, 
neb žení se 
 
Důvod 
 
Vždy se najde důvod, 
proč dobré věci nedělat, 
často stačí původ, 
a všechno skončí u selat 
 

 
Dobrý nápad 
 
V politice je to jasné - 
když máš dobrý nápad, 
nadšení hned druhým zhasne, 
nechtějí ho chápat 
 
Když máš dobrý nápad, 
je to věc pokaždé jistá, 
chtějí, aby zapad, 
neboť prý jsi populista  
 
Neodvedeni 
 
Copak mladí chcípáci, 
kteří nemají disciplinu ? 
Dávky se jim vyplácí, 
ze života mají jen psinu 
 
Dluhy 
 
Nevychází z domu, 
má z ostudy kabát, 
je to kvůli tomu, 
že má dluhy v patách 
Nové lavičky 
 
Lavičky nové ve městě, 
jedna vedle druhé, 
bezdomovců to pelestě, 
každá prázdná bude 
 
Rozmazlená 
 
Rozmazlená slečinka, 
co si prince vysní, 
peníz u ní necinká, 
s boháčem se vyspí ? 
 
 



Nevkus 
 
Nevkus není móda, 
to mnohé dívky nechápou, 
když je to jen póza, 
tak, ať si dojdou za tátou 
 
Prohlídka u lékaře 
 
Pé es á máš pod psa, 
střevo krvavé, 
smrtka kolem hopsá, 
kdy tě dostane ? 
 
Doktoři jsou machři, 
nechodí však do bytu, 
až pak, když tě spatří, 
najdou zdraví bonitu 
 
Nenarození 
 
Co kdyby ses nenarodil, 
to by tě jistě štvalo, 
sice by jsi nemarodil, 
z života však měl málo 
 
Pročpak žena nechce dítě, 
copak se jí jenom stalo ? 
Tobě sice říká „chci tě“, 
pro rodinu je to málo 
 
Brát, brát, stále jenom brát, 
nikomu nic nedávat, 
na životě je to znát, 
zbývá jenom nadávat 
 
 
 
 
 
 

Co je líp ?   
 
Být bohatý a nešťastný, 
to dokáže i hlupák, 
být neslaný a nemastný, 
šaty mít jako šupák 
 
Večer 
 
Šedavé okno šumí si deštěm, 
drží nás doma u kamen, 
plameny zápasí v kruhu pestrém, 
my rádi s nimi zůstanem 
 
Život III 
 
Jednou je nám líp, 
jindy ovšem trochu hůře, 
někdy jde o vtip, 
jindy z chlapců dělá muže 
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