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„Drogisté“ 
 
Na všechny „drogisty“ 
hledí lidé spatra, 
jen jedno je jistý: 
oni jsou ta chátra 
 
S drogou končí svoboda, 
neplatí již dohoda, 
počáteční vtipy – 
vybydlené byty 
 
Jim nezáleží na rodině, 
na milence, na zdraví, 
ta, kdyby byla jak bohyně, 
pro drogu ji zadáví 
 
Drogy berou v poklidu, 
prý je zvládnou levou zadní, 
zajedou na corridu, 
dostihy jsou pro ně fádní 
 
Prý mají pevnou vůli, 
pervitin jim ani trochu nevadí, 
však shlíží na nás shůry, 
jiní zatím za děvčaty běhají 
 
Myslel si, že umí létat, 
a tak v noci skočil z mostu, 
na hrob se mu chodí chechtat, 
z jara našli jeho kostru 
 
Dej si hochu, tak dej si jointa, 
pak bude z tebe hrdina, 
takových, i když bude fronta - 
každého matka proklíná 
 
 
 
 
 

Dej si hochu, tak dej si jointa, 
budeš třeba slavný, 
takových, i když bude horda, 
život žijí marný 
 
Dej si hochu, dej si jointa, 
budeš chvíli vysmátý, 
až vybereš všechna konta, 
skončí s tebou ciráty 
 
Dej si zrána svoji drogu, 
k tomu říci ještě mohu: 
dívka, až tě k sobě zavolá 
budeš jako mátoha 
 
Chvíli ti to bude myslet, 
po chvíli však zase ne, 
za drogy všem budeš „viset„, 
iluze mít ztracené 
 
Dej si hochu, dej si trávu, 
budeš rychlý velice, 
přinese ti velkou slávu: 
skončíš v černé kronice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vlast 
 
Co je to vlast? 
Národ a území, 
vlajka a hymna, 
básníků hlas, 
lidové umění - 
 
 
Kdo si dnes váží vlasti ? 
Často ten, kdo ji někdy ztratil, 
lze otázku si klásti: 
kdo vlasti něco svého vrátil ? 
 
Vlast je jak maminka, 
má tě ráda, i když občas zlobíš, 
v míru je malinká, 
ve válce pomůže, když se bojíš 
 
Vlast, ta říká pravdu, 
a dodává odvahu, 
zastřešuje stavbu, 
doučuje rozvahu 
 
Vlast není neslušné slovo, 
naopak má svou hrdost a lásku, 
vlast je tu právě od toho - 
když život máme někdy na vlásku 
 
Mladým vlast je k smíchu, 
nejsou z ní přece žádné příjmy, 
staří smutní v tichu, 
pouští si staré české filmy 
 
Nemají již dost síly, 
mladým zas chybí rozum, 
vlast ke konci se chýlí, 
zvítězí nad ní konzum ? 
 
 
 

 
Vlast nemá adresu, 
nemá ani e-mail, 
však má svoji noblesu, 
a tak hymnu zpívej 
 
Copak je ti do vlasti, 
když nemá paláce ? 
Však ve velké oblasti 
o lidi stará se 
 
Vlast nám zvedá hlavu vzhůru, 
podobná je kolonádě, 
zahání pryč každou můru, 
drží lidi pohromadě 
 
Kdo je bez vlasti, 
ten má víc strastí 
 
 
Dneska nám hrozí, že o vlast 
přijdem, 
Unie a migranti nám ji vezmou, 
obchodům splatíme tak příděl, 
zůstane již jen na oponě kresbou 
 
Zazpíváme requiem, 
vyjádříme soustrast, 
pak se spolu napijem, 
že zničili mou vlast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Po Silvestru v Německu                          
 
Kdepak jsou všechny feministky, 
když muslimové loví ženy ? 
Bez mezery mezi pysky, 
co příčinou je této změny ? 
 
První týden, spolu vyjdem ! 
 
Možná, že zámek je to vzdušný, 
proč nezkusit to jednou v roce, 
být k sobě aspoň týden slušní, 
chovat se k sobě mile, krotce 
 
Souboj na pistole 
 
Vystřelí jen jednou, 
co když však mine cíl, 
údy na zem slehnou, 
on krátce jenom žil 
 
Rady 
 
Kdo nebere rady, 
končí se vším všady 
 
(Ná) Mořníci 
 
Až nalodí se Mořníci, 
a odplují tam do dáli, 
zůstanou ženy toužící, 
to, aby v koutku plakaly 
 
 
Spisovatel 
 
Píše své paměti, 
někdy též verše, 
změny své závěti, 
ba i rešerše



Poezie 
 
Aby chytla za srdce, 
a něco lidem řekla - 
když nedošlo k zámlce, 
pak štěstí máme z pekla 
 
A když bude krásná, 
a vzbudí v lidech dojetí, 
aspoň trochu šťastná - 
pak celým světem obletí 
 

„Výhodná„ půjčka    
 
Nepůjčuj si hochu prachy, 
když nebudeš mít na dluhy, 
budit pak se budeš strachy, 
a život bude naruby 
Nehrbit hřbety 
 
Postav se lumpům, postav, 
vždyť máš slušnou postavu, 
až pak skončí den oslav, 
nebude vše postaru 
 
Nikdo 
 
Nikdo ho nemá rád, 
jemu to ale vůbec nevadí, 
proto má plakat snad, 
že názor jeho druhým neladí ? 
 
Psaní básní 
 
Tvořit básně, 
to není jenom tak, 
trpět slastně, 
a pak dát rýmům mat 
Reklamní film 
 
 

Nafouknutá bublina, 
která splaskne v lóži, 
muž pak stojí u kina, 
zpátky jít netouží 
 
Slušnost 
 
Co je to slušné chování, 
co je to vlastně morálka ? 
Neslušnost slušnost dohání, 
ještě, že je ta pohádka 
 
Čas na práci 
 
Modlete se kdy chcete, 
nikoliv však v pracovní době, 
starostem se vyhnete, 
a prospějete tím tak sobě 
 
V mlze 
 
Město je opět v mlze, 
zakouřené od aut, 
k občanům je však drzé - 
starosta jde na raut 
 
Copak ? 
 
Copak to znamená 
mít holá ramena ? 
Copak to značí, 
mít sukně kratší ? 
 
Doprovod 
 
Prosím tě, dneska 
nebuď tak hezká, 
každý ti tleská - 
já jsem za mezka 
 
 



Změna 
 
Řekněte mi, 
co se stane, 
beze změny, 
co zůstane ? 
 
Zamilovaný 
 
Když tu jsi ty, 
tak je mi blaze, 
ctím tvé city, 
neříkám fráze 
 
Řekněte mi 
 
Řekněte mi, co vás baví, 
co však neškodí druhým, 
co se u vás doma slaví, 
zda pomáháte chudým ? 
 
Neznámá 
 
Neznámá končina 
na mapě spočíná 
vlastníma očima 
vidět ji toužíš 
 
I bez krásy se dá žít 
 
Nejsi krásná, 
jsi však milá, 
jsi tím vzácná, 
roztomilá 
 
Podivné zájmy 
 
Zajímá se o svět, 
o jeho bytí a nebytí, 
též o jeho rozkvět, 
o lidstva případné přežití 

Stavovská pýcha 
 
Proboha, buďte zticha, 
nemluvte nám do toho, 
stavovská naše pýcha, 
to je pro vás olovo 
 
Lovkyně 
 
S vylepšenou vizáží 
do vináren a barů, 
na lov mužů vyráží, 
a k přijímání darů 
 
Rám 
 
Aby nebyl sám, 
tak si koupil rám, 
přes maminky výtky 
dal si do něj dívky 
 
Blíží se migranti 
 
Nepropadám panice, 
beru staré „pohory“, 
a jdu střežit hranice, 
přes hory a přes doly 
 
Výsměch voličům 
 
To ví přece každý trouba, 
že vředem české politiky, 
byla Opoziční smlouva, 
jež k sobě svedla vládců šiky 
 
Dojem 
 
Udělat dojem, 
o to běží ženám, 
na srdci zhojen, 
zas za nimi spěchám 



Úspěch 
 
Chce to trochu nadání 
a hodně pevné vůle, 
překonávat zklamání, 
vyhýbat se smůle 
 
Právo na obranu 
 
Kdosi po mně kamenem, 
tak já po něm chlebem ? 
Až šaríu zavedem, 
pak odcházím středem 
 
Básnička na tričku 
 
Napíši ti svou básničku, 
napíši ti ji na tričku, 
aby tě láska přepadla – 
napíši ti ji přes ňadra  
 
Kdy ? 
 
Kdy přijde čas 
splněných snů a nadějí ? 
Až minem sráz 
a půjdem spolu alejí 
 
Předsevzetí 
 
Nebudem smutnit, 
natož pak plakat, 
budem se slunit, 
pro druhé makat 
 
Něco proti demenci 
 
Co dělat proti demenci ? 
Nedá to mnoho fachy, 
to stačí zkusit prevenci - 
a začít hrát hned šachy 

Přijede šejk 
 
Oblékli nám Davida 
do hrubého pláště, 
summit smutně začíná - 
pro Italy zvláště 
 
Svatá prostoto 
 
Nezodpovědní naivisté 
by šmahem brali do mé země 
migranty, 
i když je to již dávno jisté, 
že mezi sebou mají smrti amanty 
 
Poděkování            
 
Děkuji ti Pane Bože, 
nebo tobě osude, 
za to, že jsem, a za to že 
nic mne trápit nebude 
 
Neschopná EU          
 
Každý stát si chránil své hranice, 
a teď to kupodivu nejde, 
dneska neumíme již bránit se – 
ať nová EU brzy vzejde ! 
 
Bůh 
 
Bůh, to je mé lepší já, 
co mne dál drží nad vodou, 
o něm se mi někdy zdá, 
on je mi v žití oporou 
 
 
 
 
 
 



 
Úspěch 
 
Proč se v Čechách nedožijí 
úspěšní lidé slávy ? 
Je na to pár teorií, 
kdybyste o to stáli 
 
Jedna mluví o závisti, 
druhá, že za to mohou egoisté, 
říkají to realisti, 
takže platí hned obě - to je jisté 
 
Spěch krátí věk 
 
Proč se pořád stresovat, 
na co stále jenom štvát se? 
Ještě k tomu fetovat? 
To neradí dobrý rádce ! 
 
Podruhé 
 
Na všechno špatné 
vzpomínky časem hynou, 
to, co je platné 
prožívá znovu s jinou 
 
Nemohu 
 
Nemohu přec milovati, 
toho, kdo mě nemá rád, 
na prsou si „hada“ hřáti 
a z charity potom brát 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopis od milé 
 
Není si jist, 
co v dopise stojí, 
zdráhá se číst – 
neb se zrady bojí 
Probuzení 
 
„Paráda“ neb „výborně“, 
také „to je ono“, 
používá výhodně, 
když má tíseň sólo 
 
Ano, ne 
 
Těší se na novou lásku, 
nemiluje samotu, 
nesnáší divokou chásku, 
stejně jako drahotu 
 
Úspěch u žen 
 
Najít tak někde knížku, 
jak mít stále úspěch u žen - 
to spíše lapíš lišku, 
a po květnu přijde duben 
 
Chiméry 
 
Chiméry, chiméry, 
proč za mnou jen chodíte ? 
Přeludů dealery - 
v bludišti mne vodíte 
 
Na úřadě 
 
Dejte mu pevný bod 
a pohne tou naší zeměkoulí, 
to přišlo by mu vhod - 
když úředník na něj oči poulí 



 
Průvod (13.2.2016) 
 
Prahou prošel dnes průvod, 
aby podpořil děti s rakovinou, 
však nehledá se důvod - 
málo je přání, ať už nezahynou.  
 
Známe přece příčiny, 
proč rakovina vzniká, 
není státu bez viny, 
že koná, to jen říká 
 
Hádépé je jedničkou, 
mrtví jsou jeho děti, 
což otázku etickou: 
zná počítat do pěti ? 
 
Pokoušení    
 
Co ti chybí Zdenouši? 
Snad milující žena? 
Ta, co tě jen pokouší, 
a pokoje ti nedá ? 
 
Vědec 
 
Bohatý myšlenkami 
a novými nápady, 
obklopen „hyenami“ 
světa luští záhady 
 
Spolu 
 
Budem se držet za ruce 
a chodit na procházky, 
lásku mít v dlouhé záruce - 
cestovat za obrázky 
 
 
 

 
Socka 
 
Říká všem, že je socka, 
a že je tomu rád, 
na závist si prý počká, 
a nemá ani hlad 
 
Pohled do očí 
 
Zkus podívat se pravdě do očí, 
tak pochopíš o co jde, 
pak nebudeš již zvedat obočí, 
a budeš žít v pohodě 
 
Strakatina 
 
Strakatina k strakatině, 
a k ní pak ještě třetí, 
tahle matka je na vině 
při oblékání dětí 
 
Na silnici 
 
Jedna značka 
stíhá značku druhou, 
tu zatáčka, 
tam koleje budou 
 
Krajinu je za značkami 
jenom těžko vidět, 
posetá je dál halami - 
musíme se stydět 
 
 
Konkurent 
 
Nezvládá již velké cíle, 
bude je muset mít menší, 
a nebo víc přidat píle, 
než konkurent ho předčí 



 
 
Bůh a svědomí 
 
Nikdo se nedoví, 
kdo je kdy v čele, 
bůh nebo svědomí, 
na trůnu – v cele 
 
Někdo má boha, 
jiný zase svědomí, 
pak slušně se chová 
a je k lidem férový 
 
Senior IV 
 
Pracuje jako chrt, 
nejvíce v životě, 
plíží se k němu smrt, 
co končí v dřímotě 
 
Migranti III 
 
Kdo poruší pravidla, 
musí čekat odvetu, 
nadzvednutá stavidla - 
potom problém hned je tu 
 
Pohled 
 
Podívej se moje milá, 
podívej se na mne, 
v očích stále láska zbyla, 
podej mi své rámě 
 
Něco pro druhé 
 
Kdo chce být užitečný, 
ten cestu si už najde, 
kdo chce jen „lovit“ slečny, 
z paměti brzy zajde 

Osudové setkání 
 
Potkal jsem ženu, 
takovou jaká má být, 
dostal jsem trému 
a začal bezmocně snít 
 
Dobrá rada nad zlato 
 
Překonejme pýchu, 
vyslechněme rady, 
budeme mít kliku, 
k žalu půjdem zády 
 
Mexický záliv s naftou 
 
Moře, 
moře hoře, 
jakpak to že, 
křičíš u mých nohou ? 
 
To, že 
vln máš spoře, 
ach, můj bože, 
zato lidi někdy mohou 
 
Na co je mi… 
 
K čemu je mi HáDéPé, 
k čemu jsou mi peníze ? 
Když mne všichni zklamete, 
a smrt na mne kření se  
 
Politici     
 
Všechno známe, všechno víme, 
o rady se neprosíme, 
nemusíme znát vše nové, 
my jsme totiž géniové 
 
 



 
Zlatá horečka 
 
Vypukla „zlatá horečka“, 
lidé jdou za lepším, 
dva prsty dají do véčka, 
s pasem však falešným 
 
Nebudou muset pracovat, 
a ještě budou brát peníze, 
lidé se budou strachovat, 
zda odejdou, to již neví se 
 
Dobrá rada nad zlato 
 
Co mám dělat přátelé, 
když jsem s ženou v kostele? 
Jenom kousek od oltáře 
pan farář nám ruce váže. 
Na sliby se potom táže, 
všude kolem svědků tváře. 
 
A tak každé ráno, 
říkám ženě ano 
 
Není čas ? 
 
Copak jsi všechno chtěl, 
a na co není čas? 
Sledovat život včel, 
vzít děti mezi nás 
 
Pán Bůh 
 
Pán Bůh je velká víra, 
pro něj člověk písně zpívá, 
pro něj činí dobré skutky, 
nedává se s jiným v půtky 
 
 
 

 
Přání 
 
Abys zas byla milá, 
aby ses přitulila, 
měla mne stále v péči, 
proto, že láska léčí 
 
Řekni mi 
 
Řekni mi milá, co je ti ? 
Zda pomůže ti obětí ? 
Řekni mi, co tě trápí, 
slzy proč tváře skrápí ? 
 
Držet pospolu 
 
Co, kdyby se radovali  
všichni lidé spolu ? 
Sporné věci odkládali, 
míň by bylo bolu 
 
Bolest 
 
Jedna bolest ustoupí, 
hned je tu zas jiná, 
o radost tě oloupí, 
copak stáří zbývá ? 
 
Máme na to prášky, 
které bolest tlumí, 
nosíme jich tašky - 
pokud nejsme chudí 
 
Pesimista 
 
Na co se ženem 
stále jen kupředu ? 
Když víme předem, 
že cíl je u ledu 
 



 
 
To nechce klít 
 
I v neštěstí zachovat svůj klid, 
aby lépe se zas mohl mít, 
aby neudělal žádnou hloupost, 
aby zlato nevhodil na kompost 
 
 
Nevděk 
 
Nevděčného syna 
vychovala tvá žena, 
je to její vina - 
slušnost je poražena 
 
Jaký jsem, takový jsem 
 
Jakého mne pán bůh stvořil, 
takový teď jsem, 
odvahu mi nalil do žil, 
tak plním svůj sen 
 
Řidiči autobusů 
 
Jedna ruka na řízení, 
druhá na řadící páce, 
dělají to bez pýření, 
bezpečné se jim to zdá se ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riziko 
 
Má cenu jít do rizika, 
aby bylo lépe ? 
Muž, ten si moc nenaříká, 
dokud srdce tepe 
 
Žena má ráda jistotu 
a drží se při zemi, 
to, co je a co bylo tu, 
brání třeba vidlemi 
 
Ve škole 
 
Když neumíš násobilku, 
domů nosíš právem čtyrku 
 
Slečny 
 
Proč být k lidem netečný? 
Lépe myslet na slečny 
 
Smutek na tebe dolehne, 
než potkáš slečnu od vedle 
 
Když ti doktor trhá zuby, 
 slečna se na tebe zubí 
 
Na každé páté reklamě 
sedí si slečna ve vaně 
 
Když pohlédne ti do očí, 
tak slečna si tě ochočí 
 
Tak i tak 
 
Jednomu báseň něco říká, 
druhému však vůbec nic, 
třetího částečně se týká, 
čtvrtému z ní bude hic 



 
Vkus 
 
Kampak se ztratil vkus, 
kdepak ho jen máme hledat ? 
Své prarodiče zkus, 
dobré rady mohou předat 
 
Jedna strakatina vedle druhé, 
copak z vkusu lidem jenom 
zbude? 
 
Zraněný 
 
Kdo byl v boji zraněný 
neměl by hned bojovat, 
je to špatné znamení, 
mohli by ho pochovat 
 
Vězeň č. …. 
 
Chtěl bych tě zas jednou vidět, 
jak si hraješ s dětma, 
nemuset se venku stydět, 
být jak tichá Etna 
 
Arytmie III 
 
Tak mě chytla arytmie, 
copak já jen udělám ? 
I s ní člověk přece žije, 
poradit si musím sám, 
 
Kobylky 
 
V dáli se černá mrak, 
blíží se kobylky, 
zmizel už rudý mák, 
hoří teď ohýnky 
 
 

 
Jiné hodnoty 
 
Jedna kapsa prázdná, 
ve druhé skoro nic, 
mají ho za blázna, 
blázna z Nemanic 
 
On má však jiná přání, 
a tím pádem výhodu, 
jiné tak věci shání: 
kulturu a přírodu 
 
Vláda ČR 2015 
 
Vláda sice dělá chyby, 
občas je však dobrá, 
mnohem více se mi líbí, 
zvlášť když chodí „Kobra“  
 
Odcházení II 
 
Jeden se střelil do hlavy, 
druhý zas skočil z okna, 
oba dva měli obavy, 
že přijdou o svůj poklad 
 
Bít, či nebít ?    
Nebýt mámy, 
nebýt táty, 
byl bys ještě 
tam za vraty 
 
Někdy je to k vzteku, 
děti všem chtějí vládnout, 
nedočkáš se vděku - 
máš na kolena padnout ? 
 
 
 
 



 
Moderní umění 
 
To, co je moderní, 
není ještě umění, 
na vkus se spolehni, 
nejde jen o k chlubení? 
 
Celibát 
 
Začal žíti v celibátu, 
ani neví jak, 
přestal hrát si dál na tátu - 
žije všelijak 
 
Internetový vyhledávač 
 
Najdeš si tam dobré věci, 
ale také hlouposti, 
rozhodneš se sám pak přeci, 
které z nich tě pohostí 
 
Trpká zkušenost 
 
Najděte mi toho vola, 
co vzpomíná na komouše, 
kdo je ještě zpátky volá 
a chce osud dál pokoušet 
 
Hrdost 
 
Byl by na tě děda hrdý 
nebo by se za tě styděl ? 
Dal jsi často též na drby, 
nebo létal jsi bez křídel ? 
 
 
 
 
 
 

 
Psí počasí 
 
Dneska jsem nebyl venku, 
počasí bylo pod psa, 
dal jsem si vína sklenku 
a srdce moje hopsá 
 
Nemocná láskou 
 
Po lásce, když dívka stůně, 
jak ji jenom pomoci? 
Jak ji zahnat dál od tůně? 
Vezmi pásek po otci ! 
 
Přines jí pár knížek s verši, 
romantické příběhy, 
bolest v srdci se jí zmenší, 
přijde za ní víc něhy 
 
Za vodou?   
 
Mám pohodlí dát snad přednost, 
a žít jako parazit ? 
Nebo mít svou odpovědnost 
a zlu zkusit zabránit ? 
 
Všechno dobré  
 
Všechno kolem dobré, 
nikde nic ti nehrozí, 
děti, ty máš skromné - 
říkat to, se nenosí 
 
Věčná ? 
 
Láska nemusí být věčná, 
to, že někdo ještě neví ? 
Taková, jak zbraň je sečná, 
zraní, ale nechá přežít 
 



 
 
Šerif 
 
Černé šaty, 
černé botky, 
v podpaží starý kolt, 
řetěz zlatý, 
láhev vodky, 
takový on je holt 
 
Romantika 
 
Co je to romantika? 
Řekněte nám, prosím, děvčata – 
že se vás to netýká? 
Nemáte pak život do zlata 
 
Pragmatika, romantika, 
to se k sobě nehodí, 
když vám mužskej ihned tyká, 
tak se láska nezrodí 
 
Borec 
 
Hochu, ty jsi borec, 
naštěstí se to neví, 
byl by klidu konec, 
přijela by revue 
 
Vzala by tě do programu, 
možná jako hvězdu, 
dostal by ses tak pomalu 
na svou novou cestu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomoc si sám 
 
Nikdo tě nepovzbudí, 
musíš tak učinit sám, 
nikdo tě nepochválí, 
pak stejnou radu ti dám 
 
Když ti něco spadne na zem, 
neděláš z toho vědu, 
prkotinou trpí blázen, 
však ty ji pouštíš k ledu 
 
Psát či nepsat ? 
 
Linkovaný sešit , 
leží tu před tebou, 
psát nebo jít hřešit, 
čemu dát zelenou ? 
 
Čím jsi starší, 
tím míň hřešíš, 
básně další, 
psát se těšíš 
 
Vypité číše, 
vykouřená cigára, 
jsou z jiné říše, 
než, když hraje kytara 
 
Melodie, a k nim básně, 
ty zůstanou navěky, 
i když zbudou holé dásně, 
proč bys nepsal právě ty ? 
 
Láska není na věky 
 
Láska není navěky, 
je v ní i dost neplechy, 
o riziku nemluvě, 
zhlouplý jsi jak nemluvně 



 
Více času 
 
Kdybych měl více času, 
kdybych smě,l kam chci jít, 
hledal bych cestou krásu, 
přestal bych scherry pít 
 
Nevadí mi 
 
Nevadí mi, 
když je zima, 
ani stíny, 
když se stmívá 
 
Nevadí, když zmlknou ptáci, 
když mlhy plynou ulicí, 
ani když se láska ztrácí, 
a byt má čáru půlící 
 
Nevadí, když nepozdraví 
spratek ani sousedka, 
když si člověk ochuraví, 
když vyhoří kometka 
 
Nevadí, když pláčou děti, 
nebo v noci štěká pes, 
na nervy, když někdo jde ti, 
neb, když´s brýle nenalez 
 
Žití má svou logiku, 
všechno má své příčiny, 
smích v podání komiků, 
i léčivé byliny 
 
Osmý březen 
 
Zase tu máme samý zmatek, 
manželé nechodí do hospod, 
ženušek dnes slavíme svátek, 
přání, jediný to monolog 

 
Hezký to dárek k svátku, 
a třeba s červení na líčku, 
učinit z ženy matku, 
udělat z matky babičku 
 
Místo příliš dlouhých řečí, 
láska totiž ženám svědčí 
 
Veršování 
 
Přestal jsem se ženám dvořit, 
úspěchů bylo pomálu, 
tak jsem začal verše tvořit, 
a teď je na ně dostanu 
 
Pohádky 
 
Pohádky, pohádky, 
jak jste mi milé 
naděje robátky - 
sváteční chvíle 
 
Sliby – chyby 
 
Teatrální gesta, 
při všech slibech volebních, 
měla by se trestat, 
ať se v hlavách rozední 
 
 
 
 
 
 
Historická změna 
 
Když dav obrátí své myšlení, 
náhle je básník v čele, 
společné mají teď mínění, 
básník už není v cele 



 
 
Moc 
 
Moc je jako droga – 
těžko se jí brání, 
„každého“ si podá, 
„každý“ se jí klaní 
 
Moc osedlá politiky, 
také šéfa firmy, 
před volbami „cukrbliky“, 
po nich staré filmy 
 
Moc změnila Hitlera, 
o Stalinovi nemluvě, 
z moci strach též vyvěrá. 
Touha po ní? Však ne u mne 
 
Fantazie 
 
Málo piji, 
málo spím, 
více žiji, 
neboť sním 
 
 
 
Volný den 
 
Dneska mám volný den, 
dneska nic nemusím, 
dneska jsem spokojen, 
mimo stén meluzín 
 
Šlápoty 
 
Podivné šlápoty 
rozseté po sněhu, 
takové málokdy 
rozpoznat dovedu 

 
Nepatří zvířatům, 
ba ani lidem, 
také ne primátům, 
berme to s klidem 
 
Jsou ještě duchové, 
a také Marťani, 
a blesky kulové 
a něco nad námi 
 
Březen 
 
Teď je čas lesních cest, 
teď jsou krásně vidět, 
mohou nás někam vést, 
nemusí se stydět 
 
Štěně 
 
Říkají ti známí, 
a to téměř denně, 
že tě rychle zmámí 
každé malé štěně 
 
Zprávy v TV 
 
Pustil jsem si zprávy, 
nestačil jsem žasnout, 
mrtví, k tomu fámy. 
musel jsem to zhasnout 
 
 
 
Co s tím ? 
 
Závist, a klacky pod nohy, 
to se u nás teď nosí, 
hezký je pocit svobody, 
musíte však být bosí 
 



Letec 
 
Doma na tě čeká žena, 
ty si „lítáš“ po světě, 
stejného jste oba jména, 
zpátky bys měl doletět 
 
Zítřek 
 
Copak mi zítřek přinese, 
co se mnou udělá zdraví ? 
Smůla, zda dál mně vyhne se, 
přítel dál bude ten pravý? 
 
Tradice 
 
Kdo ctí naše tradice, 
tak ten dobře dělá, 
může lépe bránit se, 
když ho smůla hledá 
 
Vycházka 
 
Vycházím do rána, 
do mlhy sluneční, 
země je zorána, 
smutek se umenší 
 
 
 
 
 
 
 
Před svatbou 
 
Bukové lesy, 
za chvíli počnou zelenat, 
skončily plesy, 
a tak si budu tebe brát 
 

Tento rok 
 
Trochu štěstí v tomto roce, 
život podle zásluhy, 
místo na rodinné fotce, 
novou střechu chalupy 
 
Když 
 
Když vidím dnešní děvčata, 
nechtěl bych být ani mladý, 
jsou tlustá tak jak selata, 
drogy a chlast, to je baví  
 
Když slyším dnešní děvčata, 
nechtěl bych být mladší, 
proč mluví tak jak telata? 
Švandovou mám radši. 
 
Předjaří v horách 
 
Lehce zelené stráně 
vítají předjaří, 
do kůlny přijdou sáně, 
ožijí včelaři 
 
Cesta za štěstím 
 
Kudy chodí, tudy zpívá, 
lahodně a potichu, 
hezké ženy lehce líbá, 
nezná téměř oddychu 
 
 
Vesele 
 
Najedno vyjde to stejně, 
zda plakat nebo se smát, 
i když máš podpatek v lejně 
můžeš být na světě rád 
 



Vlas na kabátě 
 
Stačí jeden vlas, 
nejhorší je blond, 
a je psanec z vás - 
to je život holt 
 
K čemu jsou děti  
 
V mládí, to měl křivici, 
ve stáří zase prostatu, 
z dětí, ať jsou medici, 
ať se staraj o tátu  
 
Přání ženy 
 
Aby ji měl stále rád, 
za něj by mohla se vdát, 
aby měla svou jistotu, 
aby život byl k životu 
 
Historie 
 
Jak to tenkrát bylo, 
kdopak nám to poví ? 
Kolik stálo pivo? 
Jen historik to ví. 
 
Vstávání 
 
Nikdo tě „nemá rád“, 
a když, tak jenom trochu, 
budeš tak muset vstát, 
začít se hemžit hochu 
             
Pokora 
 
Kéž by přišla pokora, 
mezi mocné lidi, 
i k bohatým do dvora, 
ať se pýcha stydí 

 
Přijdou lobbyisti 
 
Až spadneš do listí, 
nikdo již nezjistí, 
který list byl ten první 
 
Až přijdou lobbyisti, 
než si vše pojistí 
rychle před nimi prchni 
 
Špatná předpověď 
 
Přijdou bouřky, 
přijdou deště, 
vítr, kroupy a co ještě? 
A co ještě? 
 
Kuřák 
 
Hulí jednu za druhou, 
smrdí kolem dokola. 
Čípak je to zásluhou? 
Kde se člověk dovolá? 
 
Senior IV 
 
Jsem obtěžován zdravím, 
někdy také náladou, 
když to však známým pravím – 
zda přijdou je záhadou 
 
 
 
 
Inspirativní žena 
 
Dlouhá léta hledám krasavici, 
co dokáže něco říci. 
Teď mi spadla z nebe, 
našel jsem si tebe 



 
Obavy 
 
Házet všem klacky pod nohy, 
na to jsou politici mistři, 
když svitne slunce z oblohy, 
tak všichni okamžitě zbystří 
 
Konkurence chytrých lidí, 
ta je horší moru, 
oni přece všechno vidí, 
a vždy drží spolu 
 
O čem 
 
O čem se dřív nemluvilo, 
o tom se teď mluví, 
nad čím se dřív nebulilo, 
nad tím se teď bulí 
 
Na lavičce 
 
S vámi sedět na lavičce 
a držet vás za ruce, 
možná trochu unáhlit se, 
mít však lásku v záruce 
 
Jiný mrav 
 
Ve vagoně v metru 
budou dnes hrát symfonici, 
v roztrhaném svetru 
poslouchají mládežníci 
 
 
Pragmatik 
 
Bohužel lyrika 
není tvá parketa, 
nic moc ti neříká, 
je pro tě zakletá 

 
Zlo 
 
Zlo nemá pravidla, 
a tím je nebezpečné, 
otvírá stavidla 
a nosí zbraně sečné 
 
Čekání na vládu 
 
Dělá, co je potřeba, 
a nejen to, co nese zisk, 
vláda na to zvolena – 
však čekat na ni, to je risk 
 
Hřeben 
 
Zůstal mi v zásuvce po tobě 
tupírovací hřeben, 
vzpomínka v původní podobě 
na spolu žitý „eden“ 
 
Žití 
 
Makat a bavit se, 
o tom je žití, 
jen málo trápit se- 
vždyť slunce svítí 
 
 
 
 
 
 
 
Nestrannost ? 
 
Tak, jak to teď s politiky vidím, 
každý fandí jenom té své straně, 
nemá cenu házet „perly sviním“, 
když neznají to slovo nestranně 



Lidová zábava 
 
Nemusí být geniální, 
často stačí snaha, 
k tomu úspěch mediální, 
a každý jim mává 
 
„Mám tě rád“ 
 
Jak málo stačí k tomu, 
aby byl muž spokojen, 
aby namísto hromu, 
dočkal se lásky od žen 
 
Dárek k svátku 
 
Vyberte si hezký dárek, 
mně je jedno který, 
radit jsem vám paní dalek, 
jenom ať se nejí 
 
Sluníčko 
 
Sluníčko vychází nad mraky, 
rozdává světlo a teplo, 
nemocným, těm dělá zázraky, 
zařídí by všechno kvetlo 
 
Život VI 
 
Prožívat vztahy – 
však se vším všady, 
odhodit dlahy - 
tančit od podlahy 
 
Sen 
 
Zdál se mi sen, 
o tobě jen, 
byla jsi tak milá – 
ráno ses ztratila 

 
Patnáct let 
 
Byla pěkná, plná, docela mazlivá, 
když ji líbat něžně učil, 
jenže jí patnáct let teprve začíná, 
a tak se stal z něho úchyl 
 
Arytmie II 
 
Až mne arytmie chytne, 
tak pak se mohu trochu flákat, 
do té doby je nezbytné, 
makat a zase jenom makat 
 
Návštěva 
 
S jedinou 
květinou, 
přišel jsem za tebou 
 
Každičkou 
vteřinou 
našel tě zmatenou 
 
Spěch není pech 
 
On neudělá chybu, 
když všechno řeší v klidu, 
když pak stále spěchá, 
zmatky kolem nechá 
 
 
 
Na každého jednou dojde 
 
Na každého lumpa, 
jistě jednou dojde, 
čeká na něj „žumpa“, 
a v ní potom pojde 
 



Útěk 
 
Bláhová naděje 
skončila mřížemi, 
další snad stále je, 
alespoň chvílemi 
 
Modlitba 
 
Sepnuté ruce 
s pokorou v duši, 
hledání vůdce, 
když srdce buší 
 
Čekání 
 
Čekání na radost, 
a také na lásku, 
už toho bylo dost, 
jako her maňásků 
 
Zábava 
 
Našel jsem novou zábavu 
chodit večer lesem, 
starosti hodit za hlavu, 
radovat se, že jsem 
 
Sklenice vína 
 
Ve sklenici vína, 
tam je pravda jiná, 
tam je větší šance - 
tam je tolerance 
 
Hit    
 
Dneska je to hit, 
jenom se tak flákat, 
být jak parazit, 
nikdy už nemakat 

 
Politici   
 
Přezíravost, arogance, 
domýšlivost k tomu, 
ani trochu tolerance - 
fandit není komu 
 
 
 
Na facebooku 
 
Bydlívá někde v Čechách, 
přátele žádné nemá, 
na dovolenou netáh´, 
fotit, to se už nedá 
 
Míra 
 
Všechno chce svou míru, 
všechno chce také svůj čas, 
ještě vůle sílu, 
platí všude, ne u nás 
 
Gentleman 
 
Nepoužívá intriky, 
ani zákulisní jednání, 
nemá žádné mimikry, 
také ochranka ho nechrání 
 
 
Hory 
 
Je velká v horách výhoda, 
že krásná kolem příroda 
 
 
 
 
 



Básničkář II 
 
Jedna sloka, 
jeden den, 
jedna báseň za týden 
 
Balada tak za měsíc, 
někdy také trochu víc. 
Jindy zase žádná, 
když netopí kamna 
 
Čekání 
 
Čekání na slávu, 
že přijde jednou 
na plantáž banánů, 
na lásku věrnou 
 
Moje sny 
 
Když nebudu mít sny, 
tak se sice nezklamu, 
však všední budou dny, 
slýchat budu reklamu 
 
Řehole 
 
Doma mám klid 
a nic mne nebolí, 
mohu si žít 
dál ve své řeholi 
 
Vymýšlet pro druhé, 
aby se jim lépe vedlo, 
co lidi surové, 
by ze sedla navždy zvedlo 
 
 
 
 
 

Konec splínu 
 
Na pasece v lese, 
když je jen lehký stín, 
nic zde nepohne se 
tu končí každý splín 
 
Stáří na krku 
 
Tak jsem ještě „nesehnutý“, 
však neumím psát knížky, 
hřbet mám stále neklenutý, 
na zem se dívám z výšky 
 
Ani oblečená ani svlečená 
 
Když se oblékne do vlasů 
a vezme k tomu střevíčky, 
pak rád i fotbal propasu, 
s ní budu večer celičký 
 
Okázalost 
 
Tahle okázalost, 
to je tedy vlastnost, 
která zlobí lidi, 
sedlák, ten ji má dost, 
politikům chybí 
 
Volební sliby 
 
Nenechme se zmást, 
penězi ani řečmi, 
„že je jeden z nás“, 
a když říká: věř mi“ 
 
K čemu jsou nám peníze, 
k čemu jsou nám sliby, 
když dopředu neví se 
co pak lidem chybí 
 



 
Po volbách v obci 
 
Mají kroj a mají prapor, 
nemají však zubaře, 
starosta je občas namol, 
málokdy se ukáže 
 
Z volebních slibů 
zbyly jenom cáry, 
kdo volil dle citů, 
skočit chce ze skály 
 
Pročpak ? 
 
Na co škudlit, 
na co bát se, 
na co shánět dotace? 
 
Pročpak bulit, 
když je práce 
a jsou filmy o lásce ? 
 
Nová móda 
 
Tak tu máme novou módu, 
vpředu na stehnech děravé jsou 
kalhoty, 
senioři pějí ódu, 
ušetří tak pro případ nové 
drahoty 
 
Život XII 
 
Život není povídání, 
ten je hlavně o práci, 
začíná to kolíbáním 
načež přijdou školáci 
 
 
 

 
 
Prázdná číše 
 
Pití už žádné nemám, 
tak píši básničky, 
číši svou prázdnou zvedám, 
den celý, celičký 
 
Neohlášená demonstrace 
 
Ti křiklouni z davu 
přitahují slávu 
 
Odveta 
 
Když po mně bude někdo střílet, 
tak také vystřelím, 
nechci již skončit žití výlet, 
chci přestat s kvílením 
 
Mrtvým klid 
 
Zločinci se hrabou v hrobech, 
říkají tomu výzkum, 
nedají si chvíli oddech, 
kdo jim dal k tomu vízum? 
 
Nectí dávné předky, 
ani jejich víru, 
stojí to za cetky 
mrtvým nedat klidu ? 
 
Džihádisté v EU 
 
Kašlu na všechna lidská práva, 
toho, kdo mne hodlá zabít, 
kdo kol pasu si semtex dává, 
nejsem blázen, abych nalít 
 
 



Tak i tak 
 
Každý den bývá jiný, 
pohodu střídají starosti, 
rohožka plná hlíny 
zůstala u dveří za hosty  
 
Nic není jenom kladné, 
nic jenom tragické, 
zlé slovo občas padne, 
s časem je maličké 
 
Milá žena 
 
Když budu mít milou ženu, 
mohu žít i v bídě, 
smát se budu zlatu všemu, 
uvidím ho v kině 
 
Louka 
 
Na louce plné květin, 
trávu téměř nevidět, 
kdopak ji krášlil předtím, 
kdo vytrhal pelyněk ? 
 
Na koni 
 
Na koni, na hřbetě 
cítí se skvěle, 
dívá se po světě, 
jak vojsku v čele 
 
V přírodě 
 
Na procházce v přírodě, 
keře, květy, stromy, 
mezi nimi milo je, 
zpěvné, klidné zóny 
 
 

Pod větví   
 
Pod rozkvetlou větví 
líbal bych tě stále, 
potom, když se setmí 
šel bych rád i dále 
 
Neděle        
 
V neděli se nedělá, 
nehádá a nekrade, 
za cizími neběhá - 
závidět též nemáme 
 
Všichni ví, že v neděli 
zlobit bychom neměli 
 
Hezká žena 
 
Nezávidím hezkou ženu, 
je s ní hodně starostí, 
s úsměvem tu raděj beru, 
co mě ráda pohostí 
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Tolik nevkusu, 
a tolik špatných hlasů, 
všechno v ešusu - 
to baví snad jen chasu 
 
Stovky Karlů IV  K 
 
Karlů čtvrtých máme stovky, 
jenže se o nich moc neví, 
média maj spadlé krovky, 
a tak je jen jedna revue 
 
 
 



K čemu ?      
 
K čemu jsou peníze, 
a k čemu drogy ? 
Člověk hned změní se 
a plýtvá slovy 
 
Podnikání v Čechách 
 
Nejasná pravidla, 
podivné plnění, 
postihy jenom naoko 
 
Děravá „stavidla“, 
zpoždění týdenní, 
a potom oko za oko 
 
Cihla zlata 
 
Mít dnes hodnou ženu, 
je víc nežli cihla zlata, 
nebral bych směnu, 
i když k tomu bude chata 
 
Mít hodného muže, 
je víc než cihla zlata, 
bez něj je hned hůře, 
a pohoda je vzata 
 
Mít doma hodné dítě, 
je víc než cihla zlata, 
když rádo uvidí tě 
a zvolá:“Už jde táta“ 
 
Mít hodné lidi kolem, 
to je všech velké přání, 
všichni za jedním stolem - 
jen těžko se však shání 
 
 
 

Štěstíčko 
 
Tak málo stačí ke štěstí, 
to když nejsi právě zdravý, 
když zbraní nikdo nechřestí - 
život tě náramně baví 
 
Prodavačka 
 
Štíhlá, tak jako proutek, 
vybrala mi novou lampičku, 
osvítí bytu koutek, 
až otevřu vína lahvičku 
 
Rady 
 
Na rady si vzpomene 
mladík, jen když má smůlu, 
když má srdce zmámené 
nebo má doma důru 
 
 
Uzdravený 
 
Ruce už tě nebolí, 
chodíš zase bez holí, 
tak se raduj holoubku, 
teď už můžeš na hloubku 
 
Sláva ? 
 
K čemu sláva v hrobě, 
když mlčíme zaživa? 
Závidíme sobě 
a těší nás lavina 
 
 
 
 
 
 



Riziko 
 
Není život bez rizika, 
jen některé je větší, 
člověk proto nenaříká, 
ale ani nekřepčí 
 
Modlitba X 
 
Stát, kde vládne Šaría, 
tam to musí být hrozné, 
pomoz, svatá Maria, 
ještě než bude pozdě 
 
V Řecku 
 
Je na lovu u moře, 
nechytá však ryby, 
hledá lásku u muže - 
nemá ráda kdyby 
 
Básník IX 
 
Básník vidí dopředu, 
vždyť má přece fantazii, 
má však málo ohledů, 
tak mu přejí malárii 
 
Nahoru 
 
Stačí zvednout hlavu 
a dívat se nahoru, 
lze tam najít slávu 
a být sochou z mramoru 
 
Naše krevní skupina 
 
Policajti, politici 
hlídají nám konta, 
ne vždy ovšem možno říci, 
že jsou naše sorta 

 
Jistota 
 
Jistota je jistota, 
to je celkem známé, 
hazard, ten se chichotá, 
když si nohu zlámeš 
 
Celebrity 
 
Celebrity, celebrity, 
co se o vás všechno neví, 
jaké jsou však vaše hity, 
neřekne vám žádná revue 
 
Náhodné setkání 
 
Ta dívka z ulice, 
ta umí tulit se, 
v kině i v pasáži 
na chvíli zazáří 
 
Nedospalý 
 
Cítí se teď nedospalý, 
i když spal prý hodně, 
i když spal dnes jako malý, 
jako malé robě 
 
Záhadné toť přece, 
že by moucha tse- tse ? 
 
 
Za deště 
 
V telefonní budce, 
líbali se dlouze, 
líbali se prudce, 
vzhledem ke své touze 
 
 



Katastrofy 
 
Vyhoří dům, 
neb přijde povodeň, 
je prázdný stůl, 
daleko pro oheň 
 
Kdopak o tě postará se , 
a kdo pomoc nabídne? 
Kupa známých poschová se, 
právník něco namítne 
 
Před volbami 
 
Rád bych poznal tyhle voly, 
co komouše stále volí. 
Ta povaha holubičí, 
ta svobodu časem zničí 
 
Básník a lidé 
 
Napíše svých deset slok, 
pak jde mezi lidi, 
připadá si jako cvok, 
za lidi se stydí 
 
Sen 
 
Zdálo se mi o dívce, 
co měla rty krásné, 
líbal jsem ji v besídce 
a říkal jí básně 
 
Byla něžná velice 
a chvěla se touhou, 
k tomu světlo Měsíce, 
před sebou noc dlouhou 
 
 
 
 

Den matek 
 
Právě máme velký svátek, 
hodně žen ho slaví, 
jde totiž o Den matek, 
muži matky chrání 
 
Ženy, které nechtějí 
chovat děti v náručí, 
až jim vlasy zbělejí, 
osud na ně zabučí 
 
Sto lidí 
 
Znám alespoň sto lidí, 
kteří by byli jako Karel čtvrtý, 
nikdo je však nevidí, 
my vzpomeneme, až už budou 
mrtví 
 
Neřeším 
 
Neřeším, ono to nějak dopadne, 
ale také, že na to nemám, 
možná se nahnilá střecha 
propadne, 
když si v klidu k pivečku sedám  
 
Hvězdy 
 
I hvězdy vstávají, 
i ony chodí spát, 
lidé jim mávají, 
pak si nechají zdát 
 
Vědět nebo sedět ? 
 
I to, co nemohu ovlivnit, 
i to bych měl předem vědět, 
na rozloučenou se políbit, 
nezůstat jen doma sedět  



 
Den a den 
 
Jeden den zazvoní nebe 
na ranní schůzku v kostele, 
jiný den si kočka přede, 
a přicházejí přátelé 
 
„Kravina“ 
 
Dnes bude soutěž krásy, 
tak se hochu bav, 
nejde o štíhlé pasy - 
bude soutěž krav 
 
Demokracie VI 
 
Může říci všechny své názory, 
ať je chytrý nebo hloupý, 
když vzdáleny jsou vládě na  
hony, 
tak do dějin třeba vstoupí 
 
Rychlé pohyby 
 
K čemu jsou rychlé pohyby, 
když vůbec nikam nespěchám ? 
Způsobit škodu mohly by, 
a tak je mladým přenechám 
 
 
 
 
„Vítání“ nelegálních migrantů 
 
Všechno chce svou míru, 
to už říkal Sokrates, 
než mít v hlavě díru, 
budu raděj zlý jak pes ! 
 
 

Není všechno zlato… 
 
Prochází se po louce, 
jsou tu kravky zřejmě, 
pozná to až tonouce 
po kotníky v lejně 
 
Taje sníh 
 
Na sjezdovce kbelík sněhu, 
lyžaři jsou v hospodě, 
věnují se více zpěvu, 
všichni jsou už v pohodě 
 
Vůně 
 
Čichám vůni, vůni chleba, 
k tomu ještě vůni dřeva, 
do třetice vůni sena, 
nic víc k tomu již netřeba 
 
Chyba lávky 
 
Mladým lidem chybí úcta, 
a též zodpovědnost, 
u partnera zůstat ? 
to je přece pro zlost 
 
Na rozpacích 
 
Slunce svítí jako divý, 
a ty ležíš v posteli, 
ňáká nemoc kolem slídí, 
zůstat, jít ven – co tedy ? 
 
Tolerance 
 
Jednostranná tolerance 
muslima nebo Ivana, 
brzy skončí všechny tance, 
začíná od nich šikana 



 
 
V nemocnici 
 
Vstávat, tak jako do práce, 
to je v nemocnici běžné, 
mohl bys spát jak v pohádce, 
jenže budí tě jak vězně 
 
Kdybys šel pracovat do dolů, 
nevstával by jsi dříve, 
pročpak ve zdravotním oboru 
vstáváš jak divé zvíře ? 
 
Volná 
 
Napsal bych vám básničku, 
kdybyste bylo volná, 
mám ji totiž v malíčku, 
až byste byla hodná 
 
Však za malou chviličku, 
piji vína skleničku, 
a to raděj až do dna 
 
 
 
 
Konečně 
 
Tak jsem konečně starej, 
zdraví mne mladé paní, 
no, tak mi vínka nalej, 
ať mám zas zdání mládí 
 
Cesta k milé 
 
Všechny cesty, silnice, 
vždy do dáli vedou, 
v jedné možno mýlit se, 
toť cesta za tebou 

 
Tak si vyber 
 
Na co má tak hladká stehna, 
když je nikdo nehladí, 
jiná by si s  tebou lehla, 
jenže tě tak nesvádí 
 
 
Dovolená živnostníka 
 
Konečně má dovolenou, 
to už je co říci, 
vycházku má povolenou – 
leží v nemocnici 
 
Stesk po milé 
 
Je to steskem nebo čím? 
Hlavně však, že nebrečím. 
Tolik krásy kolkolem, 
tak proč nebýt spokojen ? 
 
 
 
 
 
 
Statečnost v nemocnici 
 
Statečnost je nejen v bitvě, 
ale i v tom utéct pitvě ! 
 
Nesmělý 
 
Tam, kde jsi ty, 
tam v duchu běžím, 
své pocity, 
však dobře střežím 
 
 



Tvoření namísto dvoření 
 
Toulat se po světě, 
to přece nestačí, 
podzim jde po létě, 
stále se netančí 
 
Ono se to vrátí 
 
Buďme k druhým slušní, 
ono se nám to vrátí, 
jako květy luční, 
co na zimu se ztratí 
 
Turistický sraz 
 
Sejdeme se jako kdysi 
u pramene Černé Nisy. 
Kolem staré chaloupky, 
vyrazíme na toulky 
  
Poražené stromy 
 
Ekologické zrůdy 
nechaly vykácet stromy, 
spadly na hlavu z půdy - 
zůstaly zelené hroby 
 
Káceči 
 
Káceči kácí, 
stromy se ztrácí, 
místo nich planina, 
pláče má mamina 
 
Kácení 
 
Ekologičtí barbaři 
nám vykáceli zeleň, 
jdem se modlit k faráři, 
to nejhorší jim přejem 

 
Ekologičtí barbaři 
„popílili„ stromy, 
zničili je jak Tataři 
při nájezdech domy 
 
Kácí se stromy, 
kácí se modly, 
páli se krovy, 
bychom se ohli 
 
Proti hluku, proti prachu 
tvořily nám hradbu, 
chránily nás proti strachu, 
teď máme z nich hanbu 
 
 
 
 
 
 
Propadliště 
 
V propadlišti dějin 
končí i dobré věci - 
když se moudra přejím, 
tak poslouchám i kecy 
 
Šafářův dvoreček 
 
Nešťastný šafářův dvoreček, 
nešťastný šafářův dům, 
šafář má navíc pár koleček, 
pomocník jeho je vůl 
 
V baru 
 
Hbitý jako treska, 
s pamětí jako slon, 
umí číšník dneska 
podávat alkohol 



 
Za volantem nesmíš pít, 
při chůzi ovšem ano, 
dokud můžeš aspoň jít, 
za normální to bráno 
 
Pročpak nejsou žádné meze 
pro uliční chodce? 
Kde se bere tahle teze: 
„Ať si chlastá kdo chce, 
co chce“ 
 
 
Přání VI 
 
Svobodu a pohodu 
stále přeji do domu 
 
 
 
 
Pročpak ? 
 
Pročpak jsi mne má milá, 
pročpak jsi mne zmámila? 
Sladká jako malina, 
pročpak jsi mne zradila ? 
  
Špatní lidé 
 
Zvykej si hochu zvykej, 
zvykej si na špatný lidi, 
slušným, těm klidně tykej, 
ti druzí, ať se stydí 
 
Jen, jen, jen 
 
Jen se dívej, 
do očí se dívej, 
čteš v nich lásky e-mail, 
neboť tě mám rád 

 
Jen si zpívej, 
jen si stále zpívej, 
na ústa mě líbej, 
dřív než půjdem spát 
 
Jen mě hlídej, 
jen mne občas hlídej, 
moje řeči vnímej, 
nebudu ti lhát 
 
Sólo 
 
Zpívá si jen v koupelně, 
když ho nikdo neslyší, 
nebo také v kotelně, 
kde ho slyší jen myši 
 
 
 
 
Epigramy 
 
Epigramy, epigramy, 
ty z nebe nespadnou sami   
 
Někdy je to trochu psina, 
jindy zase tvrdá dřina – 
dostat do čtyř vět 
celý širý svět 
 
Nebezpečí 
 
Nikdo mne nepřesvědčí, 
že ani tyhle ani tamti, 
že nejsou nebezpečí, 
ti nelegální imigranti 
 
 
 
 



E-mail 
 
Pošlete mi slečno mejla, 
ať mám trochu radosti, 
času mi už moc nezbejvá, 
nemám jiné žádosti 
 
Zlá nemoc 
 
Tuším, že to nepomůže, 
ale něco dělat musím, 
trny, ty má nejen růže, 
a tak pomodlit se zkusím, 
 
Politik VIII 
 
Neříkám, že mám vždy pravdu, 
i já se mohu mýlit, 
potom rychle pravdu zavřu, 
a hned se budu čílit 
 
Rady II 
 
K čemu jsou pak rady, 
když jich nikdo nedbá? 
Zbytečné jsou pády - 
zkušenost to věčná 
 
Krása 
 
Na světě je tolik krásy, 
často je i levná, 
vemte třeba ženské vlasy, 
to je krása zjevná 
 
Až 
 
Až vykopou mu hrob, 
ať na něj vzpomenou, 
ať přečtou deset slok, 
ať klesnou v kolenou 

 
 
 
 
 
Svatební 
 
Je tak chytrá, 
jak má bytná, 
hezká jako modelka 
 
Vzít za muže 
se mne chystá, 
doma čeká kolébka 
 
Obrazy 
 
Dostal jsem obrazy darem, 
visí mi na stěně, 
dívám se na ně s ránem, 
dlouze a zasněně 
 
 
 
 
Pomluvy 
 
Vezměte pomluvy, 
vemte je do huby, 
smrdět budou kolem, 
jako fůra s hnojem 
 
Teroristická vláda 
 
Držte mi palce, 
ať mne nic netrefí, 
jsem teď ve  válce – 
světové, potřetí 
 
 
 



Postesknutí 
 
Nikdo tě nemá rád, 
nikdo tě nemiluje, 
ještě tak akorát, 
ta tvoje arytmie 
 
Před svatbou 
 
Najděte mi pánové, 
tak najděte mi dámu, 
co je mysli bláhové – 
srdce má z marcipánu 
 
 
 
Úspěch 
 
Za úspěchem tvrdá práce 
téměř vždycky stojí, 
teprv potom možno smát se, 
a tancovat v kroji 
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