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Dárky                                                                                                            
                 
Ošatku nápadů 
a také pole snů, 
po slunci západu 
domů ti donesu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Přípravy                          
 
Za poslední bankovku 
koupil jsem si frankovku, 
k tomu dobrou kávičku. 

uţ jen napsat básničku! 
 
Májová demonstrace           
 
Nemáš uţ naději, 
všechno je v háji, 

tribunu stavěji 
první den v máji. 
 
Co teď?                      
 
Nemám co říci, 

jsem totiţ mladý. 
Mám jiţ co říci, 
ale jsem starý. 
 
Profesionální armáda           
 
Teplé podzimní barvy 
krášlí cestu k domovům. 
Nepřijdou pušek salvy 

zvoucí muţe k odvodům. 
 
 

Jistota                                
 
Kaţdý je lepší neţ ten můj, 
kaţdá je lepší neţ jsem já. 
Prozatím ještě nejmenuj, 
neboť si jinou nehledá. 

 
Rytmus                 
 
Srdce chvíli buší, 
pak zase jen tiká, 
trochu mě to ruší - 

tak jsem raděj zticha. 
 
Útěcha                             
 
Taky jsi byl mladej, 
měl jsi hladkou líc. 

Vína lok si nalej, 
pohleď pravdě vstříc. 
 
Hezké ţeny jsou tabu, 
přicházejí nemoci, 
ještě ţe máš svou ABBu, 
stále nejsi bez moci. 
 
Máš majetek a vlivy, 

přátele a rodinu, 
neděláš téměř chyby. 
Tak ţij kaţdou hodinu! 



Ţena                           
 
Ty jsi můj tip - 
přestávám klít 
a taky pít, 

kdyţ tě vidím 
po boku jít. 
 
Sny 
 
Dívat se do ohně, 

dlaně si hřát, 
uchopit pochodně, 
mládí si přát… 
 
Vědět vše o sobě, 
vyzkoušet vůli, 

sen v dívčí podobě 
snese se s hůry. 
 
Samota                    
 
Oči téměř slzí, 

jsem u řeky sám, 
tvé srdce je tvrzí 
v níţ se nevyznám. 
 
Lék na věk                  
 

Bezzubé dásně 
málo se smějí, 
šeptají básně 
i písně pějí. 
 
 
Pravda 
 
Pohled pravdě do tváře, 

přečasto nás bolí, 
aţ se děcko otáţe, 
nemlaťte ho holí!  

Po boji  
                                
Poslední zbytky citů 
dal jsem ti dnes do dlaně. 
Ještě ţe stále jsi tu 

a díváš se oddaně. 
 
Spěch 
 
Sto lidí je kolem mne, 
na které nemám čas. 

Kam aţ oko dohlédne 
věčný spěch hledá nás. 
 
Dopis 
 
Jeden verš o lásce 

napíši tobě, 
vyhnu se otázce, 
vyhnu se zlobě. 
 
Na zdraví 
 

Chemii do těla 
prý by jsi nechtěla 
nemám uţ vůbec ponětí, 
proč prášky proti početí. 
 
LDN I 

 
Prosící ţena 
s bílými vlasy, 
tichá jak pěna  
na konci trasy. 
 
ODS 
Dostal jsem radu 
míněnou dobře, 

jak nebýt vzadu 
a vidět modře. 
 



KSČ 
 
Oči rudé zlostí 
zpřelámem vám kosti, 
kdyţ nám dáte hlasy, 

vezmeme vám pasy. 
 
Nemocnice  
 
Zas leţíš v pokoji 
s bílými stěnami, 

jsi tu jiţ stálý host 
schován před ţenami. 
Času máš náhle dost. 
 
Lákání   
                               

Na slunci štětí se květy, 
lákají k opylení, 
stejně tak dívčiny rety 
zvou mě zas k políbení. 
 
Sluníčka 

 
Jedno sluníčko oknem, 
druhé sluníčko dveřmi, 
večer se spolu octnem. 
Nebuď hloupá a věř mi! 
 

Pomoc 
 
Pomáhat lotrům, 
to umí křesťané. 
Kdyţ nejde o trůn, 
tak se nic nestane? 
 

 
 
 
 
Budu                                      

 
Věř mi 
a budu ti věřit. 
Miluj mne 
a budu tě milovat. 
Zpívej mi 

a budu ti zpívat. 
atd. 
 
Po endoprotéze 
 
Aţ budu moc spát na boku, 

převalovat se jak libo, 
slunit se budu v Maroku, 
po večerech lokat pivo. 
 
Prostitutka 
 

Vyspalá jsem jiţ dost, 
ještě tak vstát z postele, 
neţ přijde první host 
a na mně si ustele. 
 
Co dál?                                      

 
Nemám strach ze smrti, 
bojím se umírání. 
Neţ přijdou kojoti, 
poslední uvítání. 
 
LDN II 
 
Nasypat útěchu 

do chvějících se dlaní, 
kdyţ modly úspěchu 
zdupali koně vraní. 



Vládní smích 
 
Smějem se sobě, 
smějem se vládě, 
sobě medově, 

vládě nevábně.  
 
Příroda 
 
Příroda nezradí 
tak jako lidi, 

s člověkem neladí, 
za něj se stydí. 
 
V nemocnici                  
 
Leţím jako lazar 

v nemocnici na lůţku, 
tělo mé je bazar, 
naději mám v batůţku. 
 
Večer 
 

Večerní nebe 
rdí se zas nad námi, 
noc všechno veme, 
ráno pak podá mi. 
 
Kdo umí                                  

 
Viděl jsem abstraktní malíře 
malovat klasiku 
na starém zaţloutlém papíře. 
A teď jsou v balíku! 
 
Práce 
 
Pracovník nebo parazit? 

Je rozhodnutí na tobě. 
Bez práce musíš narazit 
v Horní Lhotě i v Padově. 

 
Konec inspirace 
 
Kdepak je inspirace? 
Zašla do hospody 

zbavená svobody. 
U rumu spí si sladce. 
 
Fantazie 
 
Promítací plátno 

nemocniční stěny 
pacienty zmátlo 
siluetou ţeny. 
 
Zastavení 
 

Co naplat člověče, 
ţivot se krátí, 
přes prsty proteče. 
Kde další bráti? 
 
Mraky 

 
Divadlo z mraků, 
kulisy proměněné v herce, 
pro úţas zraků 
a potěšení peněţence. 
 

Zvednout hlavu nahoru 
do jiného světa. 
Spatřit obrys praporu - 
povede tě léta. 
 
 
Plovoucí mraky, 
odvěké divadlo, 
nahradí ptáky 

i hodin kyvadlo. 
 
 



Čím překvapí tě další mrak, 
co přinese a odnese? 
Moţná propluje jenom tak 
neb do úklony prohne se 
 

Mraky 
jak vraky 
lodí, 
někdy se k sobě hodí, 
jindy rozplynou. 
Milý jde pro milou 

a nebo pro jinou. 
 
Poděkování 
 
Jakmile mohu, 
básně jsou sloţeny, 

děkuji bohu, 
ţe mám klid od ţeny. 
 
Optimista 
 
Z oblohy padá peří 

kolem mých oken na zemi, 
nemám rád ty, co věří, 
ţe svět je pokryt sazemi. 
 
Čas 
 

Čas, to je mrcha, 
zkrotit se nedá, 
jen stále prchá, 
z cesty prach zvedá. 
 
Bludička 
 
Předlouhé čekání 
neţ přijde klekání, 

neţ spatří svou milou, 
tak často zbloudilou. 
 

 
Večerní loučení 
 
Zase den za námi 
takový hezký a rušný, 

má milá mává mi, 
posílá polibek vzdušný. 
 
Černobílí milenci 
 
Vykašlem se na lidi, 

líbit se jim nebudem, 
aţ nás spolu uvidí, 
tak jsme pro ně přeludem. 
 
Xenofobie 
 

Co je cizí, 
to nás straší, 
ať to zmizí 
z obce naší. 
 
Dálnice zase stojí 

 
Kamiony v sobotu, 
kamiony v neděli. 
Kde však sehnat porotu, 
aby jezdit nesměly? 
 

Velikonoce 2008 
 
Slunce hřeje z teplometu, 
velikonoce pod sněhem, 
tak jdu tedy k Internetu, 
světem se spolu projedem. 
 
 
 

 
 
 



 
Velikonoční 
 
Nechal jsem si v koutku 
pár vrbových proutků. 

Aţ přijdeš, tak tě sešlehám, 
 
abys byla čilá, 
potok přeskočila 
a vyhnula se nevěrám. 
 

Hledání 
 
Hledám ţenu, 
taky práci 
a pár čísel do lota. 
Ještě měnu 

pozor dát si, 
budu šťastný do roka. 
 
Roztrţitá 
 
Roztěkaná jako děcko, 

co má hraček přehršel, 
místo řízku koupí plecko, 
dopis od ní nedošel. 
 
Mobil 
 

Zvoní tady, 
zvoní támhle, 
zvoní teďka, 
zvoní pak. 
 
Neznáš rady? 
Skončíš náhle - 
nejdřív depka, 
potom šlak. 

 
 
 

 
Milému 
 
Ještě se u tebe zahřeji 
alespoň chvilinku. 

Na cestu vezmu si naději 
a hezkou vzpomínku. 
 
Diktatura 
 
Tam, kde jsou meče, 

nebude klidu. 
Krev dál poteče 
pro postrach lidu. 
 
Volnost? 
 

Být volný 
jak ryba v moři. 
Den smolný 
a srdce choří. 
 
Známý 

 
Kdyţ potkáš známého, 
třeba i dávného, 
co se ti hlavou honí? 
K čemu se známý hodí? 
 

Jaké má známé 
a jakou profesi? 
Kaţdý se ptáme, 
co od něj odnést si? 
 
Ţe to byl parťák, 
dávno jiţ nevíme. 
Ţe je však „ajťák“, 
toho si ceníme. 

 
 
 



 
Páv 
 
Jedna malá holčička 
takhle brzy zrána 

otevřela očička 
a spatřila páva. 
 
Díval se na ni po očku, 
jak to ptáci umí, 
neţ obula si ponoţku, 

byl krasavec u ní. 
 
Rozprostřel krásné peří, 
ptal se tichým hlasem - 
„Jsou ještě ptáci, kteří 
hezčí neţli já jsem?“ 

 
Děvčátko chvilku mlčelo 
a pak si vzalo zrcátko, 
pozvedlo mu ho před čelo 
a páv odešel zakrátko. 
 

Udělej něco 
 
Dívat se pravdě do očí 
dokáţe jen správný chlap. 
Někdo jen zdvihne obočí 
jiný jde se nadýchat. 

 
Bude jaro 
 
Je stále tepleji, 
zimě se nedaří, 
lidé jiţ neklejí, 
blíţí se předjaří, 
 
 

 
 
 

 
Hřbitov 
 
Kdyţ je mi nejhůře, 
dívám se na hroby. 

Na čas to pomůţe 
srovnávat podoby. 
 
Hokej 
 
Máme co jíst a pít 

a nic nás nebolí? 
půjdem se tedy bít 
na hřiště ledový. 
 
Pojď 
 

Hvězdy blednou, 
tak pojď se mnou. 
Někam kde budem jen spolu, 
jíst hamburger a pít colu. 
 
Klíště 

 
Kdyţ zakousne se klíště 
můţe být z tebe debil. 
Nemusí být jiţ příště, 
na co bys ţivot cenil? 
 

Doba 
 
Doba je taková, 
jak se kdo zachová. 
Třeba si vzdychni, 
doba jsme všichni. 
Kdyţ se na nic nezmohu, 
vymlouvám se na dobu. 
 

 
 
 



 
Byrokraté  
 
Nemiluje byrokraty, 
i kdyţ jsou někdy nutní. 

Jsou jak jalové kilowaty 
nad nimiţ jen sami smutní. 
 
V nemocnice  
 
City mám přibitý 

k nemocniční posteli. 
Duševně ubitý, 
vybírám si kostely 
 
Pomluvy 
 

Rozemlít pomluvy 
na jemnou kaši, 
vhodit ji do vody 
pro lásku naši. 
 
Berle 

 
Vezmu staré berle 
a jdu někam ven, 
svět podobný perle 
bude objeven. 
 

Je čas na květiny 
i na ptačí pěvce, 
nevadí šediny, 
smutnit se mi nechce. 
 
Politici 
 
Namyšlená pýcha 
z politiků dýchá. 

Víte to uţ taky? 
Zkazily je prachy! 
 

 
Důvěřivá 
 
Slunce jiţ zapadá 
tam někde za lesy. 

Dívenka má mladá 
srdéčko zláme si? 
 
 
Na kraji lesa 
 

Za posledním stromem  
je prý výhled do kraje, 
pojď má milá honem, 
ať tvá bázeň roztaje. 
 
Grafitti 

 
Nápisy na zdech, 
čmárání po domech. 
Čí to byl paznecht? 
Který to podomek? 
 

Potěšení 
 
Básně a písničky 
buďte s námi stále. 
Do poslední chviličky 
pro chudé i krále. 

 
Charita 
 
Byl jsi hodný na lidi? 
Pomáhal jim ţít? 
Stejně si dál závidí, 
budou dále klít. 
 
Jediné co zůstane, 

ţe dobrý pocit máš. 
Aţ shon tady přestane, 
odcházet budeš snáţ. 



 
Surrealistická 
 
Na stole leţí zmije, 
naštěstí umělá. 

Kočka si víno pije, 
pukrle udělá. 
 
Rolety jsou samá díra, 
strop celičký růţový. 
Dračí socha z kouta zírá, 

voní groček rumový. 
 
Na zdi visí staré boty, 
z kaţdé shlíţí květina. 
Všude rozházené noty, 
schází ruka ţenina. 

 
Vodopády 
 
Voda padá, 
dále proudí, 
nejde ani pohladit. 

Stále mladá 
obdiv loudí, 
nedá si však poradit. 
 
Jen jeden den 
 

Jenom den necelý 
byli jsme spolu. 
Jsem zase veselý, 
nezpívám v molu. 
 
Svátek matek 
 
Pozdravuji svou mámu, 
bohuţel jenom na dálku, 

modlím se za ni v chrámu, 
není kam poslat obálku. 
 

 
Pouličnice 
 
Boky má masité, 
k tomu bříško tučné, 

nadávky hlasité, 
málo libozvučné. 
 
Turistka 
 
Máš čas se dívat kolem, 

spěchat se totiţ nemá. 
Jdeš loukou, jdeš polem, 
přírodou postiţená. 
 
Přechod 
 

Byla, cesta, byla, 
tou milá chodila, 
teď jiţ cesta není, 
mám s ní jen souţení, 
i kdyţ říkám nechoď, 
chodí mimo přechod. 

 
Etika 
 
Pro grázly morálka 
je sprosté slovo. 
Vraţda je normálka, 

fet, to je ono! 
 
Hledání 
 
Kdyţ máš brýle na nose, 
přetěţké je hledat, 
mnohokrát uţ stalo se, 
nadají ti telat. 
 

 
 
 



 
Naděje  
 
Naděje nemá nohy, 
nepřijde pro tě tancovat. 

Marně prosíš bohy, 
tak budeš muset pracovat. 
 
Poslední pozdrav 
 
Odešel jako chlap. 

Jisté je, ţe příliš brzy. 
Nemohl zavolat?! 
Proč zavřel se ve své tvrzi?! 
 
Don Quijote 
 

Vzal jsem si do hlavy 
všech lidí obavy, 
teď se s tím potýkám, 
nevidím řešení. 
Je to na věšení, 
černou si oblíkám. 

 
Reklama ? 
 
Děti zhlouplé kýčem 
jsou jak hejno rybí, 
neumí hrát míčem, 

a slunce jim chybí. 
 
Uzávěrka 
 
Termín jiţ hoří, 
všecičko spěchá, 
i kdyţ jsi „boţí“, 
čekat tě nechá. 
 

 
 
 

 
Loajalita 
 
Neumíš brečet, 
ba ani smát se. 

Nemusíš klečet 
v prohrané válce. 
 
Ono by se mělo 
 
Nebudem sami 

uprostřed lidí, 
zaţenem klany 
těch, co se stydí. 
 
Tak jako včely 
chceme být spolu, 

abychom pěli 
„Buď konec bolu“. 
 
Míti se rádi, 
proč je to k smíchu? 
Ţivot si pádí, 

svádí ke hříchu. 
 
Ochoty více, 
závisti málo, 
veselé líce, 
vše aby hrálo. 

 
To by se mělo, 
jenţe se nechce. 
Neslouţí tělo, 
nejde to lehce. 
 
Pravda a láska 
mají téţ slovo. 
Kaţdičká hláska 

postaví molo. 
 
 



Rozchod  
 
Nechci ti šlapat po štěstí, 
říkáš, ţe máš se mnou smůlu. 
Dělám to sice s bolestí, 

pouštím tě. Ať letíš vzhůru! 
 
 
 
Vodopád 
 

Teče tu čas, 
klidně šumí, 
bolest uhas, 
vášně ztlumí. 
 
Po vítězství 

 
Závidět ti budou, 
přidají pomluvy. 
Sami chodí s nudou, 
neznají omluvy 
 

Aţ 
 
Aţ se mi budou třást ruce 
a kávu budu pít brkem, 
aţ nic nebude v záruce 
a ţivot poleze mi krkem, 

 
aţ se mi budou blázni smát, 
ţe znám jen hodné lidi, 
aţ budu opět v duchu mlád, 
pro básně rychle jdi mi. 
 
Marnost? 
 
Něco je marné, 

ovšem téţ něco ne, 
děvčátko švarné 
políbí nebo ne. 

 
 
 
 
Mamograf? 

 
Příjemní lidé 
a příjemné počasí. 
Co z toho zbyde, 
kdyţ nemoc se ohlásí? 
 

Panna 
 
Stále jsi vzdálená, 
stále jsi panna, 
nechceš má ramena, 
tak buď si sama. 

 
Pijáci 
 
Pijáci jdou do nebe, 
udělat z něj rychle peklo. 
Pro mne, také pro tebe, 

jen aby jim pivo teklo. 
 
Po operaci 
 
Aţ budu moci spát na boku 
a chodit pěkně zpříma, 

nohy mít silné jak v baroku, 
to bude tedy príma. 
 
Aţ berle sloţím do sklepa 
a fáče z nohou zmizí 
přiletí štěstí kometa, 
zas nebudem si cizí 
 
Budem se drţet v objetí, 

tak jako před tím pádem. 
Ukrývat slzy dojetí, 
Spát půjdem aţ před ránem. 



 
 
 
Jen tak 
 

Řekni mi potichu, 
ţe mne máš ráda, 
ţe i bez koţichu 
bys při mne stála. 
 
Odvaha 

 
Kdyţ budeš mít dost odvahy, 
tak neztratíš svou čest, 
kdyţ si to vezmeš do hlavy, 
pak všechno moţné jest. 
 

To chce klid 
 
Nemoc bere za kliku, 
příbuzní jsou v dáli, 
nejsi totiţ v balíku, 
zájem jenom hráli. 

 
Ţárlivost 
 
Zvony zvou zas do kostela 
a ty stále ještě spíš, 
nech ţárlivost pro Othella., 

Mám tě ráda, to nevíš? 
 
SMS 
 
Mám tvou esemesku 
stále ještě v mobilu, 
je o velkém stesku 
a o malém omylu. 
 

 
 
 

 
Co mi chybí 
 
Chybí mi tvé úsměvy 
a téţ paţe dohněda, 

pro ně vezmu úvěry. 
Jak je splatit nevěda. 
 
Vrať se brzy 
 
Sešla z očí, 

sešla z dlaní, 
smutné noční 
vzpomínání. 
 
Jen ty 
 

Abych měl náladu, 
tak musím snít, 
za tebe náhradu 
nechci jiţ mít. 
 
Kdybych byl 

 
Kdybych byl třeba debil, 
neměl bych ţádné starosti, 
na všechny bych se křenil 
a neznal špatné známosti. 
 

Děvčata hovoří 
 
Dáma není kráva, 
dáma nemá kozy, 
naopak se stává, 
ţe ji chrání bozi. 
 
 
 

 
 
 



 
Disko 
 
Paţe nad hlavou, 
dlaně stále v potlesku, 

boky vedené rytmem. 
Je mi záhadou, 
kdy skončíš tu grotesku 
a za ruce se chytnem. 
 
Přání muţů 

 
Chtěl bych tě mít přitulenou 
co nejvíce k sobě, 
aspoň trochu vymluvenou, 
zvláště v noční době. 
 

Pozdě doma 
 
Dopadlo to jako vţdycky, 
chovala se cholericky. 
Pro mé pozdní návraty, 
zbavila mne kravaty. 

 
Remcalové 
 
Remcání je k ničemu, 
kdyţ nevíš co dál. 
Zemi nemáš zničenu, 

co by jsi si přál? 
 
Konec 
 
Došly mi jiţ nápady, 
nakonec i chuť, 
stouply také náklady, 
milá, zdráva buď! 
 

 
 
 

Lázně  
 
Aţ půjdu na vycházku, 
co nejdříve zmizím, 
nemohu vyznat lásku 

přece lidem cizím. 
 
Dávno 
 
Vzpomínka na vzpomínky, 
tou dostal jsem se k závěru. 

Líp bylo u maminky, 
kdyţ tahala mne z maléru. 
 
„Čo bolo“ 
 
Čtyřicet let bezmoci, 

kdo si to představí? 
Ţít stále jenom v noci 
a trpět bezpráví. 
 
Po dešti 
 

Dlaţba se leskne, 
i tráva mezi ní, 
srdce mi teskne 
a ruce leniví. 
 
Pravda 

 
Právo či bezpráví, 
pravda neb lhaní. 
Pročpak uţ nevábí 
vzpomínka na ni? 
 
Lilie 
 
Lilie červená, 

některá rudá, 
nebuď mi nevěrná, 
dívenko chudá. 



 
Co je víc? 
 
Co jsou ti jen platné prachy, 
v noci kdyţ se budíš strachy, 

k čemu je pak všechna velká 
sláva, 
kdyţ paparazi na prahu spává. 
 
Optimista 
 

Je fakt hezky na světě, 
kdyţ to ovšem vnímáš, 
choď si třeba v baretě, 
hlavně, ţe si zpíváš! 
 
Rovnoprávnost? 

 
Rád budu ku tvé potěše 
povídat staré vtipy, 
chodit třeba i po střeše, 
kdyţ totéţ budeš i ty. 
 

Co naděláš? 
 
Nemám tělo jako David, 
Pán Bůh tomu asi chtěl, 
přesto jdu se večer bavit, 
aby hlupák záviděl. 

 
Leţák 
 
Skončím asi „leţákem“ 
v nějaké eldéence, 
přesto ţivot brát hákem 
se mi ještě nechce. 
 
 

 
 
 

Aţ někdy 
 
Aţ zbavím se všech úroků 
a nesmyslných půjček, 
pak budu luštit sudoku 

a poroste mi účet. 
 
Lázeňská  
 
Ţluťásku, blonďásku, 
stvořený pro lásku, 

pročpak se bráníš? 
Takhle mne zraníš. 
 
Hledání 
 
Prý hledáš zas milého, 

co neţárlí a nepije, 
neřeknu nic jiného, 
ţe takový jiţ neţije. 
 
Vlasy  
 

Hříva tvých vlasů 
láká mne k pohlazení, 
jen mít dost času, 
nebát se prozrazení. 
 
Loučení  

 
Jen málo místa stačí 
k poslednímu spánku, 
proč příbuzní zas pláčí? 
Prý máš na kahánku. 
 
Nezodpovědnost 
 
Jako holub na báni 

točí se tvé činy, 
a kdyţ přijdou chaláni, 
prcháš od rodiny. 



 
Dočká se? 
 
Má chůzi vznosnou jako lama, 
celé tělo pak na hlazení, 

však stále chodí jenom sama 
neb čeká hezké zacházení. 
 
Do voleb 
 
Předem ztracené boje 

a ani korunu, 
to bylo vţdycky moje - 
navzdory rozumu. 
 
Pryč je všechno 
 

Sešel z očí, 
sešel z mysli, 
tak se holka  
aspoň vyspi 
 
V lázních 

 
Manţelé, manţelky, 
proč jste tak daleko, 
z květin jsou slaměnky 
a srdce naměkko. 
 

Dopravní zácpa 
 
Po hlavním městě 
plouţím se busem, 
zaťaté pěstě 
neb běţet klusem. 
 

 
 
 
 
 

Líbaná 
 
Najdi si holka jiného, 
který tě celý den líbat bude, 
jenom pro boha ţivého, 

co potom z lásky jen ještě zbude? 
 
Lesy, lesy 
 
Ty lesy habrové 
divoce krásné, 

samotou jalové, 
kdyţ slunce zhasne. 
 
Před zimou 
 
Nachytám slunce do kůţe, 

tvou krásu do očí, 
v zimě mi přeţít pomůţe 
a splíny odročí. 
 
Samota 
 

U lesa domek samoten 
hlídá jej chlupaté psisko, 
obíhá divoce za plotem, 
můţeš jít docela blízko. 
 
Strom 

 
Necítí teplo 
ba ani vlezlý chlad. 
Co by jej hnětlo? 
Neumí naříkat! 
 
 
 
 

 
 
 



Prášky 
 
Bodláčí v dlani nebolí, 
i vosa jiţ odlétla, 
prášky ty bereš s nevolí 

a budeš brát po léta. 
 
Náhoda 
 
Náhodná setkání 
určují osudy. 

Neţ přijde klekání – 
všechno je naruby. 
 
Studna? 
 
Vypadá to na koupaliště, 

prý to bude studna, 
moţná, ţe třeba někdy příště, 
zatím vody u dna. 
 
Předpověď 
 

Kdypak jiţ ohlásí 
solidní počasí? 
Teplo a bezvětří 
jeţ sluncem nešetří. 
 
Rybí oči 

 
Mám téměř všechno, 
jen mládí mi jiţ chybí. 
Nesnáším techno 
a oči kdyţ jsou rybí. 
 
Moje potěšení 
 
Jsi krásně blonďatá 

tak jako kuřata. 
Mile mi pípáš, 
to, kdyţ se svlíkáš. 

 
Volební sliby 
 
Co leskne se a třpytí, 
na to se hlupák chytí. 

Kdo slibuje a směje se, 
ten zodpovědnost nenese. 
 
Liberec 
 
Tak uţ jsem v Liberci, 

kolem je ţivo. 
Vedle jsou milenci, 
na stole pivo. 
 
Podzimní 
 

Škoda se nedívat kolem, 
kdyţ podzim rozhazuje listy, 
barvami škádlí malíře 
a šály motá kolem šíjí krásných 
ţen. 
 

Zamilovaný 
 
Měla krásná stehna, 
celá byla sexy. 
Jenţe byla běhna 
a tak jsem řek´ nechci. 

 
Kocovina 
 
Sluší se vítat nový den 
se zakouřenými vlasy? 
Doposud stále ovíněn – 
v hlavě záhadné mít hlasy? 
 
Zapomenout na sliby 

a všechna předsevzetí? 
Vymlouvat se na kdyby, 
být špatným vzorem dětí? 



 
Rozchod 
 
O chlebu, o vodě, 
přesto jsem v pohodě. 

Všechno je supr, 
Tak sbal si kufr. 
 
Markety 
 
Příšerné krabice 

uprostřed krajiny, 
budeme bránit se, 
neb trpět za jiný ? 
 
28.10. 2008 
 

Dvacátý osmý říjen, 
to se nám to vzpomíná. 
Červené víno pijem, 
neb úspěch spad´ do klína. 
 
Bojovali totiţ jiní, 

dali v sázku mnoho. 
Teď se za nás stydí, 
nemají jiţ slovo. 
 
Češi slaví státní svátek 
 

Slavíme dlouhým spánkem, 
k obědu o pivo více, 
vzpomínky jsou pod zámkem 
a zazdí je slivovice 
 
Zásluha mládí 
 
Mladé dokáţe být kaţdé tele, 
za velký úspěch bere to, 

kdyţ šéfovi vleze do postele, 
dětem dá potom memento. 
 

 
Co předci? 
 
Zničená orná půda 
opět novým marketem, 

co vypadá jak zrůda – 
kdy uţ s nimi zametem? 
 
Plejtváci  
 
Rozhazovat je projev doby 

nebo jen hlouposti naší? 
Učí nás to reklamní lobby 
či nám v hlavě stále straší? 
 
Móda zahodí šaty, 
boty i mobily. 

Jsou to za rok dva platy, 
dnes by se hodily. 
 
Jedna jízda náklaďáku 
je většinou poprázdnu, 
firma to má dál na háku, 

nám nadávaj do bláznů. 
 
Pitná voda na WC 
v panelácích teče, 
kdyţ se mrknu na PC, 
tak dostávám křeče. 

 
Plýtvání prací 
a také teplem, 
jsou však i tací 
co šetří svetrem. 
 
Televize zapnutá celý den, 
počítač a tak dále, 
z údivu potom často nevyjdem, 

peněz máme namále. 
 
 



 
 
Neţárlím? 
 
Můţeš snít jenom o mně, 

jiné muţe máš tabu. 
To říkám málo skromně, 
nechci jiţ další zradu. 
 
Vydrţet 
 

Narovnej se zas frajere, 
máš ještě pár let před sebou. 
Budou to někdy galeje, 
ať náladu ti nevezmou 
 
Eutanázie 

 
Prý v zaostalých zemích 
berou na smrt pásek, 
nemajíc věcí cenných, 
končí bez otázek. 
 

Ono se jiţ střílí špatně, 
kdyţ se stále třese ruka. 
Chceš odejít odtud chvatně? 
Popros tedy svého vnuka! 
 
Sebedůvěra 

 
Aţ mi zas bude smutno, 
přijď, dáme si spolu drink. 
Namlouvat mi je nutno, 
ţe jsem stále ještě king. 
 
Zloději 
 
Ruka do sádry za krádeţ, 

za větší, pak tedy pravá, 
bude to mít vliv na mládeţ, 
nebude jiţ tolik hravá. 

 
 
Nová móda 
 
Mám šaty vyšlé dlouho z módy, 

odhaduji tak nejmíň deset let, 
za dalších deset z nich jsou róby, 
které mi budou všichni závidět. 
 
Tolerance 
 

Poslední podzimní listí 
šumí mi u nohou, 
jeden list o druhý se tříští, 
spolu být nemohou. 
 
Tak či tak 

 
Dospělí na kolotoči 
hrají si opět na děti, 
ty se zas kol sexu točí, 
prachům učí se klaněti. 
 

Manţelství 
 
Jednou za čas si vzdychni, 
na to máš zcela jistě právo, 
musíme tam prý všichni, 
za útěchu to bývá bráno. 

 
Kdyby 
 
Kdybych byl bezdomovec, 
to by se mi ţilo, 
měl bych se jako vdovec, 
denně pil bych pivo. 
 
Jezdil bych na úřad pro dávky, 

neplatil nikdy ţádný nájem, 
pivní láhve vracel vţdy zpátky, 
starosta měl by o mne zájem. 



 
 
Tulák 
 
Touhou jsou koleje 

vedoucí někam, 
kam vítr dověje, 
tam právě spěchám. 
 
Úřednický anděl 
 

U nás se neprosí, 
u nás se ţádá, 
úplatky nenosí. 
A mám vás ráda. 
 
Skála 

 
Ţlutavá skála 
na břehu stála, 
vlnami podlomená, 
vody jen po kolena 
 

 
Nerozhodný 
 
Jen stále čekej, 
ţe přijde dívka 
a pozve tě do nebe. 

Kdyţ budeš mít štěstí, 
tak se nedočkáš. 
Kdyţ ne, 
tak dostaneš aids. 
 
Sliby 
 
Ať vleze do chomoutu sám 
nebo ho do něj navléknou jiní, 

tahat musí dál, 
i kdyţ se občas stydí. 
 

 
 
Kavárna 
 
Cigarety trčí ke stropu, 

děvčata si hrají na dámy, 
chystají se dobýt Evropu, 
přestala jiţ trhat banány. 
 
Poslancům 
 

Nejdřív hlava, 
potom činy. 
Chyba práva 
má příčiny. 
 
Sport 

 
Nauč se bojovat 
v některém sportu, 
bázeň tak pochovat 
na úkor koltu. 
 

Poslanci 
 
Doklady nevedu, 
nic neslyším a neznám, 
nastavit nesvedu, 
na netu ani Seznam. 

 
Nevidím, nechápu, 
neumím zhola nic. 
Nikdy však netápu, 
neb křičím z plných plic. 
 
Pro neschopnost dostal jsem 
kopance, 
No co, tak budu  dělat poslance. 

 
 
 



Dárky 
 
Na zádi na lodi 
vezou se marodi, 
vrací se z války, 

nemají dárky. 
Pro svoje mámy 
dárkem jsou sami. 
 
Rýma 
 

Mám zase rýmu, 
letos jiţ potřetí, 
podléhám splínu, 
proč, nemám ponětí. 
 
Najdu si na netu, 

jak mám býti zdravá, 
abych byla k světu, 
ale také hravá. 
 
Tobě 
 

Tvoje láska 
těší mne a hřeje, 
nejen hláska, 
ale téţ naděje. 
 
Hospodský cestovatel 

 
Svítící vlaky 
ţenou se k lidem, 
hnal bych se taky, 
nebýt pod lihem. 
 
Touha 
 
Dokud je ve mně jen trochu krve 

a udrţím tuţku na psaní, 
budu po tobě touţit jak prve, 
jen má svatba mi v tom zabrání. 

 
 
Šance 
 
Kolem nás chodí šance, 

toulá se jedna za druhou. 
Kterou vyzvat do tance? 
Bohatou nebo ubohou? 
 
V hospodě 
 

Popíjíš pivo, 
vedeš chlapské řeči, 
je ti však tklivo, 
pro nelásku něčí. 
 
Setkání 

 
Nastav mi rty  
a zavři oči, 
skonči flirty 
jiţ dnešní noci. 
 

Zámek 
 
Boleslavský zámek 
nastavuje hruď. 
Chceš mít dobrý spánek, 
nenech padat suť! 

 
Závist 
 
Máme se lépe, 
neţ jsme se měli, 
závist však kvete, 
aniţ jsme chtěli. 
 
 

 
 
 



Šediny 
 
Celý ţivot jsem si přál šediny, 
abych vypadal na svůj věk. 
Povedlo se na dnešní jmeniny, 

teď bych to ale rád vzal zpět. 
 
Osobnost 
 
Má jiné hodnoty, 
neţli je běţné, 

nehraje do noty 
v košili reţné. 
 
Smog 
 
Nad městem leţí deka, 

nikdo nechce vyjít ven. 
Starosta se zas vzteká, 
k odchodu je vybízen. 
 
Do Prahy 
 

Přijel sem z velké dálky, 
vidět všechno chce, 
má láhev minerálky, 
kávu v termosce. 
 
Vypuštěný rybník 

 
Uprostřed rybníka 
potůček teče. 

Teď teprv vyniká, 
dá se pít v kleče. 
 
Obchodní jednání 
 
Objednám stolek 
někde ve vinárně v koutě. 
Pár hezkých holek 
co moţná rychle svedou tě. 

Co dál ? 
 
Lépe je si zpívat, 
neţli nudou zívat, 
kol sebe se dívat 

a hledat lepší svět. 
 
Rozchod 
 
Oči  ti slzí 
steskem a touhou, 

ţivot tě mrzí 
jen chvilku pouhou. 
 
Vztahy 
 
Křehké vztahy 

chtějí dlahy, 
od seance do seance 
z chápající tolerance. 
 
Nádraţí 
 

Nádraţím bez lidí 
protéká čas, 
znovu a zas, 
vůbec se nestydí, 
nikdo jej nevidí. 
 

Říčka 
 
Má říčka Slubice 
srovnaná do latě 
nemá čas tulit se, 
utíká proklatě. 
 
 
 

 
 
 



Omluva 
 
Za čas prý ochrnu, 
štíplo mne klíště, 
dostanu obrnu, 

snad tedy příště. 
 
Oční oddělení 
 
Po flámu půlnočním 
a jedné malé bitce, 

sedí teď na očním 
podoben zvadlé kytce. 
 
Na oko dostal obvaz 
a pár rad o pití, 
není to ţádný odvaz, 

jak příště voliti ? 
 
.Hledání 
 
Najdi si krajinu, 
kde bude klid, 

rybníka hladinu 
a slunce svit - 
chuť uvěřit. 
 
Zemětřesení 
 

Propadá strop, 
rádio však pěje, 
jsi z toho trop, 
čekáš bez naděje. 
 
Sebeobrana? 
 
Aţ budu se vztekat bezmocí 
nad novou jiţ zase nemocí. 

Podlehnu pudům nízkým 
a vynadám svým blízkým. 
 

Nádraţní obchod 
 
Na hlavním nádraţí 
zmizeli bezdomovci, 
jedno však zaráţí, 

ţe jsou tu jiní lovci. 
 
Dají ti dáreček, 
pak chtějí na pivo, 
finanční taneček 
z něhoţ je mrazivo. 

 
Dárek ten přijde tě 
více neţ v marketu, 
na jeho vinetě 
Peking má maketu. 
 

Pýcha 
 
Budujeme zbytečnosti 
a ještě si tleskáme, 
hloupost máme v morku kosti 
a na chytré nedáme. 

 
Dvoje vánoce 
 
Vánoce za války, 
prostinké a chudé, 
nebylo na dárky, 

jídla jen co zbude. 
 
Byli jsme pospolu, 
zpívali koledy, 
ten, kdo šel od stolu, 
měl naše ohledy. 
 
Teď máme všeho dost, 
chybí však objetí, 

není to v krku kost, 
nového století? 
 



Záchranka 
 
Všechno jde stranou, 
doktor je záchrana, 
elektro ranou 

skončila zástava. 
 
Odjeli profíci, 
řeč plnou vděku, 
nestačíš doříci, 
jsou v dalším spěchu. 

 
Milá slova 
 
Prý uţ teď není vůbec běţné, 
a u mladých se to nenosí, 
povídat ţeně řeči něţné, 

po nichţ se jí oči orosí. 
 
Kde slyší člověk milé slovo? 
V práci neb doma snad? 
Ještě, ţe dílo básníkovo 
dokáţe polaskat. 

 
Stačí vzít za ruku, 
pohladit po vlasech, 
dáti jí záruku, 
nejlépe v topasech. 
 

 
Před zimou 
 
Pole čekají na sníh, 
zahrady jakbysmet, 
teď máme čas se zasnít, 
poslouchat klarinet. 
 
 

 
 
 

 
 
Souvislosti 
 
Abych směl mít chvilku klidu, 

musím umět se bít, 
abych mohl ţít na jihu, 
na sever nutno jít. 
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