
                   
Tati 
 
Tatínku, tati, 
kam jsi mi zmizel, 
život se krátí, 
častá je svízel 
 
Kdopak mi poradí, 
a kdo mi pomůže, 
kdo housle doladí, 
jablek dá do nůše? 
 
Děti jsou daleko, 
moc o nich nevím. 
Prý přijdou na léto, 
tak doma sedím. 
 
Co dělají politici? 
 
Nedělají to, co je potřeba, 
ale co jim přidá prachy v 
peněžence, 
ani doprava ani doleva, 
ale jen to, co jim zvedá preference 
 
Dějiny 
 
Proč nevyužít dějiny, 
když už se jednou přece staly? 
K čemu pak hříchy Eviny, 
když by se v potaz málo braly? 
 
Co přinesly oběti, 
Proč se na ně zapomnělo? 
Kde skončili prokletí? 
Jako by se nic nedělo! 
 
K čemu mrtvých bezpočet, 
a zraněných ještě víc, 
vnuk se o nich nedočet, 
ať se snažil sebevíc. 
 
 
 
 
 
 

Žití 
 
Dva kroky dopředu, 
pak jeden zpátky, 
mít hodně ohledů, 
vynechat hádky 
 
Všeho do času 
 
Dneska už tě na hrudi, 
ani trochu nestudí, 
narostly ti chloupky, 
a to dost do hloubky. 
 
Nosíš teď rozhalenku, 
i když je chladno venku, 
 
Každičkou teď chvíli, 
milá pro tě šílí, 
nemáš na nic vůbec čas, 
ať ty chloupky vezme ďas! 
 
 
 
Až jednou 
 
Až už mi nepůjde psaní, 
ruce začnou se třást, 
až tep mi vstoupí do skrání, 
bolest zkřiví mi tvář 
 
Začnu zpytovat svědomí 
a vzpomínat na hříchy, 
nebyl jsem vždy jen férový, 
nerozdával jen fíky 
 
Všechny peníze co zbyly, 
pošlu hned složenkami, 
aby si lépe jen žili, 
ti co jsou stále sami 
 
Vzpomínka III 
 
Měla oči jako tůně 
a úsměv laskavý, 
moje srdce po ní stůně, 
proč byl jsem váhavý? 
 



 
Hubnutí 
 
Nevím jak chutná cukr, 
sádlo a nebo škvarky, 
nejsem už jejich mukl, 
pět let jsem nejed‘ párky 
 
Nejím už bůček, 
ba ani buchty, 
k hubnutí krůček, 
najít si kuchty 
 
 
Naši milí sousedé 
 
Kolik lidí, 
tolik intrik, 
jeden slídí, 
druhý kritik 
 
Manželství IX 
 
Oči mi slzí, 
není to z cibule, 
nesoulad mrzí, 
tak jako minule 
 
 
Jako na jaře 
 
Zrcadlo zelených polí, 
napitých deštivou vodou, 
špatné, když půda se drolí, 
a semena uschnout mohou 
 
 
Naprasklý kotník 
 
Couráš se po bytě, 
s kotníkem v sádře, 
občas krok bolí tě, 
tělo se nadře 
 
Ještě pár týdnů 
a budeš za vodou, 
pak ve svém sídlu, 
budeš stát na nohou 

 
Mládeži, končím 
 
Možná,že už jsem starý, 
asi trochu líný, 
nepevné mám zdraví, 
ať se snaží jiní 
 
Mám rád 
 
Mám rád sluníčka tečky, 
motýly v zahradě, 
ženy pletoucí dečky 
a vlajku na Hradě 
 
Odešla tchyně 
 
Nejlepší ze všech tchyní, 
kterou jsem kdy měl, 
v duchu mi náhle chybí, 
sbohem, bohužel 
 
Václav Havel 
 
Malý postavou i mocí 
přec dal se směle do boje, 
po dlouhých a těžkých nocích, 
po vězeňských tmavých kotcích, 
zazvonil na zvonky orloje 
 
Dala se dohromady parta, 
co měla dost teroru, 
brzy pak vznikla Charta, 
stojící na peronu 
 
 
Hrdinové 
 
Havle i Havlíčku, 
Wonko a Hašlere, 
odvahu v malíčku, 
kdo po vás pobere? 
 
 
 
 
 
 



Inspirace 
 
Začal jsem pojídat fíky, 
tak jako dříve Seneka, 
za tu inspiraci díky, 
doufám, že mne již nenechá 
 
Plýtvání II 
 
Kupujeme „kraviny“, 
podporujeme plýtvání, 
ničí to ráz krajiny, 
zvěř pryč od nás nám zahání 
 
Lesní zákoutí 
 
Znám lesní zákoutí, 
zdobené sněhem, 
srnců jak na pouti, 
hřejí se během 
 
Noha v sádře 
 
Courám se po bytě, 
od židle ke stolu, 
jak bych měl úbytě, 
ven choduit nemohu 
 
Vím, že brzy to skončí, 
Snad za pár neděl, 
jakoby smíchu hončí, 
u mne již seděl 
 
Včelky 
 
Pracujte si včeličky, 
ať mám stále hodně medu, 
makejte den celičký, 
já dělat med nedovedu 
 
 
Dostanete cukříček, 
kolem úlu pastvu květin, 
ztloustnu jako kulíček, 
nový úl již dělat letím 
 
 
 

Mladý režisér 
 
To nové pojetí 
dělá mi starosti, 
jak vzbudit dojetí, 
strach, bol i žádosti 
 
Žena bez muže? 
 
Bez tvého doteku, 
schovám se pod deku 
a budu snít 
 
Bez tvého objetí, 
radost pryč odletí, 
proč sama žít? 
 
A bez tvých pohádek, 
nedojdu do dálek, 
když budu chtít 
 
Bez tvého mazlení, 
chybí mi zázemí, 
kde jiné vzít? 
 
Bez tvého mluvení, 
nevnímám umění, 
chci s tebou dlít 
 
Bez tvojí žádosti, 
mám málo radosti, 
musím tě mít 
 
 
Bez tvého polibku, 
nehoupám kolíbku 
Bez tvého zázemí, 
smutno je na zemi 
Vím též, že bez tebe, 
Ruka mne zazebe 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
V důchodu 
 
Nemusím nic 
a mohu všechno, 
chtěl bych všem říct, 
nejde to lehko 
 
Musíš mít vůli, 
nepřestat v půli, 
a též dobrý důvod - 
hlavně slušný důchod 
 
Spisovatel 
 
Co nenapíšeš ty, 
nenapíše nikdo jiný, 
proto, prosím, nebuď líný 
 
Na pouti 
 
Pánové a dámy, 
pojďte hrát si s námi, 
u nás vyhraje každý, 
kdo nemá srdce vlažný 
 
Ukažte, že jste muži, 
vystřelte dámě růži 
 
Dokonalost 
 
Nikdo není dokonalý, 
a to včetně génia, 
hlouposti ho někdy baví, 
jak nám tvrdí média 
 
 
 
Pomluvy II 
 
Náhodou dneska, 
každý ti tleská, 
zítra přijdou pomluvy, 
nedočkáš se omluvy 
 
A tak si čteme Blesk, 
tam pomlouvají fest! 

 
 
 
Radosti – starosti 
 
Tetelit se radostí, 
někdy také smíchem, 
zahodit pryč starosti, 
připíjet si mlíkem 
 
Najít nové přátele, 
dopřát si i zábavu, 
a iluze ztracené, 
občas hodit za hlavu 
 
Jít hledat inspiraci 
mezi starší lidi, 
být třeba pro legraci, 
jiní ať se stydí 
 
 
Doma 
 
Teskno nebo veselo 
je v příbytcích lidí, 
zlostno by být nemělo, 
nemoc pak tam sídlí 
 
Dokud 
 
Dokud ti to myslí, 
tak jsi stále mladý, 
nemáš život zkyslý, 
a ženy tě svádí  
 
 
 
 
 
Daňové úniky 
     
Když je hezky, když je nehezky, 
stojí u své silnice, 
skoro nahé mladé nevěstky, 
daňové podvodnice 
 
 
 



 
Rodinná pohoda 
 
Tvoje milá 
si dnes zpívá, 
byl jsi na ni hodný 
 
Tvoje děti, 
slyším pěti, 
jásá domek rodný 
 
Tvoje máma 
na tě mává. 
pak se za tě modlí 
 
 
 
Kdo nám vlastně vládne? 
 
Chtěl bych znát odpověď na jednu 
větu, 
kdo vlastně vládne teď našemu 
světu? 
 
Vědět tak koho se bát, 
před kým se plazit, 
na koho pozor si dát, 
koho si vážit? 
 
Komu se smát 
koho nebrat ho vážně, 
s kým se mám prát, 
s kým skončiti rázně? 
Vládnou nám firmy, 
co jsou všude po světě, 
však rozum zbyl mi, 
tak toužím po odvetě 
 
Vládnou nám vlády, 
ale jen naoko, 
vizí jsou pády, 
však pro mne málo to 
 
Vládnou nám média, 
dávají náměty, 
umlčí génia, 
připraví rakety 
 

Vládnou nám peníze, 
více či méně, 
s mocnými žení se, 
úsměv je v ceně 
 
Vládnou nám „hekři„ , 
přes webovky mocných, 
děkuji, nechci, 
rád půjdu po svých 
 
Prý si vládnem sami, 
to je tedy k smíchu, 
lidstvu zvoní hrany, 
proč jsme stále v tichu ?   
 
V zajetí klubů 
 
Teď se klaní celebritám, 
ale také svým klubům, 
nějak to však nerozdýchám - 
dřív úctu měli k bohům    
 
Pohané měli bohů více, 
křesťané ti jen jednoho,      
všichni šli jim poklonit se, 
darů dali přemnoho 
 
Teď zaplatí vstupné, 
pak si ničí nervy, 
když jim v hlavě rupne, 
hned jsou plní vervy 
 
Rachejtle a k nim dýmovnice, 
létají, jen to sviští, 
také láhev od slivovice - 
kdy bude zápas příští? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úsměv 
 
Úsměv, ten nic nestojí, 
když je nablízku, 
rychle navždy zahojí 
každou bolístku 
 
Kdo rozdává úsměvy, 
ten je lidmi ctěn, 
něžné dává úlevy, 
i když chvíli jen 
 
Stříháš si z časopisů 
lidi, co se smějí, 
zakládáš je do spisů, 
vše dobré ti přejí 
 
 
 
 
Demokracie 
 
Stále ještě krev mi pije 
co se děje ve státě, 
že naše demokracie 
na holičkách nechá tě 
 
Peníze a korupce, 
mají navrch systému, 
pozlátko je pro tupce, 
chlácholy pěj jinému 
 
Volby jsou o penězích, 
to ví každý straník, 
i když občas sleze sníh, 
zavřený je Blaník 
 
Kdo nevolí není Čech, 
i když bude skákat, 
nestačí mu dlouho dech, 
pak snad začne chápat 
 
Nevolíme kravaty, 
ani podle tváře, 
mysleme na „haranty“, 
ne na podfukáře 
 
 

Nikdo není ideál, 
toť heslo dávno platný, 
podle lidí ať jde dál, 
ten, co je nejmíň špatný 
 
 
Ve sněmovním paláci, 
snaží se stále mocní, 
v rámci klidu na práci 
ať se nás nechuť zmocní 
 
Co můžeš dělat ještě, 
abys měl v žití pohodu? 
Nezatínat jen pěstě, 
ale rvát se pro svobodu 
 
 
 
Slib 
 
Až snad budu mít někdy čas, 
svoje básně přepíši, 
teď, omluvte mne prosím vás, 
právě dobře nedýši  
 
 
 
 
Dál jen 
 
Klouby mě bolejí, 
prý je to věkem, 
artrózu v koleni, 
nechodím s brekem 
 
Dokud mi to ještě myslí, 
tak bych chtěl stále tvořit, 
stáří až myšlenky vysklí, 
nudy se stanu kořist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bezdomovec 
 
Nemám domov, nemám práci, 
je mi k tomu ještě zima, 
sice kolem letí ptáci, 
život ale není prima. 
 
Mám krabici na přespání 
a též jednu deku, 
nikdo po mně se neshání, 
je mi občas k breku 
 
Žádný mě již nelituje, 
spíše se mě štítí, 
těžko se pak medituje, 
slunce mi nesvítí 
 
Nabízeli nové hrábě 
a k nim nové rukavice, 
listí jsou však plné stráně, 
mohl bych pak unavit se 
 
Jdu proto raděj žebrat, 
nebo něco krást, 
když vyhodí mě ze vrat, 
nedám se tím zmást 
 
Prohrabovat popelnice, 
to je dobrá zábava, 
vínem musím posilnit se, 
fetuju jak zamlada 
 
 
Kominík 
 
Být bez kominíků, 
to se žije lidem hůře, 
jednak nemaj kliku, 
a pak dům jim chytit může! 
 
V létě 
 
Nemrznou mně ruce, 
nemusím být v péřovce, 
také v jednom kuse 
nepadám na „ledovce“ 

 
 
 
 
V zimě 
 
Nelezou po mně klíšťata, 
neničí mě vedra, 
též nelížou mne zvířata 
a nemám mokrá bedra 
 
 
Dneska 
 
Dneska mě nic nebolí, 
dneska  je mi prima, 
cítím se jak Sokolík, 
hruď, ta se mi vzdýmá 
 
Dneska budu pracovat 
a bavit se celý den, 
přestanu se strachovat 
co zas bude za týden 
 
Udělám dva dobré skutky, 
nebo aspoň jeden, 
opravím sousedům plůtky, 
pak mne čeká Eden 
 
 
Poděkování 
 
Děkuji ti Pane Bože, 
též děkuji ti osude, 
že jsem vstal dnes opět z lože, 
a nic mě trápit nebude 
 
Chtěl bych 
 
Chtěl bych jednou dřímat 
v seníku u hříbat, 
poslouchat tiché ržání 
a nemít ani zdání 
 
Dívat se na modrou oblohu, 
přitom neznat slovo nemohu, 
snít jen o tom, co mě baví 
a jak vítězství se slaví 



 
Za tebou 
 
Vypravím se na cestu, 
neboť toužím po tobě, 
chtěl bych totiž nalézt tu, 
se kterou jsem v pohodě 
 
Volby II 
 
Chudí, volme zas jen chudé, 
pak nám také něco zbude, 
jinak v našem koláči, 
kousat budou boháči 
 
 
Nebaví 
 
Co nechápeme, to nás nebaví, 
nebo to, co trvá dlouho, 
rozum nám potom ovšem rezaví, 
naštěstí nemáme euro  
 
Akvarijní rybičky 
 
To jsou tvary, 
a ty barvy, 
krásu vzaly, 
žádné šalby 
 
Skála 
 
Plakala skála v jarním tání, 
radostí nebo bolestí, 
kdo lásku sobě dlouho shání, 
zrcadlo ať si vyleští 
 
 
 
Příroda 
 
Láska k přírodě 
vede tě ke klidu, 
míří k výhodě 
obchází koridu 
 
 
 

 
 
Kluci 
 
Kluci nebrečí, 
kluci bojují, 
rány neléčí, 
žitím proplují 
 
Senior 
 
Mám teď času dost, 
mám ho plnou fůru, 
jen tak pro radost 
do rána jsem vzhůru 
 
Díky 
 
Děkuji ti Bože, 
tobě také osude, 
za všechno, i to, že 
mohu tvořit pro druhé 
 
Že mě život baví, 
a je občas příjemný, 
že mohu být hravý, 
a nikoliv přízemní 
 
 
Přání 
 
Mít ženu v náručí, 
při tanci i navečer, 
s lehkostí pavoučí, 
do lásky jsi zavlečen 
 
Rybáři 
 
Najdeme to v tiráži, 
všude žijí rybáři. 
Na Vltavě, v Polabí, 
neb v povodí Moravy. 
Že jim nejde o ryby, 
o tom není pochyby. 
Každý má své důvody, 
proč je stále u vody. 
Příjemná je meditace, 
a že možno nehlídat se 



 
 
 
 
Prášky 
 
Nemocem stavím se čelem, 
když cucám prášek jeden. 
Když schroupnu dva prášky, 
konec je vyrážky. 
Když pak spolknu třetí, 
mohu zase pěti. 
Čtvrtý prášek znamená, 
že nebolí ramena. 
Když vezmu prášek pátý, 
chce se mi hned spáti. 
Šestý pak nechám v krabičce, 
kdybych vzbudil se na Jipce. 
 
Výhra 
 
Vyhrává snaha i nadání 
a málokdy loterie, 
přesto, co náhodou zavání, 
s námi stále ještě žije 
 
Vyhrává uchopená šance 
a zarputilost býka, 
nikoliv mičuda v brance, 
soupeři v zádech dýka 
 
Vyhrává pohoda při práci, 
a hodně pomocníků, 
úsměv se pokaždé vyplácí - 
nakonec mnoho díků 
 
 
 
 
 
 
Moderní umění 
 
Moderní umění 
je dost často módní, 
lidé jsou studení, 
co kameny vodní 
 

Malíř své pocity 
maluje na plátno, 
jenže to nejsi ty, 
komu je malátno 
Proč chodit s depresí 
mezi slušné lidi, 
dobré to nevěstí, 
a tak s očí jdi mi 
 
Měl jsi snahu chápat, 
ale prostě to nešlo, 
proč máš stále tápat, 
hledat k umění heslo? 
 
 
Tolerance 
 
Život, ten chce toleranci, 
také trochu chápání, 
i když to zní jako cancy - 
opak, strach mi nahání 
 
Čeština 
 
Čeština je krásná, 
to věc je snad jasná. 
Jednou tolik - dvakrát tolik, 
to je přece zcela stejně, 
nedělejme pro to povyk, 
cizí nechápou to zřejmě 
 
 
 
Světový básník 
 
Abys prý byl světový, 
měl bys zrušit rýmy, 
rytmus nechat gelový, 
nedělat si šprýmy 
 
 
 
Paráda I 
 
Výborně či paráda, 
nebo slůvko fajn, 
zlepší se nám nálada, 
a tak hudbo -  hraj! 



 
Potůček 
 
Potůčku bublavý, 
copak mi říkáš? 
Tečeš mi u hlavy, 
na nohy stříkáš 
 
 
 
 
 
Jiné kraje 
 
Jiné kraje, 
jiné zvyky, 
vlajka vlaje, 
táhnou šiky 
 
Čas 
 
Ať je tolik 
nebo tolik, 
ať je tolik, 
kolik je. 
Nevadí mi to již tolik 
jen ať láska ožije 
 
 
 
Ještě jednou 
 
Měl bych opět zájem 
projít Českým rájem, 
kolem pískovcové skály, 
kde jme si v mládí hráli 
 
Tisknout tvou teplou dlaň, 
Klidně se trochu braň, 
cestička borůvčím zarůstá, 
líbat se budeme na ústa 
 
Stáří IV 
 
Nemám už čas 
chodit sám po světě, 
slábne mi hlas 
a zjev můj dojme tě 

 
Přibývá nápadů, 
co zůstanou v šuplíku, 
nezlepší náladu, 
ani zvonky budíku 
 
Čím dál je více míst, 
kam už se nepodívám, 
knih, co nebudu číst, 
dětí, co nezkolíbám 
 
Z auta do vlaku 
 
Dva mrtví za den 
ze silnic zmizí, 
pohřební kámen, 
kosatá sklízí 
 
A tak jedu vlakem, 
to je ale pohodlí, 
s rozepnutým sakem, 
cítím se zas svobodný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paráda II 
 
Říkat si slovo paráda, 
i třeba stokrát za den, 
ať kolem kde kdo nadává, 
ty můžeš zůstat blažen 
 
Když se ti něco povede 
a nebo svítí slunce, 
když skončí bolest v koleně 
a nebolí tě ruce 
 
Když milá láká do peřin 
a květy voní po bytě, 
pak ovšem těžko uvěřím, 
že smutek někdy skolí tě 
 
 



Dotace 
 
K čemu jsou nám dotace? 
Ty jsou přece pro firmy! 
Aby mohly bohatce 
podpláceti jak jindy 
 
Z třetiny jsou zbytečné, 
z třetiny zase drahé, 
zbylé nejsou výtečné 
neb kvality jsou chabé 
 
Co všemožných papírů 
nutno plnit čísly, 
všechno psáti na míru, 
úspěch není jistý 
 
 
 
Žebrat nutno u dveří 
nadutých úředníků, 
těžko někdo uvěří, 
že jen za slova díků 
 
Lepší společnost 
 
Když chci být v lepší společnosti, 
tak musím být zas sám, 
odejdou rychle všichni hosti, 
já si pak vynadám 
 
Proč a jak 
 
Proč mladí básníci 
se starými těly, 
přežijí vánici, 
aniž by to chtěli? 
 
Vědí jak na ni, 
něco též tuší, 
smrti se klaní, 
jsou však k ní hluší 
 
 
 
 
 
 

Sloky 
 
Napsal jsem snad tisíc slok, 
většinou jenom po jedné, 
pro někoho je to šok 
proto se za mnou ohlédne 
 
Inspirace 
 
Zkouší hledat inspiraci, 
snaží se být vnímavý, 
dá to někdy velkou práci, 
hlídá ji drak tříhlavý 
 
 
 
 
Bezděčně 
 
Hodně se toho řeší 
samo a bezděčně, 
když právě venku sněží, 
tak doma nebreč mně 
 
Pocity 
 
Nechám být pocity 
a také domněnky, 
slzy co prolity, 
vykvetou v pomněnky 
 
 
 
Úřad 
 
Trochu hůře nesu 
to jednání s úřady, 
otázka to stresu, 
beznaděje, únavy 
 
Nic je nezajímá, 
nic nechtějí vědět, 
je to parta líná - 
chtěj jen v klidu sedět 
 
 
 
 



 
 
Thalie 
 
Přišla za mnou Thalie, 
abych hned začal hrát, 
kolem plno slávy je, 
stačí jen ceny brát 
 
Abych začal s amatéry, 
co hrají jen pro radost, 
zapomněl tak na maléry, 
na problémy, na chaos 
 
Kdybych dostal Thalii, 
to by bylo starostí, 
bez ní klidu užiji, 
nezničený malostí 
 
Kdybych dostal Thalii, 
byl bych příliš slavný, 
bez ní lásky zažiji, 
a to není marný 
 
Kdybych dostal Thalii, 
složil bych projev díků, 
podlehl bych mánii 
a psychóze šiků 
 
Kdybych dostal Thalii, 
to by bylo slávy, 
koupil bych si Fábii 
a na střechu trámy 
 
Naštěstí mi nominace 
unikla o spoustu hlasů, 
mohu tak jít podívat se 
a mám mnohem více času 
 
Fanynky mi netrhají 
kusy šatů z těla, 
velké role nezahraji, 
i když bys to chtěla 
 
Nebudu tak děkovat, 
za to, že mě vybrali, 
hezké ženy celovat, 
oslavovat rivaly 

 
 
 
 
 
Zvony 
 
Zvony, co půjdou do věže, 
čekají zatím v kolně, 
až jednou z kůže otěže 
prozvoní je zas k formě 
 
O ničem 
 
Musí psát o ničem, 
aby se líbil, 
potleskem obklíčen 
všechno všem slíbil 
 
O něčem 
 
Snaží se psát o něčem. 
co by bylo ke čtení, 
pochvalami ověnčen, 
nic na psaní nemění 
 
Poezie 
 
Poezie má jinotaje, 
ta miluje obkliky, 
poezie si jinak hraje, 
nemá ráda komiky 
 
Zloděj 
 
Černé oči, 
černé vlasy, 
černé svědomí, 
krade v noci, 
bílí kasy, 
nikde nerobí 
 
 
 
 
 
 
 



Odkazy 
 
Ochraň mne bože 
ještě pár let, 
hlídej mé lože, 
než budu kmet 
 
Rady dám do knížek, 
věci, ty rozdám, 
nechci se ohlížet, 
vize však dodám 
 
Nedávat na řeči, 
ale jen na činy, 
nesoudit nářečí, 
soudit však zločiny 
 
Slušnost je cnost, 
a tak ji nos ! 
 
To to utíká 
 
Život ti rychle utíká, 
tam mezi TV programy, 
věšíš si na nos bulíka, 
když nebereš to do hlavy 
 
 
Terče 
 
Sepsal jsi hodně veršů, 
co útočily do lží, 
střílel na mnoho terčů, 
couval před silou obří 
 
Když ti šlo o život, 
tak držel ses zpátky, 
nejsi zas don Quichote, 
vidět chceš Benátky 
 
Nová mluva 
 
To je bomba, 
to je supr, 
to je teda hustý. 
V ruce sonda, 
v krvi cukr, 
v srdci místo pustý 

 
TV 2012 
 
Tak jako laviny 
padají z hor, 
šíří se kraviny 
v TV jak mor 
 
Na co zří diváci 
je často k nevíře, 
ač nejsou vidláci, 
rozum je v negliže 
 
Pohádky 
 
Napíši vám pohádku 
o dívce chytré, 
o zlatu i pozlátku - 
třeba vás chytne 
 
Dobro bude trápeno, 
zlo prožije slávu, 
všechno bude ztraceno, 
zloduch bude v právu 
Potom přijde záchrana, 
kouzla – k tomu chytrost, 
král tak jako zamlada 
vyžene zlou bytost 
Vzpomínky 
 
Dívám se do kraje, 
vnímám tu dálku, 
po tobě volaje 
ve dne i v spánku 
 
Špatná vláda 
 
Za všechno mohou nevoliči, 
ti měli v rukou trumfy, 
co skončily však buď v Botiči, 
neb vhozené do žumpy 
 
Právě ti nejvíc křičí, 
že máme špatnou vládu, 
škrtání se jim příčí, 
jakou pak dají radu? 
 
 



Čtení 
 
Čtením básní 
život zkrásní, 
zmizí vrásky u očí, 
a spory se ukončí 
 
Ach, jó – ach, né  
 
Pé es á (PSA) mám pod psa, 
krvinek jako šafránu, 
tep mi stále hopsá, 
nestojím ani za ránu 
 
Jinakost až na kost 
 
Jiné má znalosti, 
jiné zkušenosti, 
jiné závory, 
jiné názory, 
jiná četba, 
jiná setba 
 
M oje studentka 
 
Zapíši ti do indexu 
lásku klidně za jedna, 
v melodii ba i v textu 
zůstáváš však tajemná 
 Ty a já 
 
Vzpomínám a líbám, 
sice jenom na dálku, 
směrem tvým se dívám, 
přeji krátkou zahálku 
 
Pohádka o princezničce 
 
Kdepak máme krále 
a jeho sličnou dceru? 
Tu, co zlobí stále, 
nevěnuje se věnu 
 
Nevyšívá, nežehlí, 
neplní si truhlice, 
jídlo vaří nejedlý, 
nemá čím pak chlubit se 
 

Oba chodí zahradou 
a čichají k růžím, 
stále s dobrou náladou, 
proč, to říci dlužím 
 
Čekají právě prince, 
co se hodlá ženit, 
přijede prý až Týnce, 
večer se má zjevit 
 
Služebné již kmitají, 
uklízejí zámek, 
(příkazy jen lítají,) 
za hlavu se chytají, 
žádná nezná spánek 
Všude se všechno činčá, 
barví se i tráva, 
k pití je sladká limča, 
přivezli i páva 
 
Večer bude hostina, 
kouzlení a zpěvy, 
roznesla se novina - 
přijdou krásné ženy 
 
Zámek zůstal bez prince, 
chyběl jeho sexappeal, 
mrzelo to velice,, 
než zjistili: je apríl! 
Vstávání 
 
Že by se mi chtělo vstávat, 
to právě říci nemohu, 
zas do světa „šelem“ návrat, 
kde najít žití pohodu? 
 
Dobré rady 
 
Někdo nechce dobré rady, 
vůbec si jich neváží, 
tak, ať trpí třeba hlady, 
když mu pýcha překáží 
 
 
 
 
 
 



Žabí pláč 
 
Žáby jdou zas přes silnici, 
Úspěšná je třetí, 
kde schováni jsou viníci, 
pro něž jsou jen smetí? 
 
Zábrany leží na skladě, 
značky jsou někde za skříní, 
žáby jdou tupě k přehradě, 
silnici těly „zasviní„ 
 
I když auta „placatí“ 
jednu žábu za druhou, 
viníci nejsou nahatí, 
je to ničí zásluhou 
 
Dívka 
 
Dlouhé tričko, těsné džíny, 
ty nemoderní, bez děr, 
hnědé oči prosté viny, 
tak se chlapče již seber 
 
Sedávej panenko 
 
Nikdo mi nenapíše, 
nikdo mne nemá rád, 
sedávám v koutku tiše, 
telefon nechci brát 
 
 
Sedávej  panenko v koutě, 
na netu možná najdou tě 
 
 
 
Domek na samotě 
 
Jenom holé zdi 
a okna beze skla, 
též střecha již bohužel chybí, 
smutné pohledy, 
nálada pokleslá, 
za vandaly se jeden stydí 
 
 
 

Kristus 
 
Kristus na kříži 
dívá se ke mně, 
seshora shlíží, 
mile i pevně 
 
Čas II 
 
V mládí čas utíká, 
ve stáří letí, 
těch se to netýká, 
co čeká setí 
 
 
 
Ráno ve dvou 
 
Noc již vládu ztrácí, 
oči jsou však stále ještě zavřené, 
venku zpívaj ptáci, 
vedle leží děvče večer „sbalené“ 
 
Konec konců 
 
Kde je konec kostelních zvonců? 
Za válek tály jako sníh. 
Dočkaly se podivných konců, 
nakonec děla byla z nich 
 
Náměstí nebeského klidu 
 
Studenti vyšli do ulic, 
aby řekli své mínění, 
nad nimi letky holubic, 
kdo jen čekal by střílení? 
 
 
 
 
 
 
Vesnice 
 
Na vesnici, tam se žije, 
ve městě se jenom živoří, 
soused se sousedem pije, 
a pomůže, když dům vyhoří 



 
 
 
Ležák II 
 
Až budu ve stáří ležící, 
to bude najednou klidu, 
život jen málo se měnící, 
samá nuda, nežli zhynu 
 
Jak se znám dojista, 
dám si notebook na kolena, 
zůstanu sólista, 
nuda bude nalomena 
 
 
V kavárně 
 
Od rána do noci 
hrají tu swing, 
nejsou tu porotci, 
hudba má břink 
 
Paprsky sluneční 
tančí na parketu, 
nikdo tu neřeční, 
láska hned vzplane tu 
 
Zvoneček 
 
Dej si zvonek před sebe 
a občas na něj zvoň, 
smutek tě pak nevezme, 
jsi příliš vesel proň 
 
Poetika 
 
Melodií básní 
je tajemná poetika, 
tou pak ony zkrásní, 
tou se touha odemyká 
 
Víra 
 
Věřím i nevěřím -  
když nejsou důkazy, 
otázka bere rým - 
straníkům průkazy 

 
Temelín 
 
Strachy se tetelím 
když vidím Temelín. 
Pro lidi zbytečný, 
pro firmy výtečný. 
Až postaví další bloky, 
miliardy jdou do stoky 
 
Modlitba 
 
Modlím se k bohu, 
modlím se k osudu, 
co sám nezmohu, 
modlitbou dobudu 
 
Koncert 
 
Poslouchám piano 
známého jazzmana, 
radost má vyhráno, 
barva jen zelená 
 
 
 
Staří a mladí 
 
Starý blázne, 
mladý grázle, 
srdce, když je prázdné, 
potom láska vázne 
 
 
Ti všichni 
 
Ti, co jsou pomalí,  
ti, co jsou líní, 
ti, co jsou schovaní, 
ať perou plíny 
 
Láska za každou cenu 
 
Než milovat bezhlavě, 
to raděj sbírat brouky, 
naštěstí je jen na mně, 
zda dívka nebo louky 
 



Zájem 
 
Nechci budit zájem, 
proto chodím ošuměle, 
svoboda je rájem, 
domů rychle mě pak vede 
 
„Vězení“ 
 
Má milá, hlídej mne, 
ať nejdu na pivo, 
s tebou je příjemně, 
s tebou je mazlivo 
 
Krása 
 
Proč vymýšlet krásu, 
když jsou jí všude přehršle, 
jen najít dost času - 
dívat se třeba na mušle 
 
 
 
Odpuštění 
 
Šedé vlasy, 
bílé skráně, 
černé svědomí, 
šance spásy, 
podá rámě, 
to je férový 
 
 
Denně 
 
Denně jednu vzpomínku, 
denně jeden zážitek, 
když je v očích ohýnků, 
paměť nemá námitek 
 
 
 
Internet 
 
Mohu se schovat do peřin 
a uniknout tak světu, 
ještě si ale ověřím, 
zda zvládnu to bez netu 

 
 
Zájem 
 
Kdo má zájem o básničku, 
ať pozvedne svou ručičku 
 
Jarní 
 
Jaro z oblak slétlo, 
rozsypalo zelenou, 
hodovačky spletlo, 
vzpomínky hned na tě jdou 
 
Ráno 
 
Za okny zpívají ptáci, 
slunce hladí záclony, 
nálada smutná se ztrácí, 
duha zkrášlí záhony 
 
„Dědictví „ 
 
Zas poklesla mi kolena – 
to dělá líné srdce, 
nemoc mnou není zvolena, 
tu zdědil jsem od otce 
 
S náladou ponurou, 
nerad a s omluvou 
smutno přitom bylo mi, 
předal jsem ji synovi 
 
Dlaně 
 
Hladím tvé dlaně, 
přítulně teplé, 
vymýšlím na ně 
veršíky vzletné 
 
Kde žiji 
 
Já žiji v Čechii, 
ne v ňákém Česku, 
nežiji 
v prérii, 
nežiji v Tesku 
 



Standardy 
 
Kdo zná jenom standardy 
věci neřeší, 
zaleze do mansardy 
a nic nezlepší 
 
Nemocnice 
 
Tam, kde nemoc není nic, 
kde ji léčit umí, 
boháč je jak z Nemanic, 
jen v posteli trůní 
 
 
 
 
 
Tuláci po městě 
 
(Mladík) 
Od hospody k hospodě, 
toulám se dnes v pohodě, 
nějak se však motám, 
haló, haló, kdo tam? 
(Senior) 
Od wécé k wécé 
toulám se přece, 
poznám města podstatu, 
nemocnou mám prostatu 
 
Zloděj (pro děti) 
 
Leze zloděj, leze z okna, 
bere s sebou v pytli poklad, 
našel totiž ve spíži 
konzervičky s lanýži, 
našel také na půdě 
pár lahviček na vůně, 
nenašel nic ve sklepě, 
tak se tváří sveřepě 
 
Talenty  
 
Máš talent skoro na všechno, 
jenomže už málo času, 
a tak ti bývá nelehko, 
co dělat máš dříve, k ďasu! 

 
Dvojí radost 
 
Radujte se Podskaláci, 
budete mít všichni práci, 
radostně a bez žalu 
postaví tu přehradu  
 
Turistky – seniorky 
 
Babky, co znají svět, 
a chodí stále lehce, 
smějí se všemu hned, 
a umřít se jim nechce 
 

Dokud 

 
Dokud ti to myslí, 
je ti ještě hej, 
tváře nemáš zkyslý, 
co chceš, tak si přej, 
 
Děravé chodníky 
 
Starosta si jezdí autem, 
chodníky jsou pro chudé, 
budeš muset stát se skautem, 
neb hlasovat pro rudé 
 
Stěhování 
 
Žiji mezi krabicemi, 
mám se brzy stěhovat, 
nesmí ovšem radit se mi, 
všechno budu vetovat 
 
Něco za něco 
 
Venku krásná příroda, 
doma hezký byt, 
v žití samá výhoda, 
jen musíš být fit 
 
Záleží to na tobě, 
skoro ze sta procent, 
doktorův prst varovně 
kývá „občas pojď sem“ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo? 
 
Kdo mi oči zatlačí, 
když žiji stále sám, 
kdo roznese pavlačí, 
že právě umírám 
 
Kdo pozve zvony kostelní 
na doprovod můj poslední? 
 
 
Zastavení 
 
Topoly, 
na nich sokoli, 
vidí je kdokoli, 
kdo se zastaví 
a zahledí se výš 
 
Inspirace 
 
Kdepak hledat inspiraci? 
To je jasné, přec u ženy, 
nutno ovšem ohlídat si, 
zda splacené máš úvěry 
 
Seznamka 
 
Vím, i když jenom z doslechu, 
že jste jemná a krásná, 
jak ranní rosa na mechu, 
sama však málo šťastná 
 
Práce 
 
Kdo nemá rád práci – 
mosty k lidem ztrácí 
 
 
 

 
Z r n ě n í I 
 
Ať si obrazovka zrní, 
mne to příliš nebolí, 
také růže mívá trní 
a zloděj úsměv medový 
 
Čarování 
 
Čarovati při snění 
není tolik těžké, 
občas míti vidění 
lásky ženy fešné 
 
 
 
Do toho 
 
Lépe někdy, 
nežli nikdy, 
raděj jedny, 
nežli nic 
Právě nyní, 
nežli jindy, 
pročpak jiní, 
když jsou pryč? 
 
Děti z domovů 
 
Dětské domovy stále plné, 
žádostí o děti stohy, 
zájemce ovšem tiše klne, 
na pomoc svolává bohy 
 
Vášeň 
 
Vášeň nás pobízí, 
vášeň nás žene, 
nešetří provizí, 
čelo má bledé 
 
Spánek jí překáží, 
nemoci také, 
někoho nechá žít 
jak srnče plaché 
 
 



 
 
Svatoplukovy pruty 
 
Pruty, co jsou pospolu, 
ty se těžko lámou, 
půjdou spolu do hrobu, 
když je svážeš slámou 
 
Jsou to jenom pověsti, 
či to stále platí? 
Zkušenost si odnésti 
neb vševěda hráti? 
 
Rozdílné názory 
 
Proč má jiné názory, 
když žijeme v jedné zemi? 
Dobrým mravům navzdory 
oponentem stále je mi 
 
Můžeme mít stejná fakta, 
třeba je i známe, 
jak je možné, že si sakra 
do zubů hned dáme?  
 
Předkládáme cizí vzory, 
ovšem každý jiné, 
nezmizí tak naše spory, 
ať ten druhý zhyne! 
 
Máme jiné zkušenosti, 
také jiné myšlení, 
nejsme při tom stejní dosti, 
osobnost se vyčlení 
 
Vhodná je prý tolerance, 
kde se ji však učit? 
Ve škole by byla šance, 
jen si na ni půjčit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moc III 
 
Odolat pocitu moci, 
to nedokáže každý, 
zvláště pak, když jsou to cvoci 
a každý z nich je vztažný 
Současné kino 
 
Čím větší šílenost, 
tím více diváků, 
nemají krve dost, 
partičky pijáků 
 
Co je naděje? 
 
Kdo ví, co je to naděje - 
co mluvení do větru? 
Procházka podél aleje 
neb projížďka po Dněpru  
 
Co je láska? 
 
Kdo ví, co je láska, 
jaké jsou s ní problémy? 
Chvíli srdce laská, 
pak jej (ho) vhodí do Sény 
 
 
Co je něha? 
 
Kdo ví, co je něha 
a oddanost stoletá? 
Jsou jak osud zběha, 
jehož šepot poleká 
 
Ráno 
 
Děkuji ti pane bože, 
tobě také osude, 
že jsem mohl vstáti z lože, 
a že tuším, co bude 
 
 
 
 
 
 



 
Práci čest 
 
Nemá z čeho žít, 
řešení hledá snadné, 
asi začne pít 
a potom k zemi padne 
 
Co tak jíti pracovat, 
večer potom tancovat? 
 
Předjaří II   
 
Venku je vzduch svěží, 
přišlo nové ráno, 
ještě pár dnů přežít, 
a bude tu jaro! 
 
 
Obrana   
 
Člověk se brání 
ze zvyku téměř všemu, 
někdy přehání, 
když vyhýbá se zpěvu 
 
Brání se sobě, 
ale i jiným, 
nechce být v hrobě 
porostlém býlím 
 
Chrání se novinek, 
každá je divná, 
lákavý počinek, 
potom je chybná 
 
Nevěří slibům, 
zklamán byl stokrát, 
brání se virům, 
a stát ho okrad 
 
 
Nástup na výkon trestu   
 
Možná, že jsem na odpis, 
možná ale ještě ne, 
čekám totiž na dopis, 
věci mám už sbalené 

 
 
 
 
Domů   
 
Tak jako že zjara přiletí vlaštovky, 
a že voda teče dolů, 
jak sebejisté sloupy lanovky, 
je touha vrátit se domů 
 
Hráči    
 
Kostky jsou vrženy, 
automaty běží, 
smutek je u ženy, 
kuchyň se šeří 
 
Cinkavá výhra, 
přinesla úsměvy, 
štěstím tě líbla 
a splácí úvěry 
 
Bude pak oslava 
pro všechny známé, 
pryč už je obava, 
že dluhy máme 
 
Citrony, jablíčka 
přijdou tři k sobě, 
není tu matička - 
ta leží v hrobě 
 
Klepla by přes ruce 
přehnané naděje, 
řekla by probuď se - 
pak přijdou závěje 
 
Spoléhat na štěstí, 
nic dobré nevěstí, 
nic dobré nevěstí 
čekati na štěstí! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Jizerka   
 
Nestárnoucí milenka, 
která své hosty nezradí, 
osada to Jizerka, 
odcházíme jen neradi 
 
Ginzel i Kareš 
nás opustili bohužel na věky, 
nestáli o lež, 
závist a zloba jim byly zaklety 
 
 
Operace   
 
Na hraně života, 
tam končí legrace, 
tam chybí jistota, 
tam lépe nebát se 
 
Básničkář II  
 
Kudy chodím, 
tudy zírám, 
verše plodím, 
neumírám 
 
 
Paráda II   
 
Řeknu si paráda, 
alespoň stokrát denně, 
zlepší se nálada, 
nezírám otráveně 
 
Řekni si paráda, 
alespoň pětkrát denně, 
zlepší se nálada, 
nezíráš otráveně 
 
 
 
 
 

Život jde dál   
 
Bývala mladá 
a k tomu hezká, 
teď je už stará 
„sušená treska“ 
 
No, a co, stárnem, 
tak jako všechno, 
zkoušíme s šarmen, 
pokoušet věčno 
 
Nechceme být trapné, 
ale ani mimo, 
co jsou sliby platné, 
když muž zvolá „Džino“? 
 
Nad hrobem řeknou jí: 
„Stoletá mladice„ , 
přijdou i hezouni, 
budou jí klanit se 
 
 
 
Osud 
 
možná, že jsem unavený 
nebo třeba líný, 
na zlý osud připravený, 
třeba bude jiný 
 
Vyznání III 
 
Tak už je zase po létě, 
kaštany začaly zrát, 
zima se chystá k odvetě, 
jen já tě stále mám rád 
 
Na vsi 
 
Saka a klobouky 
na vsi se nosí, 
do pole, do louky- 
čela se rosí 
 
 
 
 



 
 
Orná půda 
 
Tady byla orná půda, 
teď jsou tu jenom sklady, 
zemědělců černá můra, 
budeme trpět hlady? 
 
Jdeme dál 
 
Odešla ti jedna tíseň, 
už se chystá druhá, 
zazpíváš si svoji píseň, 
jdeš do toho znova 
 
Poezie do ulic 
 
Čtěte si básničku, 
každý den jednu, 
k ní vína skleničku, 
v duchu k vám sednu 
 
Demokratické volby 
 
Je to dobrý, 
zbyly drobný, 
naděje a odvaha 
 
Jdeme volit, 
mocný zlobit, 
ať nejsme pak dohana 
 
Nechci nic 
 
Nechci nic vidět, 
nechci nic slyšet, 
nechci jít k volební urně. 
Rád bych se stále křenil, 
Proč? Protože jsem debil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sisi 
 
Byla šťastná kdysi 
a je šťastná dnes, 
dovádivá Sisi 
jde na Majáles 
 
Má ráda lidi s nápady, 
nemiluje konvence, 
za muže život dala by 
z lidu má hned spojence 
 
Výchova 
 
Co dá se do duše člověka, 
takový potom bude, 
překážek buďto se poleká 
neb za svým stojí všude 
 
Šála 
 
Muž by měl umět plést, 
pak pochopí snáz ženu, 
pak nemůže se splést 
a pozná její cenu 
 
Co nám chybí? 
 
Chybí nám socha svobody, 
nebo třeba práva, 
dodala by pohody, 
přibyla by sláva 
 
Termín 
 
Článek musíš dopsat, 
ať se ti chce nebo ne, 
ať je třeba pod psa, 
a zkazí ti renomé 
 
Krabička s léky 
 
V téhle té krabičce 
je ukryto tvé zdraví 
teď můžeš bavit se, 
a vůbec nejsi chabý 



 
Láska 
 
Když srdce spolu tlukou 
a dlaně jsou spojené, 
když nesoulad je mukou 
a co je mé, je i tvé 
 
Příroda 
 
Co dokáže příroda, 
to neumí žádný, 
pro lidi je to výhoda, 
tak proč jsou však k ní chladní? 
 
Plevel 
 
Pole plné netykavky, 
kde se toulá hospodář? 
A to přijdou ještě kavky 
pro svůj stálý honorář 
 
V arboretu 
 
Copak je tohle za stromek? 
Ten ještě doma nemám, 
čeká na nový záhonek, 
místo pro něj už hledám 
 
Žárlivá 
 
Bouchnutí dveřmi, 
vypnutý mobil, 
má milá věř mi, 
všechno je omyl 
 
Dívat se po ženách, 
je úděl mužů, 
touha je jen v plenách, 
tak za co můžu? 
 
Ono se řekne 
 
Zkuste napsat básničku, 
co by se do očí dívala, 
zkuste složit písničku, 
aby se po kraji zpívala 
 

Nehoda na chodníku 
 
Do poslední chvíle 
drželi se spolu, 
auto z rychlé míle 
srazilo je dolů 
 
Láska tak skončila, 
alkohol vyhrál, 
hřbitovní mohyla, 
kdopak ji vybral? 
 
Noviny 
 
Zkusím se podívat do novin, 
copak se u nás stalo? 
Dozvím se jen spoustu volovin, 
i co se neudálo 
 
Velká láska 
 
Taková to byla velká láska, 
teď si na mne sotva vzpomene, 
při setkání jen zdvořilá maska, 
a mé srdce je zas zlomené 
 
Vstávání 
 
Nevadí mi vstávání v noci, 
má to také svoje malé plus, 
usínat znovu budu moci 
a spočítat další hejno hus 
 
Bolest 
 
Cítím to v kříži, 
bolest mi panuje, 
duši mou tíží 
a tělo zrazuje 
 
Na jaře 
 
Jen ať prší, 
jen ať leje, 
blesky srčí, 
jsou závěje. 
Ať padají trakaře, 
vždyť je přece na jaře 



 
 
 
 
Vtipy 
 
Je to vskutku chytré, 
řekni to své bytné, 
za hlavu se chytne 
a půjde se smát do sklepa 
 
Slyšet tyhle vtipy, 
přestane hned píti, 
za hlavu se chytí 
a jde do kina Ponrepa 
 
Budou slzy v očích, 
třes ji vezme v bocích, 
bude smát se v nocích 
i když bude stoletá 
 
Smíchem vzbudit city, 
šířit kolem mýty, 
ale také hity, 
co vydrží do léta 
 
 
Vstávání středoškoláka 
 
Budu muset zase vstát 
a ukázat, že jsem chlap, 
do boje se opět dát 
a ostudu nedělat 
 
 
Praha 
 
Kdybych měl dost odvahy, 
tak vyrazím do Prahy, 
mezi lidi co maj lokty od těla, 
i když setkání by s nimi bolela 
 
 
 
 
 
 
 

Pohádka pro děti 
 
Napišme pohádku, 
třeba i pozpátku 
pro děti 
do pěti 
 
O hezkém děvčátku, 
co si rádo hrálo, 
stále však v lehátku, 
hrozně dlouho spalo  
 
Na snídani nechodilo, 
přišlo pak rovnou k obědu, 
když mu jíst nehodilo, 
celý den žilo o medu 
 
K tomu jenom limonády, 
také málo pohybu, 
chlapci se k ní točí zády, 
má se dáti do lihu 
 
Začala jíst jablíčka, 
chodit pěšky do schodů, 
červená má teď líčka, 
chlapci dají  sto bodů 
 
Činnost šlechtí člověka 
 
Na všem nutno makat, 
na postavě nebo na vztazích, 
nemá smysl plakat, 
čekat, že osud vše zamrazí 
 
 
Doporučení 
 
Najdi si někoho mladšího, 
mně už je skoro sto let, 
pro tebe není nic snazšího, 
mne to však bude bolet 
 
 
 
 
 
 
 



Pozitivně 
 
Dívám se na svět pozitivně, 
na všem je něco dobrého, 
někomu to zní asi divně, 
život je kousek obého 
 
Něco je milé, něco ne, 
tohle mi prospěje, tamto škodí, 
za dobrým, to jdu vědomě, 
vybírám to, co se časem hodí 
 
Čítanka (pro děti) 
 
Až otevřeš čítanku, 
budeš kulit oči, 
najdeš tam mou říkanku 
do srdce ti skočí 
 
Lidová III 
 
Vezmu tě za ruku, 
odvedu do kostela, 
abych měl záruku, 
že budeš moje celá 
 
Šohajku švarný, 
já tvoja nebudu, 
všechno je marný, 
mám ráda svobodu 
 
 
Raníčko 
 
Nesmělé štěbetání ptáčků, 
kterým se po noci zadrhává hlas, 
vlaho a nebe prosté mráčků, 
dobro a touha se opět vzmáhá 
v nás 
 
 
Konečná 
 
Život jsem si užil, 
byl jsem lidem prospěšný, 
teď abych se vzmužil 
na stanici konečný 
 

Vdova 
 
Raděj bude chodit na hrob, 
nežli sloužit živému, 
může tam říct spoustu žalob, 
k tomu i svou chiméru 
 
 
Po volbách 
 
Nutno často bát se, 
jak to jen všechno skončí, 
pragmatický zrádce 
se soupeřem se spolčí 
 
Soukromí 
 
Za stěnou končí soukromí, 
za stěnou mého bytu. 
Kdo jednou snad jej prolomí? 
Jen žena plná citu 
 
Slušní lidé 
 
Slušní lidé, buďte spolu, 
lumpové jsou spolčeni, 
bude jistě méně bolu, 
snad to někdo ocení 
 
Když bude mít každý sólo, 
tak nezíská oporu, 
nedokáže toho mnoho, 
víc má šancí v souboru 
 
To již kníže  Svatopluk 
učil syny soudržnosti, 
pedagog byl samouk, 
neučil je nikdy v zlosti 
 
Svázané pruty nezlomili, 
každý zvláště však hravě, 
vždy když potom se v boji bili, 
tak vedle sebe rámě 
 
Ve spolcích jsou lidé slušní, 
ne všichni však ve stranách, 
ti první nic nejsou dlužní, 
druzí dluží i na nás 



 
 
 
 
Návrat 
 
Ještě než pryč odejdu, 
naposled tě obejmu. 
Byla jsi milá a též vděčná, 
uměla jsi se přitulit, 
láska to byla téměř věčná, 
nemohu se však rozpůlit 
 
Doma mě čeká manželka 
a dvě malé děti, 
vždyť jsi přece už tak velká, 
nebudeš snad kleti 
 
 
 
Barvy podzimu 
 
Ty barvy podzimu, 
ty nejsou o rýmu, 
ty jsou o hlazení, 
než přijde mrazení 
 
 
Neschopný úředník 
 
Chrochtá si jak vepřík v žitě, 
nehne téměř rukou, 
tuneluje město skrytě, 
myšlení je mukou 
 
Nezná pohotovost stávkovou, 
on stávkuje totiž denně, 
myšlenku mám asi bláhovou, 
že jich bude někdy méně! 
 
 
 
Podzim IV 
 
Koberec z listí 
šustí mi do rytmu, 
boty mi čistí, 
nad létem povzdychnu 

 
Poledne 
 
Co kdybys sis zdřímnul, 
alespoň jednu hodinku, 
zodpovědnost vypnul 
a dal si klídek do vínku? 
 
Přese to nevzdáš 
 
Přece to nevzdáš, 
jsi přece chlap, 
přece to nevzdáš, 
nejsi přec srab! 
 
Dokážeš umírat, 
přitom se usmívat, 
přece to nevzdáš, 
jsi přece chlap! 
 
Ulrika 
 
Kdepak se toulá Ulrika, 
když tady na ni čekám? 
Pořád mi někam utíká, 
tak na kolena klekám 
 
H o r r o r y 
 
Pustit si do života horrory, 
to může jenom blázen, 
pak zatažení jarní oblohy 
hotovo je již rázem 
 
 
 
Netopí 
 
Vezmu si návleky, 
k tomu pak dvě deky 
a půjdu brzy spát 
 
V domě nám netopí, 
nemají svědomí, 
když usnu budu rád 
 
 
 



Jednou 
 
Jednoho dne neotevřu - 
až budeš zvonit u dveří, 
jednoho dne totiž zemřu - 
a ticho ti to ověří 
 
Kořeny 
 
Strom se o své kořeny stará, 
člověk je často nechá hnít, 
potom ovšem v samotě strádá, 
přitom začíná nahlas klít 
 
Doktoři 
 
Když mne nikdo neléčí 
připadám si v bezpečí, 
když mne lapnou doktoři 
tělo mé hned                                       
ochoří 
 
 
Mladá nevěsta 
 
Stáří je o něčem, 
mládí pak o chuti, 
z iluzí vyléčen 
kytici vezmu ti 
 
Předzimní 
 
Pocukrované střechy, 
na rukou rukavice, 
aut pomačkané plechy, 
zima chce představit se 
 
 
 
 
 
Fantazie 
 
Možno mluvit v rýmech, 
nebo také v tónech, 
ve večerních stínech 
fantazii ponech 
 

„Zábava v mládí“ 
 
Kdybych si našel zábavu, 
co chtěli rodiče, 
tak chytal bych se za Hlavu 
na břehu Botiče 
 
S prutem a čerstvým těstem 
chodil bych pak na ryby, 
jen kousek za svým městem - 
doufám, že braly by 
 
 
Hospoda 
 
Kde najdu hospodu 
v níž by se zpívalo? 
Pilo se pospolu, 
dobře se dýchalo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. listopad 
 
Zase je tu listopad, 
a sedmnáctý k tomu, 
proč jsi lépe nedopad, 
řekni mi u sta hromů? 
 
Měl jsi tehdy velkou šanci, 
lidé byli nadšeni, 
chytráci však s peněz ranci 
rychle byli sbaleni 
 
Kdepak je rodinné stříbro? 
Kdopak má energo rozvody? 
Kdo ukrad poslední mýdlo 
a pak tě shodil do vody? 
 
Na domněnky jsme mistři světa, 
víme dobře, co bychom měli, 
však přitom ale dlouhá léta 
jít k volbám jsme stále nechtěli 



 
Novinář 
 
Máš tužku jako šíp? 
A pero jako meč? 
Chceš, aby bylo líp? 
Tak vyraž hned na zteč! 
 
 
Srdíčko 
 
Občas mi srdce vynechá, 
a občas klikne dvakrát, 
občas mne trochu vyleká – 
tak končím túry v Tatrách 
 
 
Zelená řeka 
 
Zelená je řeka 
ve stínu olší, 
pořád někam spěchá 
a nás opouští 
 
 
Básnička 
 
Na co drahé foťáky, 
stojany a štětce? 
Na co dláta, modráky, 
když to jde i lehce? 
 
Jenom blok a tužka 
a pár dobrých nápadů, 
k tomu štěstí muška 
i odvaha Avarů 
 
Hotová je básnička 
a to někdy za chvíli, 
duši líbne na líčka, 
verše hloubku mají – li 
 
Cesta vlakem 
 
Teď již jsem v Libereckém kraji, 
to už je skoro jako doma, 
podzimní barvy koncert hrají, 
jen ještě vymyslet k nim slova 

 
Los 
 
Koupil jsem si los, 
abych zkusil vyhrát, 
mám už bídy dost, 
chtěl bych se jí vysmát 
 
 
Teplo 
 
Teplo se lidem líbí, 
vrací je zpátky k mládí, 
táborák všechno slíbí 
a ženy ohněm svádí 
 
 
 
Jazz 
 
Jazz, to je radost, 
a prima nálada, 
pokrytců má dost, 
je jako zamlada 
 
Jazz, to je radost, 
celý den dobrá nálada, 
všem slibům zadost, 
květin plná zahrada 
 
Jazz – yes 
 
Když řekneš jazz - 
to tedy musí znít, 
tak jako yes 
souhlasí kudy jít 
 
Zima 
 
Přisypala se zima, 
něžně a bíle, 
po roce opět jiná, 
k nám na práh přijde 
 
 
 
 
 



Sestřička v nemocnici 
 
Střapaté vlasy do tváří, 
čiperná blondýna, 
kdo se jí říci odváží, 
že ve snu ji objímá ?  
 
Na plese 
 
Vezměte mne do kola, 
ať mám trochu pohybu, 
než mne manžel zavolá, 
naložený do lihu 
 
 
Technika 
 
Techniky víc netřeba, 
všude kol jí dosti, 
hlavně míti na chleba, 
závisti být prosti 
 
Podzimní 
 
Listí se honí po dlažbě, 
něžně i rozpustile, 
občas vzlétne též odvážně, 
za pár dnů totiž zhyne 
 
Z nemocnice 
 
Tep už se srovnal, 
nízký tlak odešel, 
vše abych dohnal, 
doma si poležel 
 
 
 
 
 
Chodníky v zimě  
 
Sněhu je venku po kotníky, 
ledové chodníky zrádné, 
na posyp to chce ochotníky, 
jinak senior pak spadne        
 
 

Taneční 
 
Hezkou dívku odchytnu 
a vyzvu ji k tanci, 
vžijeme se do rytmu, 
dostáváme šanci 
 
 
Usínání 
 
Ruce již kloužou po knize, 
těžko nezavřít víčka, 
teď je ta doba pro vize, 
kdy zhasíná se svíčka 
 
Lesní cesta 
 
Les je teď bílý, 
sněhu až po kolena, 
chce to víc síly, 
pak cesta povolena 
 
Závist III 
 
Stále jen nadávají, 
radují se jen v duchu, 
málokdy zamávají, 
před závistí jsou v suchu 
 
 
 
Pohádka 
 
Snít s otevřenýma očima, 
vidět jenom to hezké, 
tak každá pohádka začíná, 
má ráda lidi čestné 
 
 
Boj 
 
Boj dobra se zlem, 
po věčné časy, 
boj kříže s žezlem 
za pocit spásy 
 
 
 



Něco za něco 
 
Dejte mi dostatek času 
a také zázemí, 
dám vám naději na spásu 
i úspěch vzdálený 
 
 
Čokoláda 
 
Čokoláda nebo sex, 
čím jen možno ženu svést? 
Co má Rakušanka ráda? 
Jasně vede čokoláda! 
Nesešlí 
 
Není starých lidí, 
jsou jen lidé sešlí, 
co jim radost chybí 
a nejsou již dnešní 
 
Nezáleží tak na věku, 
chátrají také mladí,    
co závislí jsou na léku, 
když nemoc blíž k nim pádí 
 
 
 
Nemoc 
 
Nemoc je zlá, 
někdy i dobrá, 
jindy vlezlá, 
tak jako kobra 
 
Učí nás skromnosti 
a vede opět do boje, 
časem - nás pohostí, 
když zůstaneme ve vstoje 
 
 
 
Riziko 
 
Riskování nechávám mladším, 
ať chodí po zábradlí mostu, 
naštěstí již k rozvážným patřím, 
nechci mít polámanou kostru 

 
Prevence 
 
Na prohlídky chodím pilně, 
a s nemocemi bojuji, 
nevěřím, jak mnozí mylně, 
že mezi nimi propluji 
 
 
Touha po moci 
 
Kdo touží po moci, 
nelze mu pomoci 
 
Nechtěli Senát ani nové kraje, 
referendum - to v očích rudá hraje 
 
Opoziční smlouva, 
mocných jenom slouha 
 
Evropská Unie 
v srdci jim uhnije 
 
Přímá volby prezidenta, 
je prý touha delikventa 
 
Všechnu moc jen pro svou stranu, 
druhým jenom drobty, 
pro sebe ještě ostrahu 
a od těla lokty 
 
Arogance k moci, 
jedna k druhé patří, 
z mocných jsou jen cvoci, 
co se s cvoky bratří



 
 
Světelné reklamy 
 
Bombastické reklamy 
svítí jasně celou noc, 
komu dáti do tlamy, 
když už je to na nás moc? 
 
Takhle šetří markety 
naše skromné peníze? 
Kdy už budou proklety? 
Světlem na nás, šklebí se ! 
 
 
Konec světa 2012 
 
Zas další konec světa máme za 
sebou, 
jako již desetkrát před tím, 
popíjím stále jen vodu balenou, 
splácet dluhy ihned letím 
 
Mám svíčky na hroby 
alespoň na třicet let, 
zápalek zásoby, 
kdo mi je teď vezme zpět? 
 
Paličkou na maso rozbíjím chleba, 
a krmím jím z okna ptáčky, 
zelí mám mnohem víc, než je mi 
třeba, 
taktéž odpadové sáčky 
 
 
Zkušenosti 
 
Životem je zmučený, 
ještě k tomu starší, 
o to více zkušený, 
přec pohrdá falší 
 
Rada mladíkovi 
 
Do nového roku, 
dám ti jeden námět, 
uč se milý hochu, 
jak děvčata svádět 

 
Štěstí 
 
Štěstí má jenom ten, 
kdo se o něco snaží, 
kdo díky obětem, 
zlo kolem sebe maří 
 
Ledovka 
 
Na chodníku je dnes led, 
tak musíš zůstat doma, 
nelze tančit menuet, 
když odnese to noha 
 
 
 
 
Co nám chybí? 
 
Chybí životní jistota, 
někomu zase práce, 
jinému smysl života, 
tamten začíná bát se 
 
 
 
Vysokoškolačka 
 
Vrať se mi lásko zpátky, 
ať nejsem tolik sama, 
než přijdou příští svátky, 
ať nejsem ještě panna 
 
                                       
 
Před spaním 
 
Navečer před spaním, 
vzpomínám na hezké zážitky, 
bohu se ukláním, 
neb nemám  životní námitky 
 
 
 
 
 
 



Na věky 
 
Chtěla, aby ji miloval, 
alespoň do stáří, 
aby s ní stále flirtoval, 
jak když šel k oltáři  
 
Proč by ji neměl rád, 
když bude stále stejná, 
když on bude pořád mlád 
a dětí budou hejna 
 
Když oba budou stejní, 
pak láska zůstane, 
hned je však zcela zřejmý, 
že se tak nestane  
 
Na věky to nejde, 
opravdu – bohužel, 
láska časem přejde, 
vždyť je přec rodu žen 
 
 
 
Úspěch 
 
Jen namlouvat si nenech, 
žes umělec od boha, 
že to máš všechno v genech – 
tomu nevěř, proboha 
 
Pro úspěch nutno makat,                   
od rána třeba do hymny, 
někdy vzteky i plakat - 
vyházet dílka pochybný 
 
 
Sám 
 
Nikdo mu nevolá, 
nikdo mu nepíše, 
všem sice všechno dá, 
je ale bez chýše 
 
Nemá již zhola nic, 
všechno dal druhým, 
zůstal pár nohavic, 
je navždy chudým 

 
Přesto ještě dávat může -     
život měl plný zážitků, 
také pár hrdinských stužek 
a v řeči nemá námitku 
 
Tušení 
 
Má takové tušení, 
že už ho nemá ráda, 
má z toho srdce bušení - 
ramena tíží kláda 
 
Novoroční přání 
 
Do nového roku 
přeji, co starším dávno známo, 
aspoň píle trochu, 
ostatní jaksi přijde samo 
 
 
Víra 
 
Ten, kdo věří ve spravedlnost, 
tak aby věřil také v boha, 
u nás ji právě není dost, 
marná jsou i zákona slova 
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