
***  
Vila sis‘ věneček 
já tě při tom viděl 
teď máš holej zadeček 
a já holou prdel 
 
*** 
Šla jsi s jiným 
tvoje chyba 
šel jsem s jinou 
taky tvojí vinou 
 
*** 
Nevím co máte proti umění 
nevíte, že nebaví mě učení? 
to budu raděj lítat po jevišti 
než učit se, když kolem mě jen známky sviští 
 
*** 
Řekne se – mám vás rád 
kde si vás můžu uschovat? 
Dát vás do banky tak o vás přijdu 
nechat si vás, tak sotva vyjdu. 
 
*** 
Řek‘ jsem si, že tě znásilním 
a tys‘ mě zatím svedla 
na chlapa nelze násilím 
tos‘ věděla a vedlas‘ 
 
*** 
Sedím smutně u stolu 
učíce se bižolu 
jen co přijdeš ke mně 
k praxi raděj měj mě 
 
*** 
Jsem obyčejný chlap 
na gatích zip i zap 
jenž umíš otvírat 
(však taky zavírat) 
 
*** 
Ráda se koupeš nahá 
voda ti k prsům sahá 
rád umyji ti záda 
hned budeš mě mít ráda 
 
*** 
Už nastal zase ten den 
který mám pro tebe jen 
jde jako vždycky o totéž 
je tvůj a ty v něm nepřijdeš 
 
*** 
Na fotkách je žena 
úplně vysvlečená 
však co je mi to platné 
je to foto – je to špatné 
 
*** 



Stopla sis‘ mě 
a víš proč 
nebráníš se 
nevíš proč 
 
*** 
Neboj se, já si tě vezmu 
jen co se rozvedu 
jen co to manželce řeknu 
ač vím už teď, že to nesvedu 
 
*** 
Řeklas‘ mi, že mě svedeš 
a já tě znásilnil 
řekla jsi: „zase vedeš“ 
ale to byl tvůj cíl 
 
*** 
Koupila sis‘ spodní prádlo 
zeptal jsem se za co 
tvoje tělo, to je žrádlo 
chceš jej schovat? – Na co. 
 
*** 
Žena se liší od muže tělem 
žena se liší od muže duchem 
jen v jednom se ale neliší 
že patří do říše člověčí 
 
*** 
Prosím vás jen o kritiku 
nikoli o opěvování 
chci slyšet jinou politiku 
nemějte se mnou slitování 
 
*** 
Kritikové útočte 
bijte mě hlava nehlava 
pak ale zavčas utečte 
než přijde tvorby záplava 
 
*** 
Koukám se nahoru na střechu 
ze střechy serou holubi 
oni si tropí neplechu 
a já mám žaludek naruby 
 
*** 
Mám čtyři 
krátké řádky 
my malíři 
koukáme dopředu i zpátky 
 
*** 
Škrábat na papír je pro amatéry 
jako jsme třeba ty a já 
co ještě bude za maléry 
pomyslet se nezdráhám 
 
*** 
Devastace majetku je trestná 



a přesto vznikla škoda veliká 
má známá cvičí raděj prostná 
a na plotně jí mlíko utíká 
 
*** 
Vem si brýle sluneční 
nos je za slunečních dní 
a když náhle zaprší 
věř, že se v nich krásně sní 
 
*** 
Hledáš vodu proutkaři? 
snad se ti to podaří 
víš, že vody je teď málo 
něco se jim polámalo 
 
*** 
Najdu tě 
nadutě 
na kutě 
narvu tě 
 
*** 
Otec pěti dětí 
bože to to letí 
včeras‘ ještě neznal svět 
dneska už máš dětí pět 
 
*** 
Leží na dece celá 
ať si už šaty zdělá 
zatím je ale bdělá 
copak se tohleto dělá? 
 
*** 
Kuleváloš ve své lehároš 
pracuje spíce 
práci si dělá pro radost 
sebe neexponujíce 
 
*** 
Pro oslazení života 
z Pramene je dobrota 
 
*** 
Už se těším 
až se ti podívám do očí 
už to vidím 
jak se nám oběma hlava zatočí 
 
*** 
Z důvodů zcela prostých 
byl bych všem lidem pro smích 
ale že důvody nejsou 
přátelé ledacos’ snesou 
 
 
 
*** 
Kocour Vavřinec zas‘ cosi kutí 
i Myšpulín nechce být pozadu 



v rámci zlepšovatelského hnutí 
přichází kde kdo k nim o radu 
 
*** 
Proč bychom se netěšili 
když jsme kouli dostali 
můžeme být vlastně rádi 
že jsme to tu přestáli 
 
*** 
Myslím, že jsme geniální 
blbí ale jistě ne 
to je důvod proč být slavní 
tak snad jednou budeme 
 
*** 
Kdo prokouše se k maturitě 
měl by dostat čestný řád 
měli by naň hodit sítě 
do blázince hned ho dát 
 
*** 
Každý student je blázen 
kdo nestuduje ještě větší 
projektuji s pivem bazén 
koho z vás to nepotěší? 
 
*** 
V rubrice Kriminalromane 
našel jsem pruhovanou slohu 
to vypadá hloupě Romane 
ale copak za to mohu? 
 
*** 
Fuj to jsem selek‘ 
ty máš ale blbý fóry 
víš že jsem před tebou posledně klek‘ 
a tys‘ slíbila, že už mě strašit nebudeš. 
 
*** 
Leze panna po poušti 
a hříchu se tím dopouští 
jí totiž v noci, když jde spát 
do klína vleze divný had 
 
*** 
Plul námořník po moři 
a zatoužil po loži 
v němž by krásná žena byla 
jež by se mu zaslíbila 
 
*** 
Šel voják do boje 
musel spát ve stoje 
když přišel dom‘ z boje 
miloval ve stoje  
(nešťastný zvyk z boje) 
 


