
 zdeněk jirásek
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Svět jaktěživ se dělí
na ty v rouchu
a s holou prdelí

2



Chci ženu, chci děti
nad hlavou střechu
A pak už jen žít
beze spěchu

Nepotřebuji bourbon
ani mléko jačí
k malému štěstí
mi váš úsměv stačí

Kdybych býval věděl
že to s tebou byl jen sen
spal bych aspoň sedm neděl
a snil dál jak Andersen
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REVOLUCE

Revoluce mívají šlechetné cíle
Dokud probíhají, naději poskytují
Po vítězství však naberou na síle
dosud zalezlí chuji

Hrdinům se udělá pamětní deska
a pošlou se k vodě
Včerejší idol je zapomenut dneska
Hrdinové chujům jsou ku škodě
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ŽROUTI

Sežrat tě může doga
i jinej pes
chlap, ženská
ňákej běs
Sežrat tě může droga
stačí chlast
Sežrat tě může
co neznali jsme kdysi
Automaty, PC
Sklapnou jako past
Sežrat tě může víra
Anebo nevíra
Sežrat tě může díra
co se zavírá
Sežrat tě může, kdo by to jen řek -
Nenávist i láska
Na duši černej flek
Pouliční cháska
Kámoši, co zradí
A tlustý břicho
spíš než jed hadí
Sežrat tě může
randál i ticho
Ale nejvíc žerou
nejvíc lezou do palice
Funkce a Moc
dvě svůdné sestřenice
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Bojovat s ideály
může jen hloupý
co ho rozum šálí
a věří, že za prachy
všechno koupí

Louka se ptá, co je
Nic, co by
Jen vyhrála všechny boje 
stavbařská lobby

Bojovat za to stojí pouze
ať nekácí nám stromy, nebetonují pole
Když o pohled do krajiny nebude nouze
tak stačí mi suchý chleba na stole
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Život je mozaika z okamžiků
Jednou máš pech, pak zas kliku
Nenajdeš dva stejné kamínky
Zítřejší chvíle pozítří jsou vzpomínky

Netoužím tak po ničem
jako býti vaším nosičem
Na zelený položit vás pažit
Vaše ústa svými svlažit

Není, příjemné to není
když cítíš, že se blíží tlení
když víš, že není zbytí
že začíná už tvoje hnití
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Nemám rád tmu
když má být světlo
A obráceně to platí
ještě více
Světlo žárovek jako by smetlo
to milé přítmí
co dává svíce

Osamělá dívka upíjí čaje
a její půvab roste
Pane čajovníku
ještě na stůl noste
Chci se dívat
jak to děvče zraje
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A O TOM TO JE

Je to o tom
O tom to je
O tom, co je moje a co tvoje
Léto je o teple
Zima je o zimě
O večeři jsou erteple
Peru je o Limě

Je to o tom
O tom to je
O padlých jsou všechny boje
Les je o dřevě
Fotbal je o míči
Leningrad byl o Něvě
Seriály jsou o kýči

Je to o tom
O tom to je
O folklóru jsou kroje
Basa je o cele
Politika je o lhaní
Sex je o těle
Facka o ráně dlaní

Je to o tom
O tom to je
O včelách jsou včelí roje
Průjem je o střevu
O hudbě jsou desky
A hudba je o zpěvu
Hlavně, že mluvíme správně česky
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KVĚTINÁŘCE

Musím už říci vám to jednou
Spoustu krásných věcí tu máte
Vedle vás však všechny blednou
Vy převyšujete je mnohokráte

DÉŠŤ

Na chvíli přestalo, říkám si, že by …
V tom však je tu další příval
Pane Bože, ucpi už tu díru v nebi!
A to jsem v Tebe víru míval …
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Nebojím se stáří
Proč taky?
To mé se smrtkou se spáří
Dřív, než ztemní mraky

Já rozdám se cele
Dokud mi to aspoň kluše
Dokud mám sílu v těle
Dokud má co dát moje duše

KONEČNÁ

Tak nějak cítím, zdá se mi
že se blížím na konečnou
Měl bych se udobřit se všemi
a sejít se  s jednou slečnou

Nemohu odkládat to věčně
jízdní řád je pevně daný
Chci jen říci té slečně
že i já mám slzy slaný
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SMRTKA

Vydával jsem příliš mnoho sil
Víc než je zdrávo
Rozhazovačný jsem příliš byl
Proto má na mě právo
Někdy mrcha obchází
pomalu kolem mého domu
Sic mně nic neschází
nedivím se tomu
Zatím se drží ode dveří
Jen někdy postojí chvíli
a ukáže, že čas mi měří
Není to dvakrát milý
ale nebojím se, to zas ne
Jsem vyrovnán s tím
že mně světlo jednou zhasne
a myslím, že i ten čas vím

NERATOV

Na starém německém hřbitově
Na léty zašlém hrobě
Naslouchám mlčky sově
A myšlenky mé pnou se k tobě
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V kom nenávist žije si
poctivě krmena záští
toho z téhle směsi
pepka jednou praští

NEJSEM BÁSNÍK

Nejsem básník, to ne
ale toliko vím
že v tvých očích se krásně tone
a že voníš, jak z bramborové natě dým

Nejsem básník, rozhodně ne
A fantazii nemám žádnou
jen tepny mám jak řeky rozvodněné
a ty ne a ne do nich spadnout
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Já klaním se tomu
kdo pole zorá a sklidí
kdo vdechne život starému domu
kdo krásu v jednoduchosti vidí

Milejší je mi pěší
než autař notorik
Mé úctě se těší
kdo pomůže a neptá se za kolik
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V SATELITU

Co vila, to perla
Křičí jak vystrčené dívčí vnady
Divná zima to do mě vlezla
Proč v létě, proč teď a tady?

Ve složitosti je tu krása
A okázalost se tu nosí
Každý dům do světa hlásá:
„Tady nebydlí otrhanci bosí“

Jsem tu příliš cizí
A husinu mám po těle
Smutním za zemi, co navždy mizí
A bojím se, že i mě to semele
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STARÉ KUKAČKY

Staré kukačky, celé dřevěné
odkukaly pár let
Pro koho asi, když pro mě ne?
Já už moc nemůžu dovádět

Staré kukačky, celé ze dřeva
odkukaly další léta
Já vyhlížím, nejde-li Jana či Eva
Ale po čase, co už byl, navždy je veta

Přikryl jsem se tmou
a tiše koukám do ní
Neotevřu, i když slyším
že někdo zvoní
Vím, že to nejsi ty
a jiného nechci tu
Zalézám do své ulity
jak voják do krytu
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DCERY ZEMĚ

Máš, má Země
hezké syny
A ještě hezčí dcery
Neumím a nechci 
žít bez viny
Jen kdyby tak jako já je
i ony mě chtěly

ZÁZRAK

Když mladá žena
padne naznak
tuším, že stane se zázrak
A když jinde voják
naznak padne
jen tiše leží a chladne
A zázrak? Kdepak ten!
Voják měl prostě jen špatný den
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BOD ZLOMU

I bolest má svůj konec, i ta
Věř má milá, věř tomu
I kdybys byla denně bita
musí přijít bod zlomu

DARJEELING

Darjeeling
To slovo samo o sobě voní
Darjeeling
Jedna miska pro mě, druhá pro ni
Darjeeling
S tím slovem mazlit se dá
Darjeeling
Sbírala ho dívka snědá
Darjeeling
chystám nyní pro dívku bledou
A tak pěkně je mi
že i koťata z toho předou
Darjeeling
Už teď jsem někde
mezi nebem a zemí
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ELIŠKA

Eliška
Eliška
Když E odeberu
zůstane mi liška
Podšitá a krásná
na mou věru
K pohlazení láká velmi
ale zkus se dotknout šelmy
To jistá je věc
že zmizí, než řekneš švec
A když před lišku
přidám E
rázem Elišku tu máme

Kdybych býval věděl
že to s tebou byl jen sen
spal bych aspoň sedm neděl
a snil dál jak Andersen
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KATKA

Tvou krásu spíše jen tuším
Schováváš ji za hustou clonu
průhlednou jak křídla muší
A čekáš na bod zlomu

Marně se snažím prohlédnout skrze
A bod zlomu nepřichází
Tuším květinu kdesi v mlze
Srnku v hustém mlází

Chtěl bych ti podat ruku
Však jsem silný jak tráva suchá
A tvůj démon je kmen stoletého buku
v jehož větvích se má víra cuchá

2



LÁSKA

Pro lásku a milování
jsi stvořena
Však i já, nevíš-li
Tak nehledej jiného kořena
abychom o štěstí nepřišli

Pro lásku a milování
jen pro ně jsi tady
Však i já, jak už víš
Mé srdce úpí hlady
tak pojď, holka, blíž

Láskou se nakrmíme
pěkně spolu navzájem
Jsme mladí, tak snad smíme
proběhnout se trochu rájem 
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Měl jsem býti Ivanem
Jako Zdeněk jen prach vířím
Chápete, kam tím mířím?
Jirous, Diviš, Wernisch, Blatný …
I když nevím …
Možná bez talentu
je jméno prd platný
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ODPUŠTĚNÍ

Nezvale, Kainare, Bieble!
Krásy napsali jste plný vůz
ale i hoven kýble                                
opěvováním komunistických hrůz

Vaše kosti v hlíně hnijí
Těla sežrali vám dávno červi
Avšak vaše verše tu s námi žijí
Ty skvostné, i ty, co jdou na nervy

Vaše klika, že krásy je víc
a překryje ten šrám
Proto vždy, když psi vyjí na měsíc
znovu a znovu odpouštím vám
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JIŘÍMU ORTENOVI

Kdybys, Jiří, nekouřil
a nespěchal pro retka
nebyl bys skončil pod
rozjetými koly
Možná dožil by ses věku dědka
se všemi neduhy, co dědky bolí
Možná bys dosáhl ještě velkého činu
Ale spíše bys, milý Jiří
do roka skončil v plynu
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IVANU BLATNÉMU

Nechtěl bych být, Ivane
v tvé hlavě vrátným
Hlídat tvé myšlenky
a nevpouštět bludy
Nebylo lehké býti Blatným
Bláznem se vším všudy
Na útěku od rudých hyen
V blázinci na ostrovech
kde jak těhotenství dlouhý je říjen
To ti, Ivane, ještě povím
Nechtěl, a přece chtěl
bych býti Blatným
Radši básníkem posedlým a opravdovým
než zdravým a špatným
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VÁCLAVU HRABĚTI

Jako hejno divokých hus
proletěl jsi a zmizel v dáli
Zbylo po tobě jen smutný blues
Andělé ho na tvou počest hráli
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JIŘÍMU WOLKEROVI

I básníka ukradli nám
Jako kradli domy, lesy, pole
Rudý mu nasadili rám
Do nechtěné obsadili role

A přitom, věřím tomu
kdyby srdce k boji vytasit měl čas
po únoru dřel by v lomu
nebo by mu rovnou strhli vaz
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KARLU ČAPKOVI

Z vašeho umu mít malou kapku
jako když moře nabereš do dlaní
cítil bych se obrem, Karle Čapku
pýchou budil bych se ze spaní

Naštěstí umřel jste právě včas
Žít o deset let déle
byl byste nepřítelem dělnických mas
a dozajista skončil v cele
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VRCHLICKÝ VE SLATIŇANECH

Pomalu chladnoucím létem
alejí kráčí poeta
co předčasně stal se kmetem
a bojí se konce léta

Jde ztěžka, avšak lehce
do veršů slova skládá
Jeho Mimi je slyšet nechce
zato Karla vyslechne je ráda

Bez bolesti a lásky nenapíše básník nic
Jedno má od Mimi, druhé od Karly zas
Chce se mu běžet a křičet z plných plic
Ale má slabé nohy, a už i hlas

Tohle léto víc než jiné běží
Píše verše na všechny strany
Je srpen, ale v srdci mu už sněží
Sbohem, moje milé Slatiňany
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MAGOROVI

Asi bych nechtěl
s tebou sdílet byt
mít společnou střechu
Ale bez tvých veršů 
bych nechtěl být
Dávám si je pod hlavu
jako koláč mechu
Pro ty verše mám tě rád
A taky žes byl vždycky chlap
Nikdy žádnej smrad
co před vrchností paty sklap
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J. H. KRCHOVSKÉMU

Až jednou ztuhle
jako mrcha
ležet budu v truhle
přečtěte mi něco z Krcha

IVANU WERNISCHOVI

Když Wernisch píše
není to pro barbíny
To čtení je pro prasáky spíše
Ani já číst nejsem líný

JIŘÍMU SUCHÉMU

Mistře, klaním se hluboce
až vlasy máčím v potoce
Že SEdm MAlých FORem máte
tak klaním se sedmkráte

3



JIŘÍMU ŽÁČKOVI

Někdo má vláček, někdo děvy
Někdo má jinou hračku
A někdo bloumá a neví
Já mám rád vás, pane Žáčku

Vaše básně jsou vítr svěží
Laskavo vždy navodí
Venku čas někam běží
a já jsem volný jak námořník na lodi
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CHARLESI BUKOWSKÉMU

Když svý básně spřádá
je to, jako když ti rašplí drbe záda
Avšak neuvěřitelně šikovně
poezii i v hovně
najít zvládne
tak, že ti to hovno
na jazyku sládne
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JANĚ KOUBKOVÉ

Už se dlouho těším
až otevřou se dveře
a zčervenají tvojí hlavou
jak zralé šípkové keře
jak pole pod bitevní vřavou

Už se dlouho těším
na ty oči pod červeným baldachýnem
na úsměv široký jak Nil
jímž omámíš mě víc jak vínem
co rád bych s tebou pil

Už se dlouho těším
až vejdeš do dveří
a já sám
chytnu barvu tvých kadeří
a celý zčervenám
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VPOMÍNKA NA EDITH PIAF

Gassionová?
Neznám
Jste tu v baru asi nová
Sedíte tiše kouříce
Jste jak vrabčák z ulice
Jak vrabčák z ulice?
Ale né!
Vy jste vskutku
to dítě nechtěné
Nadané bohem
a prokláté ďáblovým rohem
Děvče zrozené na dláždění
co života bídu poznalo zblízka
Však s hlasem, co jen hluchý neocení
S hlasem, co z nitra tryská
Světlo od luny
Královna bez závoje
Královna bez koruny
Edith, které se tleská vestoje.
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PRAVDA

Ve víně pravda že je?
No bude to tak asi
Však kam to ten svět spěje
když jinde je
jak na pleši vlasy 

PŘÁNÍ

Ač verš není po ruce
přeji ti ze srdce
ať tělo tě
i když už není v záruce
ještě poslouchá
A na maják
ať ti nešplouchá

PŘÁNÍ II

Přeji ti, co se tak běžně přeje
A ten nahoře
ať nápady do hlavy ti seje
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VE VLAKU Z CHEBU DO PRAHY

Té jedné je patnáct sotva
A na krku houpe se jí kotva
I ta druhá má patnáct, víc ne
A na krku kříž s přibitým chlapem
No, mě z toho picne
Holka, schovej to kvapem!
Mezi ňadra, do ty pěkný skrýše
vždyť rok 80 se píše

3



PTÁCI

Ptáci jsou kameny
co na ně zemská tíže neplatí
Marně cukáš rameny
Jsi svázán k zemi opratí

Ptáci jsou korálky
co z nebe vypadly
Marně koukáš do dálky
Tobě křídla dávno ukradli

LABUTĚ

Jak můžeme být věrní jako labutě
životem jít ruku v ruce
vždy spolu na kutě
když z krků nevytvoříme srdce?
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Napsat dobrou báseň
je nad mé síly
Nemám ani talent, ani píli
Tak si aspoň slabou spíchnu
Potěším se a co víc
Nehrozí, že psaním zpychnu
Napíšu báseň
a ono …NIC

Neprosím se o dlouhý věk
Ten do vínku mi nebyl dán
Snad, jak bych to jen řek …
aby rozum byl mi zachován

Ve světě na kolech
zůstávám pěší
Ve světě géniů
osamělý jsem blázen
kterého navíc těší
že je těmi génii
ze hry vyřazen
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Hezké je souznění duší
Ale takové sousnění
lehčí než křídla muší
To ještě někdy prožít
Jak je pak snadné
báseň složit

BÍLÁ

Jste bílá vrána
v davu smaženek
Jste ta, co ví
že bílá pleť nám byla dána
protože žijeme v zemi sněženek
Jste svěží bříza ve křoví
Vyprahlém a suchém
Ve spálené stepi
chladivým jste vzduchem
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V ŘEPCE

Do řepkového pole lehnu si
ve žlutém obleku
Vidět nikdo nemusí
že mi je do breku

S tou řepkou tiše splynu
Aspoň bych si to přál
Vybrečet se ze svého splínu
A poskočit v životě o stránku dál

DLANĚ

V mých necháváš svoje dlaně
Cítím je až ve vlasech
Nemyslím na nic než na ně
A připadám si jak v dávných časech
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MOTORKÁŘI

Kam se hrabe raketa
na motorku?!
Kam se hrabou kosmonauti
na motorkáře?!
Diví jsou jak Viktorka
a víru ve štěstí jim nikdo neodpáře
Tahle víra pevná je
jako křemen
Vždyť, že kámen roztaje
věřil by jen dement

PIHATÁ

Jak tak šednu
toužím políbit každou tvoji pihu
O každé napsat báseň jednu
O tvých pihách knihu
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Nejkrásnější ze všech dívek
co pro jiného roste
Nejkrásnější ze všech dívek
co pro jiného zraje
Je to těžké a přeci prosté
Koušeme do života každý z jiného kraje

JÁ A TY

Dvacet motýlů krouží ti kolem těla
Deset jich proletělo duhou
Deset je doběla
Mávají křídly jak baletka stuhou

Každý jeden tvůj rok nese

Padesát brouků mi po nohách leze
A kouše mě do lýtek
Nepotřebuji lékaře, ale kněze
A hlavu mi položte do kytek

Padají stromy v mém lese
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DEVATENÁCTILETÁ

Nese si svých devatenáct let
Jen tak ledabyle
Taky bodejť by ne
Touhu má v každém kile
Schovává si ji však pro jiné

ASPOŇ JEDNU NOC

Aspoň jednu noc, aspoň jednu
Aspoň jednu tvoji chvíli
A já se z prachu ještě zvednu
a uběhnu další míli

Mám pro tebe krásná slova
Spoustu krásných slov
Však polykám je zas a znova
Sama si je z mé hlavy lov
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TRUDNOMYSLNÁ

Koukám se ven
a nevím, zda po ránu
přišel vůbec den
jak přijít měl podle plánu
nebo sem rovnou noc vplula
se svou dekou
těžkou jak žula
a zrovna tak měkkou

Nikdy nestůj v davu
Vždycky pěkně stranou
Používej vlastní hlavu
Jinak zlý věci se stanou
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KDYŽ BLBEC PŘEMÝŠLÍ

Teplý vítr  fouká
Měsíc a lucerna slabě svítí
V hlavě mám brouka
Přemýšlím nad smyslem bytí

Odpověď nemám žádnou
což se čekat dalo
Myšlenky jak kytky vadnou
když intelektu je tak málo
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U SUCHÁNKŮ

Kam dala jste, krásná paní, své oči?
Hle, sklenka mi vyschla zcela
Měl jsem do jiného domu vkročit
Vždyť zde život prchá mi z těla

Nemám suché sklenky rád
Ale vám je to fuk
Neumíte o své bližní dbát
Žízním zde jak pouštní pluk

Haló, paní domácí
Vždyť lapám tu po vzduchu
To se k vám jeden z dálky trmácí
A vy necháte ho na suchu
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SIESTA

Baví mě dráždit kobru 
bosou nohou
lechtat tygra po bradě
ukázat prdel holou
třeba i těm na hradě
Nedá mi to žádnou práci
Z takového já jsem těsta
Sledovat, jak zuří hlupáci
nejlepší je siesta

4



Čaj černý jak svědomí vraha
do misky ti naliji
Po prvním doušku dostaví se pocit blaha
jak s milou v aleji

Čaj černější než křídla vraní
roznese ti po těle
teplo, jak z vojny psaní
klid, jaký bývá v kostele

ZLODĚJ

Vniknul zloděj do krámu
A tam dostal na tlamu
Jako naschvál zrovna dnes
Prodavač jak Herkules
Zdržel se a usnul tam
S jednou ze svých tajných dam
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MEZI ŽIVOTEM A SMRTÍ

Balancuji mezi životem a smrtí
Snad ke smrti mám trochu blíže
Láska mě jak balvan drtí
A ten hňup Amor, ačkoli ví, že
se trápím pro jistou Elu
střílí své šípy někam vedle
a já zatím z posledního tu melu
Netrefí-li, je po mně hnedle
Volím mezi smrtí ve svém bytě
nebo někde venku
Srdce volá, Lásko, chci tě
ale nohy mě táhnou k šenku
Znám už tyhle stavy
Vždy, když je mi takhle bídně
jen kořalka to spraví
Stává se mi to tak dvakrát týdně
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RADA NAD ZLATO

Sním o posteli, co má nebesa
Však nemám žádný byt
Randit chodím do lesa
Sto klíšťat už jsem chyt

Na radu dal jsem se očkovat
abych se nemusel bát
s holkama na mechu kočkovat
jako už tolikrát

Byla to blbá rada
Pro změnu leh´ jsem si na hada
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MÁ PANÍ

Ve vlaku se na mě lepí
jakási to děva
Že je sexy, to poznal by i slepý
takže mně to neva

Ale vadí to mé paní
Ona už je taková
Milenky mi haní
Dobře se k nim nechová

Žádný s tím saky paky
Slečně jednu vrazí
a mně pak taky
A takhle mi to vždycky zkazí
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Můj milý deníčku
Tajemství veliké svěřuji ti
Miluji šíleně Zdeničku
ale ona mě má tak nějak v řiti

Píšu to deníčku jenom tobě
Nevím, co mám si počít
Líp bylo by mi snad v hrobě
Mám z mostu nebo na Zdeničku skočit?

V kavárně sedě u kávy
a čumě z okna ven
proklínám své dlouhé rukávy
Zvlášť, když je tak horký den

Jsou však pro mě nutností
Nevyslyšel jsem, co móda káže
Teď se užírám lítostí
že bez obrázku nechal jsem své 
paže
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KLOBOUK

Potvrdí jistě každá žena
že teprve klobouk dělá z muže gentlemana
Však nosit ho není snadné
Ne každému dobře padne
Jen tak na hlavu narazit
umí si ho každý parazit
Nošení klobouku je umění
což každý vzdělanec ocení
To máte jako se zpěvem třeba -
Pro někoho denní je to chleba
jinému nebyla ta schopnost dána
a zpívá jako vrána
Klobouk není pro kdejaká jelita
Klobouk nosí jen elita.
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NA BAJKU

Na bajku, na bajku
v barevném dresu
Na bajku, na bajku
celý se třesu
Na bajku, na bajku
vítr mi v uších zpívá

Až dojedu, dám si dvě píva
a čabajku
čabajku!
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VYZNÁNÍ

Řekl vám už někdo, slečno
že jste krásná
jako stříbrný odlesk luny v úplňku
na hladině ztichlého rybníka
ve slavické oboře
v noci na Svatou Annu
rozříznutý ploutví dravé štiky?
Že ne? To se dalo čekat
Ti dnešní muži umí
jen laciné cukrbliky
Kolem úst mažou medovou kaši
a přitom myslí jen na tu vaši…
Já však skládám skutečný hold
vaší božské kráse
A zítra to, slečno
udělám zase
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UŽ KOPU

Dám vám galon ropy
za jeden úsměv
dívko s copy

Však neberte to doslova
Nemám žádnou ropu
I když se snažím dolovat
a na zahradě už kopu

NA SUCHU

Chtělo se mně, chtělo se mně
Však neměl jsem už žádné
žádné sémě
Ta kapka včera, poslední byla asi
Ach, kde jsou ty staré mladé časy?
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Lásko má
Nebuď tak lakomá
Což nevidíš, jak se činím?
Tak dej mi to, co dáváš jiným
Cos dala všem kolem
ať necítím se odstrčeným volem

OD VEČERA K RÁNU

Snažím se od večera k ránu
abys odlepila kolena
a otevřela mi svou bránu
Ale ty jsi jako skála
Že by ses mne bála?
Já ublížit nechci ti
leč má trpělivost visí na niti
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OPALOVAČ OBECNÝ

V zimě solárko
V létě pláž
Jen se, borče, smaž!
Jen se, borče, snaž
ať kremace tě nezaskočí
až ti slunce zhasne oči

NA PLOVÁRNĚ

Tisíc upocených tlustých těl
A slizkých svalnatých tetovanců
jakbysmet
Kdybych je nakopat směl
udělal by to hned
Každý se smaží
či v bazénu myje
A na těch pár pěknic
vejrat stydno mi je
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KULTURISTA

V červnu jsou jahody
V červenci višně
Já ležím u vody
tvářím se pyšně
Mám na to právo
mám k tomu důvody
Bicepsy, tricepsy
deltový svaly
Než jsem je vymakal
práci mi daly
Denně s činkami před zrcadly
Tisíce granulí na to padly
Bicepsy, tricepsy
deltový svaly
Byla to dřina
než chloubou se staly
než stal jsem se chlapákem
jako z kina
Namaštěnej, vymaštěnej
svalouš plovárenský
tak zastavte se, kochejte se
všechny ženský
Vypadám silně, vypadám zdravě
Každá žasne, každá by mě chtěla
Lepší svaly než rozum v hlavě
Kultůra, kultůra, kultůra těla
Muskulatůra, jen muskulatůra, ta chlapa dělá
Bicepsy, tricepsy
deltový svaly
Než jsem je vymakal
práci mi daly
Než jsem je vymakal
zdraví mi vzaly
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DÍVKA S KOBLÍŽKY

Po ulici kráčí dívka s koblížky
Nese si dva v igelitovém pytlíku
A já nemám rým ani na koblížky
ani na pytlík
Je to k vzteku
Kdyby nesla veku
napsal bych, že kvůli ní přeplavu řeku
A kdyby ji nesla jen tak v bílé ručce
povzdechl bych, že se podobá mé vnučce
Jenže ona má koblížky
v igelitovém pytlíku
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ÚČA VE VLAKU

Úča ve vlaku ode mě dva couly
opravuje diktáty
Už dala pátou červenou kouli
Zařídila pět výprasků od táty

Zralé ženy
Milé synonymum pro starší dámy
Ošlehané větry všemi
Co už dávno nemají krámy

DIETA

Držím tuhletu dietu
Prostě nic nežeru
A když něco zbodnu přece jen
tak to rychle vy-
jde ven
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Váš parfém s vůní manga
Nepřitahuje mě tak
Jako když při dřepu vylezou vám tanga
Jen pro ně zvu vás na koňak

Chlubí se ráda
Drahými obalí se hadry
Vzadu ukazuje záda
Vpředu mává ňadry

Stydím se velice
za svitu měsíce
dívku pozvati
na hrátky bez gatí
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Ta věnuje se józe
Ta zas reiki
To bych radši jezdil na kóze
A dojil bejký

Zdolal jsem horu strmou
a chtěl se kochat na vršku
Než stačil jsem pohnout brvou
spad jsem dolů na držku

Půjdu do toho risku
a přejdu k tobě most
Dotknu se tvých pysků
- máš jich na sobě dost
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MADLA

Už dlouho chodím s Madlou
Slušná a ctnostná je
Mít však jednou děvu padlou
a jít s ní na seno do stáje!

Kdo to kdy pochopí
Kdo to kdy pochopí
že ukradli mi konopí
moje konopí
Ufikli ho během chvilky
A nechali mně tam jen lilky

POUČENA

Poučena ze školy i od mamičky
dostala má dcera první měsíčky
Není to důvod ke smutku, leč
o dětství už nemůže býti řeč

(drsnější čtenáři si místo slova mamičky, dosadí slovo mámy,
v druhém verši pak …)
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Jsem příliš starý, nesmělý a chudý
Proto potlačit musím své pudy
Ač se mi velice líbíte
vaším milencem nebudu
Z výše uvedených důvodů

Nebylo mi shůry dáno
A v apatice
vyprodáno

V kabině bagru
spolknul viagru
Nemohl pak ven
trčel tam celý den
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Vrátil jsem se z hor
lehce chor
Nejsem zcela fit
Kapavku jsem chyt

Očima visím na té ženě
ač vím, že nerozkvetla pro mě
Mě drží příliš pevně
ta, co ji mám v domě

Má bilance týdne?
Bude vám jistě vzpruhou
když povím klidně
že je to nula na druhou
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Zajímáš mě milá velice
- no přeháním trošku
Zajímá mě to
co si neseš metr
nad dlažbou ulice

HLAVA A TĚLO

Hlava nebránila by se hříchu
Ale co by řeklo tělo?
Ne, než přijít o svou mužskou pýchu
To radši dvojité vepřo knedlo zelo

Přitahuje mě každá píď
Tvého těla
Uteč! Hoď na mě síť
…a nebo buď více smělá
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Zeptám se táty
proberu to s dědou
proč každému dráty
z ucha vedou
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DÍVKA S KOBLÍŽKY

Po ulici kráčí dívka s koblížky
Tu ještě musím dát
do své knížky!
Hnedle čtyři má
Dva v ručce třímá
a dva – podržte se
pod tričkem si nese!

Bez milosti mě za to
kdo chceš, suď
ale já na všechny mám chuť
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