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Úvod 

 

Nenarodil jsem se jako básník, tak psáti se mi 

zachtělo. Povstalo to v mysli mé, neb z venku to 

přišlo, bílý papír, černým perem, popsat se mi 

chtělo. Tak zaber se do toho, možná poznáš něco 

ze své mysli. 
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Krásná Morava 

 

Moravo, Moravo, ty krásná země. 

Byla jsi těžce zkoušena, 

panovníky skrz i vně. 

Jsi krásná, jako žena spanilá,  

nebo víla lesní, mnozí po tobě teskní 

a vzpomínka je ovinula. 

Máš mnoho krás, jako málo 

kdo z nás. Oplýváš lesy, 

horami a také studánkami. 

Tvůj jas okouzlil mnohé z nás. 

Proto zůstaň taková, jaká jsi, takovou  

tě mám rád, a vždycky na tebe budu vzpomínat. 
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Malý úředníček 

 

Žil, byl, malý úředníček. 

Pracovat se mu moc nechtělo, 

tak si vymyslel spoustu kliček. 

Přišel na to, že pracovati  

ručičkama, není jeho 

dobrá strana. 

Zjistil, že hubu má, 

a ta mu peníze vydělá. 

Jaký je to dobrý nápad, 

kecat a za to peníze brát. 

Tak ten malý úředníček 

 dnes už není malý, jeho  

kecy mu velké prachy vydělaly. 

Proto ponaučení si z toho 

 berme, kecejme a za to  

prachy berme. 

Nebo to druhé, pracovati  

ručičkama, sice bolí, ale  

není to žádná fáma. 
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Trápení 

Proč jste mi to udělali,  

odešli jste do věčných lovisť, 

 a já zde musím žít a trápit se, 

 dokud nezdechnu jako svišť. 

Co je lepší život, nebo smrt, 

 zeptej se, koho chceš, každý 

 ti řekne, vyber si, co chceš. 

Myslíš si, že jsi superman,  

ale časem z tebe zůstane 

 jenom prach a průvan. 

Proto važ si života, dokud  

můžeš, přijde doba kdy, 

 zkolabuješ. 

Proto žij na plno ve vší 

 kráse, život jednou skončí  

a zeptá se: 

Jak jsi žil, cos udělal pro  

druhé, a ty řekneš nevím  

je to po druhé. 

Proto žij tak, aby ses za  

svůj život nemusel stydět, 

 a lidi ti nemuseli závidět.  
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Rádio 

 

Rádio, rádio, ty krásný  

jsi nástroj, protože jsi  

mě pohladilo. 

Pohladilo jsi mě svým  

šarmem, uměním, hudbou,  

a také žvaněním. 

Jsi můj denní společník, 

 bez tebe bych byl jen  

smutný mnich. 

Hraj a zpívej mi na 

 věčný čas, neboť tě mám  

rád, jako každý z nás. 
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Mikrovlnka 

 

Mikrovlnka, leží si na 

 kredenci a pěkně  

si spinká. 

Tu najednou přijde  

Pepa, do mikrovlnky  

dá si kus masa. 

Mikrovlnka najednou  

vzbudí se a napětí  

žhaví se. 

Nahřáté jídlo, vytáhnu 

 si, a řeknu si, mikrovlnko, 

 ty žena má jsi. 

Dobré jídlo jsi mi  

uvařila, za to tě mám  

rád a jsi moje víla. 
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Volba prezidenta 

 

Prezident je hlava státu, 

 poslouchejte ho jako  

svého tátu. 

Co se stane, když prezident 

 skončí, a druhý není,  

protože na to močí. 

Nechme to stranám, ať 

 to vyřeší, dají tam svého  

kandidáta, na kterého hřeší. 

Jak vidíme, dohodnout se  

nemohou, protože jsou  

bez hlav a nohou.  

Státe, nebuď smutný, pokrm, 

 který jsi dostal, je hutný, 

 prezident bude a nás neubude. 
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Cesta společná 

 

Naše společná cesta je  

rovná i klikatá, tak to v životě 

 chodí, život, tak klokotá. 

Nenech se zvrátit lidským 

 myšlením, bylo by to jako 

 šáhnout si na kamna a  

myslet si, že se nespálím.  

Řiď se tím, co tě učili,  

to ti pomůže ve špatné 

 chvíli. Nezapomeň na naši  

společnou cestu, ta vede dál 

 a má svůj cíl, a ty máš 

 na ní svůj podíl. 
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Italiáno 

 

Dyámo, dyámo, sundej  

si pyžamo. 

Dyámo, dyámo, vždyť 

 už je ráno.  

Obleč si hodinky, vždyť  

nejsi malinký. 

Obleč si slipy a ponožky,  

ať ti není zima na nožky. 

Dyámo, dyámo, brano  

zavírá samo. 

Dyámo, dyámo, na záchod  

jdi časně ráno. 

Voda vřívá, děva dívá,  

dejme si trochu piva.  

Dyámo, dyámo, tak je to  

dáno. Sbohem vám dávám, 

 na záchod si sedám. 

  



10 
 

 

Zpověď nebožtíků 

 

Když na hřbitově ležím,  

je mi to jedno, protože 

 nic nevím. 

Je tu klid a pohoda.  

Avšak není to náhoda.  

Hrob mám krásný, avšak  

trochu těsný, to nevadí. 

Není tu žádná nemoc ani  

bolest, jenom sem  

tam šelest. 

Nejsem tu sám, je nás  

tu víc, máme svůj klid 

 a nic víc. 
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Čerti 

 

V jednom malém peklíčku  

čerti sedí na flíčku.  

Sedí a do blba hledí. 

Tu jeden dostal nápad, 

 že by si mohli karty zahrát.  

A tak karty hráli, až se  

za rohy popadali. 

Když je to přestalo baviti,  

nakopali si do řiti. A  

když ještě měli málo, tak  

pivo, co tam stálo, čertisko  

vychlastalo. 

A tak čerti ohnivé kopyta  

mají, a za ocasy se popadají.  

Pracovat se jim nechce, 

 prý je to jenom skepse! 
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Poslední cesta 

 

Až zavřu oči a natáhnu  

bačkory, nechte mi  

zahrát fábory. 

Věřte mi nebo ne, měl  

jsem život rád, a musel jsem  

ho tady zanechat. 

Až se mnou půjdete na 

 poslední cestu, vzpomeňte  

na mne, bez komplimentu.  

Žil jsem, jak nejlépe jsem  

uměl, ale nebyl jsem  

všeuměl.  

Tak se tady mějte, můj  

život skončil, ale také se  

smějte, život jde dál. 
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Havířská 

 

Dvacet roků jsem  

uhlí těžil. Jsem rád,  

že jsem to vůbec přežil. 

Na havírně těžká práca  

byla. Ale celé roky nás 

 živila. Taky prča byla. 

Na havírňu vzpomínám 

 rád i když nejsem smrad.  

Taky jsem nekrad. 

 Tak zdař Bůh. 
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Afrika 

 

V Africe je lidí trochu 

 více. Není to štěstí  

kvůli klice, ale panice.  

Afrika je krásná země, 

 i když chudá zevnitř i vně.  

Afričané jsou lidé dobří,  

i když nejsou magoři. 

Africký slon nebo prase, 

 už jsme tu zase. Žirafa  

nebo zebra, podívej se  

mi na žebra.  

Tak sbohem Afriko,  

ty plná země kontrastů  

a také ochlastů. 
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Zpytování mysli 

 

 

Jsem něco nebo nic.  

Zeptej se mě, sám  

nevím o nic víc. 

Život je jako vycházející  

slunce. Vyjde a zapadá, 

 a ty se díváš do svého hrnce.  

Někdy se chováš jako  

vlk, co nejvíce urvat.  

Někdy jako ovce, všechno 

 bys chtěl rozdat. 

Kontrast, to je tvůj stín, 

 musíš se s tím vyrovnat, 

 i když nejsi džin. 
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Hospodská 

 

V hospodě sedím, do  

krýglu hledím. Pivo  

to mám rád, a ovívá  

mě z cigaret smrad. 

Další pivo si dám 

 a hospodského zavolám. 

 Hospodský už letí, nese  

mi to třetí. 

Už mi neseš další žbrundu,  

radši si dám rundu. 

 Slivovička, to je gořalička. 

 Ale je z ní pěkná opička. 

Proto žijme, a taky  

pijme, v hospodě  

zpívejme, sem tam  

si do držky dejme.  
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Zima - Táta 

 

Když napadne sníh a zahálí  

celou krajinu, do bílého šatu,  

vzpomenu si na to, když jsem 

 ještě měl tátu. 

Byl to člověk dobrý a spolehlivý, 

 v zimě topil, a vzpomínal 

 na to, jak byl mladý, a na  

vojně tropil divy. 

Na něho vzpomenu si vždycky  

rád, i když se mu nemůžu vyrovnat. 

 Proto snažím se jeho příklad 

 brát a nemíním se ho vzdát. 

  



18 
 

Dobrou chuť 

 

Když ráno vstanu, na párek s hořčicí  

si vzpomenu. Takový dobrý páreček  

vzbudí ve mně klídeček. Kafe k tomu  

si dám a pohodu mám.  

Od snídaně je dlouhá chvíle, začnu se 

 tvářit zarputile. Když na oběd pomyslím,  

hned radostí poskočím. Práce dobrý  

účinek má, hlad ve vás vyvolá. 

 Proto pojďme na oběd a to hned. 

Uzený bůček s kyselým zelím,  

nebo řízky s tajemstvím to všechno  

smím. K tomu sladká limonáda,  

hned se mi zvedla nálada.  

Večer na mě únava padá, ale myšlenka  

na dobré jídlo, mně sílu dodává.  

Vepřové na žampiónech zakončilo  

můj celodenní běh, k tomu dobré 

 vínko si dám, a už usínám.  
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Žít 

 

Jak krásné je žít,  

a přitom seno sušit.  

Jak krásné je žít, 

 a trávou se loudit. 

Do lesa na houby jít,  

a při tom se neztratit.  

Tu krásu lesa pochopit,  

jak krásné je žít. 

Tok řeky pochopit,  

vítr v zádech mít, 

 a k tomu krásnou ženu mít. 

Bože jak krásné je žít.  
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Radost 

 

Když vítr vane do tvých vlasů,  

a paprsek slunce zasvítí,  

a ty jsi na louce plné polních kvítí,  

vím, že máš radost z toho býti. 

Nauč mě mít radost z mála,  

z polního kvítí,  

z východu slunce a tance,  

také z žití. 

Ty jsi mnou a já tebou,  

neumím žít a radovat se z mála,  

pokud mě to naučíš,  

budeme pevni jako skála.  
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Pravda 

 

Však život tě naučí, jen musíš  

se pravdě podívat do očí.  

Obraz, který však uvidíš, není vždy 

 jaký si, ty vymyslíš.  

Pravda, dvě tváře má. Jedna je ta tvá, 

 a ta druhá, ta je ta pravdivá.  

Záleží na tobě, kterou si vybereš, 

 buď přebereš, nebo tu správnou si vybereš. 

Po cestě jít neznamená vždy 

 do cíle dorazit. Musíš se snažit  

a cíl na mysli mít, jedině tak  

můžeš do cíle dorazit.  
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Nedůvěra 

 

Proč mě podezříváš, vždyť víš, že tě 

mám rád. Snad je to jen zkouška,  

která dlouho netrvá. A naše manželství 

 to snad vytrvá. 

Proč mě podezříváš, vždyť slíbil jsem ti  

věrnost až do smrti, a ty v ní vytrváš.  

Proč se ptáš, protože moje srdce v moci máš.  

Slíbil jsem ti věrnost, a v té chci  

vytrvat. Proto snažme se oba v  

tom něco udělat.  
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Zpověď skladníka 

 

Ve skladě jsem robil, protože  

jsem debil. 

Sedačky vozil, kamióny složil. 

 Nakládal a vykládal, a přitom  

nadával, jaká to vlastně 

 práce je, když není žádná  

naděje, mít se líp a přitom neklít.  
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Podnikatel 1. 

 

Já jsem podnikatel, makám od rána 

do večera, mám rád prachy, baby taky. 

Co jsem se napřemýšlel, než jsem  

tu firmu vymyslel, byla to dřina, 

 ale prachy jsou prima. 

Spoustu přátel už nemám, závist 

 je silnější než trám. Já,  

ale kašlu na to, mám doma svoje zlato.  

Ve fáru si jezdím, občas golf  

zahraju, tak si žiju, taky piju,  

mám přece vílu. 
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Podnikatel 2. 

 

Já jsem podnikatel, makám od rána 

do večera, mám rád prachy, baby taky. 

Co jsem se napřemýšlel, než jsem  

tu firmu vymyslel, byla to dřina, 

 ale prachy jsou prima. 

Spoustu přátel už nemám, závist 

 je silnější než trám. Já,  

ale kašlu na to, mám doma svoje zlato. 

Co se, ale stalo, firma se mi sekla, 

 to je pomsta z pekla. Tak už nepodnikám,  

ani nechodím na žádný flám.  

Na podnikání už jenom vzpomínám, i když  

nic nemám. Kolem řeky v teplákách běhám. 
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Věčná nuda 

 

Já si jen tak broukám,  

po chodníku se potloukám. 

Nevím sám, co je, a co bude,  

nebo jestli něco na mě zbyde.  

Zabijím tak svůj čas, 

v tý věčný nudě. 

Nevím, jak dlouho to ještě 

 vydržím, nebo se z toho zblázním. 

Snad ještě nadějí mám  

a dostanu se z toho sám.  
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Probdělá noc 

 

Když se ráno probudíš, máš  

noční můry, které se promění v chmůry.  

Každá noc je pro tebe probdělá. 

 Riskuješ a čekáš, co to s tebou udělá. 

Spánek stal se pro tebe jako  

jarní vánek, chvíli je tam nebo tady. 

Každá noc je pro tebe utrpením,  

zdráháš se tomu a říkáš nevím. 

Postav se proti tomu jako kdysi,  

pomůže ti to, nemysli si.  
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Džubox 

 

Když do putyky vejdu, svoji  

partu tam najdu.  

Sednu si jako vždycky, dám si  

pivo a tři prcky. 

Po chvíli začnu být nervózní,  

neslyším hudbu, jak zní.  

V rohu na mě džubox zírá, prozatím 

 v něm není žádná díra. 

Tak do něho bura vrazím 

 a usadit se snažím. 

Najednou se hudba spustí, 

 je to dobrý, kámoši mě jistí. 

Teď ten správný pocit mám,  

další pivo si dám. 
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Tábornická 

 

U vody jsem žil a ryby lovil.  

Takový život jsem si vždycky přál, 

 měl jsem svobodu a byl jsem král. 

Když přišel večer, můj pohled  

na oblohu se upjal, oheň si vesele  

plápolal a já si zajásal, nejsem tu sám. 

Co bych z toho života měl, kdybych  

se ve městech honil. Tak u řeky  

mám svůj flek a svoji boudu, 

 tady zůstanu, dokud nezajdu.   
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Můj duch 

 

Proč musel jsem se k tobě 

 vkrást, i když vím, že  

tě mám rád. 

Když dívám se na tvou tvář,  

vidím v ní úsměv, i žal. Dvě  

vlastnosti v jedné. 

Tak konečně řekni, co si o mně  

myslíš, dřív než se z toho  

zblázníš.  

Jen tak budu tě mít rád, když 

 tvůj názor na mě budu znát. 
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Žárlivost 

 

Byl jednou jeden muž, a ten 

svou ženu měl, měl ji tak  

rád, že do pekla za ní šel. 

V pekle spolu šťastně žili, až 

na jednu chvíli. Žena muže 

napálila, málem ji smrtka dohonila. 

Žena dá si pozor na svého muže, 

jinak by vyletěl z kůže. Ona to 

 z může, protože má ráda svého muže. 
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Láska 

 

Mám tě rád, a proto 

 přemáhej zlo dobrem,  

to je cesta k přežití.  

Nedej se zlákat a přemluvit, 

slunce každý den taky nesvítí. 

Mám tě rád, i když ti to  

nedávám znát, takový už jsem. 

Měsíc na obloze má svou 

cestu a svůj cíl, a já 

nechci být potulným psem. 

Mám tě rád, a proto 

jdeme spolu po cestě, 

kterou jsme si vybrali. Chceme  

dojít do cíle, protože 

jsme si lásku slibovali. 
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Švihák lázeňský 

 

Švihák lázeňský, ten je přece 

na ženský. Po promenádě se  

prochází, a nic mu neschází. 

V kavárničce si sedí, a na  

ženský hledí. Vybírá si tu, či onu, 

až dojde k určitému zlomu. 

Svým šarmem, a inteligencí,  

zautočí na ženský. Ejhle jedna 

rybička se chytila. 

Úsměv na tváři má, že se mu,  

finta povedla. Tak spolu diskuzi  

vedou, za chvíli spolu odejdou. 

Tak to zkrátka v lázních chodí, 

mnohým, se to tak hodí. Zapomenou  

na své starosti, i když bez ctnosti.  
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Myšlenky 

 

Večer sedím u počítače, 

a verše ti píšu. 

Sám nevím, co je za den, 

zrovna mě nic nenapadá. 

Někdy chci snít a nic  

nevědět. 

Teď zrovna napadla mě  

myšlenka. Mám tě rád 

a nejsem schopen  

ti to napsat. 

Tak čekej dál, snad se  

mi to podaří. 

  



35 
 

Mrazíček 

 

Jak jsem žil, co jsem  

udělal pro druhé, viděl 

jsem jenom sám sebe 

a ne druhé. 

Mám krásnou ženu a té 

chci svou lásku dát 

žádné jiné, protože 

jenom ji mám rád. 

Chci změnit svůj život 

od základu, i když to  

nebude lehké, ale 

já to svedu. 
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