
Kocovinná 
 

Kvasnice kvasí si v těstě 
a k tomu hrajou mi žestě 
jakmile přidaj se šmytce 
začínám tvářit se plytce 
najednou už je tu 
šavlička z fernetu 
díky té včerejší pitce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlejší účinky 
 

Absolvuji kúru pitnou 
a to nejčastěji žitnou 
přitom aplikuji vpichy 
ty se můžeš pochcat smíchy 
nemohu se totiž strefit 
i když bych tě moc rád přefik 
avšak jsem-li střízlivější 
nebývá to o moc lepší 

Dolňákův sen 
 

Argus ten byl stooký 
já však nemám nároky 
honosit se stovkou očí 
ke štěstí mi totiž stačí 
míti jinou okrasu 
a to tisíc ocasů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvířecí trampoty 
 

Jezevec a jezevka 
počkali si na ježka 
čekali a čekali 
aniž se ho dočkali 
 

Kuna s kunem 
jezdí člunem 
vyschne-li však jezero 
není jim moc veselo 
 

Koupil medvěd medvědici 
téměř novou beranici 
beranice ze slepice 
je podivná převelice 
 



Netradiční biotechnologie 
 

Nacpal jsem kozu 
kradeným sladem 
krad jsem ho z vozu 
v pytli nes zadem 
 

do jeslí jsem jí dal  
chmelu dva věrtele  
hodinu pak čekal  
až všechno sežere  
 

už dojím pivíčko  
plné jsou necky  
má milá kozičko  
líbám tvé cecky  
 
 

 

 

Roztomilé babičky 
 

Jedubaba vaří jedy 
asi se chce zbavit dědy 
Serubaba sérum tvoří 
tu zas serou jiní tvoři 
Ježibaba peče smrada 
tím smradem je Jeníček 
rozšlapal jí košíček 
Jeníček je spratek 
mám v tom ňákej zmatek 
 
 

 
 

Ekologický čin zahraničního dopisovatele 
 

Redaktor Die Presse 
vysral se nám v lese 
exkrement dal do kapsy 
domů si ho nese 

 
 



Vyprázdněné terárium 
 

Když jsem dlouho hlady 
sežeru i hady 
upeču si hroznýše 
naditého chřestýšem 
řízky z kobry 
jsou moc dobrý 
dobrá je i mamba 
tři porce si nandám 
z anakondy tlačenku 
a ze zmije roštěnku 
pak z užovky huspeninu 
bleju asi za hodinu 
po šavli mám zase hlad 
odsere to opět had 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padoucníkovo přání 
 

Přišel za mnou epileptik 
zda-li bych mu vybral septik 
že má velký pocit hnusu 
když se loví šoufem v trusu 
jakmile prý dekl zdvihne 
přádně to s ním hned švihne 

Z pohádky do pohádky 
 

Ježibaba s Jeníčkem 
obědvají Mařenku 
se zelím a knedlíčkem 
pak si dají tlačenku 
 

Karkulka se zapařila 
kolo už jen strká 
protože si pořídila 
parádního vlka 
 

Jezinky a Smolíček 
pijí víno ex 
až dopijí čeká je 
skupinový sex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologická 
 

Plave si po vodě 
člověčí exkrement 
spáchal ho přírodě 
rozkladný element 

 
 



Vagina colorata 
 

Když počasí je inverzní 
delší čas 

tu na mě chutě perverzní 
lezou zas 

matičce jsem šamstra fikla 
na to šup 

ona na mě zčerstva vlítla 
co by dup 

i dostala jsem od mámy 
hned ráno 

přes pohlavní orgány 
nařezáno 

proto moje orgány 
zmalované od mámy 

hrajou všemi barvami 
 

 

Ty se mají 
 

Žabky na svém přirození 
nemaj žádné ochlupení 
proto tyhle kuňky 
nesužují muňky 
 
Jak kde 
 

V empírové jizbě 
věnuji se ližbě 
a v gotickém kumbálu 
pro změnu zas análu 
je-li místnost v rokoku 
hrabu se ti v rozkroku 
 

Avšak v našem paneláku 
nehledím si svého ptáku 
zalezu tam jako sysel 
a nechám ho aby visel 
 

 
 



Africká lidová 
 

V Liberii v neděli 
nebo spíše v pondělí 
šla Anička do buše 
natrhat si moruše 
potkal jí tam hrošíček 
rozšlapal jí košíček 
že nechtěl nic platiti 
tak ho kopla do řiti 
hroch se nasral trošičku 
rozšlapal i Aničku 
z Aničky je kašička 
a tím končí písnička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normální reakce na dokonaný koitus  
s velmi hubenou dívkou 
 

Nedaleko Žihle 
přepižlal jsem vyžle 
teď mi visí splihle   

Nešetrný pedagog 
 

Pan profesor emeritní 
natrhl mi otvor řitní 
a tak o mém análu 
lze hovořit v plurálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpská příhoda 
 

Můj lyžařský instruktor 
to je velmi chlípný tvor 
napřed zapích´ hůlky 
pak mi roztáh´ půlky 
potom přímo na sjezdovce 
vytáhnul si ho z poklopce 
a tak místo lyžování 
dali jsme se do šukání 
 

Šup sem šup tam 
 

Když rozkvetly višně 
vytáh jsem si šíšně 

a když rozkvet rozrazil 
zpátky jsem ho zarazil 

 
 



Nerozhodnost 
 

Já když nevím co chci 
tak pochčiju vovci 

 
Nezdařená čekaná 
 

Sedím s flintou na posedu 
mám však s sebou neposedu 
je to chlapec nezbedný 
tak ho šoupnu do bedny 
už mám v bedně nezbedu 
ať vidí co dovedu 
 

Shluk slizkých plísní 
 

Zní vazká píseň o slizu 
z vlhkého hrdla mazlavě si klouže 
opět je sajrajt u lizu 
sekretem lesknou se louže 
 

Sbor slizkých plžů se slimejši 
pleskavě čvachtá v marastu 
hlemýždí hlen tě ukonejší 
a pochutnáš si na chlastu 
 

Vaječný koňak spolu s mrmly 
laškovně klouže do krku 
z plivátka chrchly rychle prchly 
netřeba sahat po brku 
 

Výměšky řitních žlázek 
se zase hlásí o slovo 
řine se obzvlášť řídký mázek 
už je to zcela hotovo 

Vánoční třídní boj 
 

Koleda koleda soudruhu 
jdeme ti dát na hubu 

přesto, že jsi tajemník 
rozbijem ti ciferník 

je to radost převeliká 
pěkně zbušit bolševíka 

Stavovské rozdíly 
 

Po havárce v autě Nissan 
v nemocnici ležím zhnisán 
 

Po kolzi s autobusem 
ležím doma silně zhnusen 
 



Nehoda u Kaspického moře 
 

Utrpěl jsem opět újmu 
a to díky svému průjmu 
vždy na lovu jeseterů 
se tak trochu připoseru 

Hudební choutky 
 

Cloumaj se mnou chtíče a pudy 
moc rád bych si zahrál na dudy 
delší dobu však mám pech 
a to dost zpuchřelej měch 
 

Vzpomínka na bábu totalitu 
 

Jak jsem tuhle močil 
vítr proud mi stočil 
nepřišlo to právě vhod 
neb´ jsem močil na východ 
 

Řek jsem větře čelem vzad 
ať mi to jde na západ 
ale vítr běda 
poručit si nedá 
 

Kalamajka MiG - MiG - MiG 
přišel na mě příslušník 
máš to smůlu hochu 
budeš močit v lochu 
v arestu je bezvětří 
vymočíš se raz dva tři 
 
 
 
 
 
Pranostika 
 

Na Boží narození 
svědí mě přirození 
a na Nový rok 
celičký rozkrok 
na Tři krále 
svědí stále 
na Hromnice 
ještě více 
a na svatou Maděru 
se už asi poseru 
 



Vulkanologická analogie 
 

Odcházejí před výbuchem 
plyny rychle z kráteru 
ozdobeny sirným puchem 
hledaj v lávě mezeru 
 

Vypadá to na erupci 
vulkán hrozí výbuchem 
každý čeká na destrukci 
prchá rychlým úprchem 
 

Také mě se někdy tlačí 
plyny z mého kráteru 
to však ale jenom značí 
že se asi poseru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problémová defekace 
 

Tlačím lejno v tvaru koule 
oči při tom silně poule 
až dotlačím dopoulím 
pak si s lejnem zakoulím 
 

 
 

Radikální řešení II 
 

Nechtěl jsem se s tebou hádat 
ted' tě musím pěkně skládat 
po kousíčkách do sudu 
neuniklas osudu 
 

Věštkyně ti vyvěštila 
na přehradu výlet 
ani se moc nemýlila 
umím dobře střílet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sex na pracovišti 
 

Že prý jsem poškodil firmu 
když jsem v práci přefik Irmu 
na koberec jsem šel honem 
šéf mě káral barytonem 
dostal jsem na šéfa dopal 
do koulí ho dlouho kopal 
teď má trochu tenčí hlásek 
jako panimámin vlásek 
 



Tak dlouho se chodí 
 

Prznil jsem prznil ale málo 
prznidlo se mi polámalo 
kvůli tomu kixu 
mám teď ptáka v gypsu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podcenění severského podnebí 
 

Laureáti Nobelovy ceny 
vykašlávaj hleny 
přijeli si do Osla 
chřipka je tu zakousla 
nyní kromě ceny 
jsou i dost zpocený 

 
Psovražda 

 

Zabil jsem kachlíkem ratlíka 
sralo mě že furt utíká 

a tak jsem ho za trafikou 
silně bacil keramikou 

 
 
 

 

Tajnosti 
 

Vždy když prachy zaberu 
peláším do bordelu 
nesvěřuji se matince 
s návštěvami nevěstince 
neví to má zlatá máma 
kam já chodím za děvkama 
ta by vyvalila bulvy 
vidět mě jak šukám kurvy 
matička by prdla škytla 
tušit že mám zase tripla 
kdyby to tak věděla 
tak by škytla umřela 

Drahota 
 

Potkal jsem se s pěkným hošem 
na můj návrh dal mi košem 
ozdobím ho sedmi kily 
třeba potom bude milý 

 
 



Deflorace na prvomájové manifestaci 
 

Při zpěvu státních hymen 
přišla jsem o svůj hymen 
když hráli Kde domov můj 
vedral se ke mě tvůj chuj 
 
 

 
 
 
 

 

Delirium kredenc 
 

Když větší množství požiji 
ve své či cizí režii 
rozličné mívám vidiny: 
z mramoru hebké peřiny 
plastová střeva z tetřeva 
či pravé prkno ze dřeva 
a gumového Mojžíše 
na kopci vedle Dobříše 
a různé jiné koniny 
 

Když ještě víc se naliji 
většinou ve své režii 
mám také zvláštní vidiny: 
na hlavě černé šediny 
výborné pivo z Bzence 
utopeného oběšence 
upíra s krevní tučnicí 
též bezrukého s ručnicí 
a různé jiné kraviny 
 

Když úplně se naliji 
už v bůhvíjaké režii 
nemívám žádné vidiny 
a většinou se pobliji. 
 



Pidimužíkův metabolizmus 
 

Trpaslíček s velkým pérem 
na klobouku 
obklopený je odérem 
ze svých pšouků 
poobědval mléko a strdí 
teď nám tady pěkně zasmrdí 
 
 
 
 
 
 
 

Morbidní žert 
 

Někdo mi zezadu 
na moji bundu 
pro lepší náladu 
nakreslil kundu 
 

Je zcela kompletní 
s čárkou i chlupy 
každý se usměje 
zasvítí chrupy 
 

I já jsem potěšen 
štastně se houpu 
přestože oběšen 
na pěkném sloupu 
 

svisle si klátím se 
ve vlahém vánku 
už si však neprdnu 
dopsal jsem stránku 

Životní bilance 
 

Občas se ohlížím 
za tím svým životem 
navzdory potížím 
si seru za plotem 
 

Když dílo dokonám 
ošetřím konečník 
v kříži se narovnám 
a jdu hrát kulečník 
 

Koule se srážejí 
jinak než mlíko 
až to tu zabalím 
zaklapne víko 
 

Deklíček od rakve 
zapadne s rachotem 
po mě tu zůstane 
mé dílo za plotem 
 
 
 

Poslední na konec 
 

Chtěl bych být nerostem 
a jako nerost se chovat 

odzvonit běžným starostem 
a tiše krystalizovat 

 

Tvářit se při tom záhadně 
 a trčet zcela skutečně 

krystalizovat výhradně 
v soustavě kosočtverečné 

 
 

 

nejspíš hovno, 
ježibabo 
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