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ale hlavně převážně nevážně





MÍRN¯ ROZDÍL
Porazil jsem v šachu

třikrát svého bráchu.

On zas tetu Hedu ...

Tu však na mopedu!

NOSTALGICKÁ DISKOTÉKA
Roztomilé ježibaby,

pouštěly si desky ABBY ...

PLAVECK¯ 
ANTITALENT
Neumím prsa,

neumím znak,

jestli se utopím

dobře mi tak!

UMùLECKÁ
Jednoho dne moji tetu

zapsal někdo do baletu.

Jenže je už stoletá ...

Tak tam jenom zametá!



ZAMILOVAN¯ KNIHOVNÍK
Čítával jsem Růžence

knížky Ferdy Mravence ...

Dneska už je veliká

a čte Brouka Pytlíka.

VYDùRAâSKÁ
Babičko,babičko,

babičko Jago!

Prodej nám,

prosím tě,

lepidlo DRAGO ...

Pokud nám neprodáš

to DRAGO levně,

změníš se, babičko,

vnitřně i zevně!

OBJEKTIVNÍ
Fotila se v houští

dívka samospouští ...

Dneska je z ní dáma

a spouští se sama!

DOMÁCÍ KUTIL
Pilníkem a pilou

upravím svou milou ...

Když mi sklouzne pila,

měla smůlu - milá!



NEZNALOST ZÁKONA 
NEOMLOUVÁ
Dva uprchlí trestanci,

vlezli k mému bratranci ...

Ten, že neznal trestní právo,

bránil se víc, než je zdrávo,

takže dnes je bratranec,

podmíněný trestanec!

HOKEJOVÁ
Teď už je mi všechno fuk!

Do hlavy mě trefil puk!

O âERVENÉ KARKULCE
Slavila babička,

slavila od rána,

i když vlk nepřišel

tak byla sežraná ...

RECIDIVA
Jedna sličná příslušnice,

chytla kdesi příušnice ...

Ač to nebyl žádný med,

zkusila je zadržet.

(Že svou práci dovedla,

včera nám je předvedla ...)



RODINNÁ TRAGÉDIE
Při sklizni cukrové třtiny,

přišel jsem o možnost pořádat křtiny.

PUBERTÁLNÍ
Na to, co jsi měla venku,

potřebuješ podprsenku?

GENERAâNÍ
V atomovém věku,

ukradli mi deku ...

MALÉ NEDOPAT¤ENÍ
Za šumu lodních motorů

vyplula ponorka nahoru ...

Kapitán zavolal: „Ty - Édo!

Neviděls’ naše torpédo?“

SPIRITISTICKÁ
Navázal jsem spojení

s duchem tety Boženy ...

Takže jsem se zeptat mohl,

kdo mi ve tmě prachy šlohl.



GURMÁNSKÁ
Za svěrací kazajku,

zastrčím si čabajku ...

Až mě sevře kazajka,

ohřeje se čabajka!

EKONOMICKÁ
Javorník, Javorník,

chybí tu odborník ...

FILMOVÁ
Skákal pes přes oves,

přes zelenou louku,

šel za ním myslivec ...

Daboval ho Soukup!

·ËASTNÁ NÁHODA
V oškubaném hubertusu,

našel táta celou husu ...

Skoro týden za ní chodil

než na ni ten kabát hodil!



PRACOVNÍ
Jeden dlaždič dláždící,

omlátil mi palici.

A pak s pěknou dlaždičkou

prošel naši uličkou.

TÉMù¤  LIDOVÁ
Do lesíčka, na čekanou,

vyšel Bedřich se smetanou!

DADAISTICKÁ
Vyfotil jsem POLAROIDEM

prdel s pěkným hemeroidem.

LINGVISTICKÁ
V hlavě mám utkvělou myšlenku:

vezmu si za ženu Slovenku!

Před svatbou řeknu jí:

„Maryša, pojď!

Dneska jsi láska má,

no zajtra choť(ď)!“ *) 

*) nehodící se škrtněte!



POTÍÎE S MÓDOU
Měla věčný problém:

mini nebo maxi?

Tak šla k požárníkům ...

Nosí minimaxy!

SPORTOVNÍ 
DILEMA
Když tu dráhu uběhnu,

budeš mě mít za běhnu?

FILOZOFICKÁ
Za čím se ženem’?

Za párkem s křenem!

DÒVOD K ROZVODU
Soused vedle křičel,

že ti viděl kýčel!

Z VY··ÍCH KRUHÒ
Šel diplomat s diplomatkou ...

On byl otcem, ona matkou!



POHLEDNICE Z NEW YORKU
Nezlob se, že strašně drápu ...

Padám totiž z mrakodrapu!

BAJKA
Klepal datel do stromu,

aby zahnal pohromu ...

Zamysli se nad ptákem,

co mlátí denně zobákem!

RODIâOVSKÁ
Pročpak bodáš, Pepíčku,

nožem naši babičku?

Vždyť je, chudák, stařičká ...

Na tu stačí vidlička!

Z DIVOKÉHO ZÁPADU
Díky své neklidné povaze,

visím teď na režném provaze.

MAFIÁNSKÁ MILOSTNÁ
Přiměl jsem pohlednou Hanku,

navštívit Komerční banku ...

Vzhledem k naší lásce,

s pistolí a v masce.



PASTEVECKÁ
Pásl bača na stráni

čtyři statné berany.

Pak začal hnát ovce

a dva bezdomovce.

SÍLA MATKY P¤ÍRODY
Husy jsme společně v životě nepásli,

takže si připijem’ poctivým podmáslím.

Což není určitě mok zrovna nevinný ...

Pro příště budeme sousedé z latriny!

FAKTURAâNÍ
Objednal jsem si černé šerify,

aby mi hlídali mzdové tarify.

Dle stavu příslušných výplat a kont,

musel však mezi ně vstoupit James Bond!

âESKÁ RODINNÁ
Potkal jsem tetu

v SUPERMARKETU ...

Ač byla zvadlá,

značně tam kradla.



TYPICKÁ  ZEDNICKÁ DIAGNÓZA
I když se před chvilkou mihla

vzduchem padající cihla,

za bezvládnost očních víček

může třicet boroviček.

KDYÎ SE TO VEZME AKADEMICKY
V rámci puritánských mravů

chci předložit lidstvu zprávu,

že kdejaká ptačí budka

je v podstatě prostitutka.

LYÎA¤SKÁ
Po sezóně na Šumavě,

tři týdny mi duní v hlavě.

Kdybych se však vracel z Tater,

měl bych už cirózu jater.

SPOLEâENSKÁ
Na sokolském plese

každý těžce nese,

když jeho stoj spatný

začne býti špatný.

DùDEâKOVA JISTOTA
Když do erotické zóny

derou se mi chromozómy,

musím jim říct: lituji!

V tomto směru mutuji!



INVALIDNÍ
Než do lepší společnosti

dopravím své staré kosti,

svoji ženu Terezu

požádám o protézu.

DRAMA ZA NA·Í STODOLOU
Zatím je pravdou víceméně danou,

že jsem ještě pořád nevinnou pannou.

Z čehož mi začíná trochu být na nic ...

Zvlášť, když mě na záda pokládá panic!

ÎIVOTNÍ PRAVDA
Jednou řežu,dvakrát měřím,

nechlubím se cizím peřím,

jsem rád, když jsou všichni sytí ...

Za což platím holou řití!

PODEZ¤EL̄  MLADÍK
Nefetuje, nesmilní ...

Asi bude debilní!

MALÉ RYBY, TAKÉ RYBY
Týmy vědců řeší,

jak zatočit s pleší ...

Pravda - zatím neúspěšně,

ale i to těší!



RYBÁ¤SK¯ DIALOG
„Na co chytáš, Františku?“

„Na těsto a na jíšku!

A vy, pane Koňadro?“

„Já? Tvé staré na ňadro!“

âESKÁ 
DEMOKRATICKÁ 
REALITA
V Poslanecké sněmovně

zas jednají o hovně!

ÚSPORNÁ
Lidi! Nač si pouštět plyn?

Vždyť je tady Temelín!

RIZIKO ÎHAVÉ SOUâASNOSTI
Kdybych byl Cyranem,

tak bych se bál,

odhodit s grácií

svůj širák v dál.

Neboť dnes (aniž by

pírko z něj vypadlo)

tak by ho určitě

sto lidí ukradlo!



ZEMùDùLSKÁ
Naučil jsem naši krávu

šňupat kokain, kouřit „trávu“ ...

Ať si, holka, užije

plodů narkomafie!

NOVODOB¯  
JÁNO·ÍK
Bohatým beru,

na chudé seru!

POLICEJNÍ  INZERÁT
Panenské blány v minulost změní

členové jednotek RYCHLÉHO NASAZENÍ!

JEDNODUCHÉ  
¤E·ENÍ
Dělá mi potíže,

vidět tě v negližé ...

Tak na mě jukni,

až budeš v sukni!

PARTAJNÍ
Z býka jde udělat vola šmahem ...

Opačně jen politickým tahem!



ÚSPù·N¯ SMOLA¤
Chodím v jednom kuse,

s křížkem po funuse.

Přesto mi u fary

parkuje Ferrari!

PODNIKAVOSTI 
SE MEZE NEKLADOU
V zádech mi chřastí,

natřu to mastí ...

Až mi v nich lupne,

vyberu vstupné!

FREUDOVSKÁ
Děvčátko z kolonie,

důvod mé onanie.

PÒJâKA ZA OPLÁTKU
Jelikož jsem už dost starý,

začal jsem psát memoáry.

Jen co dojdu do konce,

budu všem za pitomce.



ZÁVùREM TROCHA REKLAMY

Výrobky firmy COCA-COLA

dovedou napojit i vola!

S čokoládovou tyčinkou DELI

zježí se ti chlupy na prdeli!

Za výraz na této fotce

vděčím skvělé FINSKÉ VODCE!

MEXICKÁ TEQUILA,

zárodek debila!

Dovolenou s FISCHEREM,

závistlivce naserem’!

Nikdo si nevšimne, že jste bez gatí,

když nohy svěříte obuvi od BATI!

Žaludeční drama:

chleba s máslem RAMA!

S vložkou ALWAYS v rozkroku,

vstříc lidskému pokroku!

Navzdory okolí jsem tu s dobrou zprávou:

i v tom nejhorším manželství jde snídat

s VESELOU KRÁVOU!



TAHÁK 
NEJENOM PRO V·ECHNY 
STUDUJÍCÍ PRÁVA

VINA 
= kradl jsem

POLOVINA 
= chtěl jsem krást

NEVINA 
= byl jsem okraden

KRAVINA 
= jsi mi ukradená
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