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NAROZENINY POD PSA

Mohli mi aspoň zazpívat,
popřát mi štěstí, zdraví…
Nebo mi nadělit, co mám rád,
jeden buřt by to spravil.
Nevím, kdo přišel na nápad
dát svíčku do psí stravy.
Ani jedno se nedá žrát,
tak co je to za oslavy?s
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TO NEJSEM JÁ!

Ten večer jsem si svléknul kůži,
tak jak to vždycky dělám,
a hlavu jsem si odšrouboval
a sundal si ji z těla.
A jak tak spím, vplíží se zloděj
a v černočerné tmě
si navlíkne kůži
a nasadí hlavu,
co patřívala mně.
Teď moje nohy ho nosí,
ať obuty, nebo bosy,
on dělá mi ostudu po okolí,
když říká a provádí všemožné věci,
co já bych si nikdy nedovolil:
říká „fakt hustý“,
neříká „prosím“,
nepustí v tramvaji stařenku s holí…
Tak jestli tě urazil, potrápil, naštval
a dodnes ti omluvu dluží,
nezlob se, nebij mě,
já jsem v tom nevinně.
Dělá to zloděj,
co nosí mou kůži.
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NAVLÍKLI VELBLOUDA DO PODPRSENKY

Navlíkli velblouda do podprsenky,
ať nemá hrby nahatý.
Navlíkli velblouda do podprsenky,
prý jakýpak s tím ciráty.
Mají i další chvályhodné plány,  
spoďáry pro psy a kočkodany,
kdo ví, co za lubem mají ti páni,    
co navlíkli velblouda do podprsenky.

Navlíkli velblouda do podprsenky,
nahotu je třeba zahalit.
Navlíkli velblouda do podprsenky
a na nic se ho neptali.
Cpali ho do ní zleva zprava,
jen ať si ji prý nesundává.
Kdo ví, jak dopadne chudák kráva,   
když velblouda navlíkli do podprsenky.
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