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Objev

Zjistil jsem, že King Kong
nemůže hrát ping-pong.
Když se strefí do míčku,
udělá z něj placičku…



1/ Lidové a člověčí



O co jede

O co jde, mě nezajímá,
to pro mě nic neřeší,
to je problém pro pěšáky,
to je problém pro pěší.
Našetřil jsem na mopeda,
dobře se mi vede,
tak se starám už jen o to,
o co dneska jede.

Až našetřím na letadlo,
přijde fáze třetí:
Budu se starat jen o to,
co právě teď letí!
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Co kdo snese

Když nás mine něčí vtip,
je nám líp.
Když ne, často naštveme se.
Každý toho různě snese.
Kdo toho snese nejvíce?

Určitě slepice…

Na sto honů

Když se řekne: na sto honů,
myslí se dálka daleká.
Zaslechne-li to ale zajíc,
okamžitě se vyleká.
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Cizí med

Někdy máš štěstí,
někdy zase smůlu,
něco je chytrost,
něco náhoda.

Když však chceš mlsat
med z cizího úlu,
roj včel tě za to
vždycky pobodá.

Paci, paci
(lidová včelařská)

„Paci, paci, pacičky,
bravó, pilné včeličky!“

Tleskat vedle úlu
ale nosí smůlu.

Paci, paci, pacičky,
otekly nám hlavičky.



Zajíček v své jamce
(lidová golfová)

Zajíček v své jamce
sedí sám, sedí sám…
„Copak je ti, zajíčku?“

„Sedím v jamce na míčku.
Jinak by mě za chvíli
zas tím míčkem trefili.“

Skákal pes
(lidová zemědělská)

Skákal pes přes oves,
teď má těžkou depku,
na polích sejou dnes
jenom samou řepku.
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Šla Nanynka do zelí
(lidová zelinářská)

Šla Nanynka do zelí, do zelí,
natrhala lupení, lupeníčka.

„Co mi tu rveš lupení?
Myslíš, že to lup není?!“
zděsí ji křik hlídače 
Zahradníčka.

Nanynka pryč metelí,
hlídač šílí v nadávkách:
„Copak nevíš, že zelí
se má sklízet po hlávkách?!“

Maličká su
(lidová zeměpisná)

Maličká su, husy pasu,
na pastvě zeměpis šprtám,
mám dost času.

Maličká su, husy pasu,
usnula jsem a husy mi
zatím vběhly do atlasu.

Maličká su, teď sa třasu –
husy se mi pasou někde
v Caracasu.

18/19



U Dyje 

„Mordyje!
zaklel vodák u Dyje.
„Je tu strašně málo vody.
Ach jo, to zas budou škody.
Prorazím loď, zlomím pádlo…
Měl jsem vzít loď nad zdymadlo,
tam to bude v pohodě,“
třísknul pádlem do lodě.

Z lodě na něj zírá díra
jak kousanec od upíra,
pádlo v půlce přeražené
loď už řekou neprožene…

„Co jsem říkal, mordyje?!“
zaklel a šel od Dyje.
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O domluvě 

Je dost problém
jednat s obrem,
když je o moc větší.
Hůř to však jde
s trpaslíkem,
co fňuká a brečí.

Hrajte si a kočkujte se

Samá voda! Přihořívá,
přihořívá! Hoří!
Z koček, co se nekočkují,
se prý stanou tchoři.



Noční můry

Máte noční můru?
Ne? – Já jich mám fůru!

Když to na mě sedne,
spím raději ve dne!

Vzdělanost

Vašek Procházka skuhrá,
že má na nose uhra.

Chápu, že je to k naštvání.
Zvlášť nemáte-li vzdělání.

Vzdělanec totiž neříká:
„Mám uhra nebo uhříka.“

Ten řekne: „To je akné.“
Taky to štve, však tak né…



Autobusem s kakabusem

Myslím si, že kakabus
nemá řídit autobus.

Zvlášť v hromadné dopravě
dojde snadno k otravě,
neboť virus kakabusí
všechny nakazí a dusí,
takže vyjde z autobusu
třicet dalších kakabusů.
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