
Jiří Suchý 
KDO CHCE PSA BÍT  
 
Kdo chce psa bít  
Vždycky si hůl najde  
Někdy je to hůlka tenká  
Jindy je to kláda  
Kdo chce psa bít toho fenka  
Nebude mít ráda  
Někdy je to sukovice  
Jindy je to proutek  
Kdo chce psa bít do palice  
To je u mě floutek  
 
Kdo chce psa bít  
Vždycky si hůl najde  
 
Na ratlíčka stačí tyčka  
Na vlčáčka bidlo  
Kdo chce psa bít do čelíčka  
Toho bodne šídlo  
Někdy stačí polovina  
Tága z biliáru  
Kdo chce bíti bernardýna  
Ten musí mít páru  
 
Kdo chce psa bít  
Vždycky si hůl najde  
 
Ať se nespí ať se nejí  
Ať jsou prázdný kapsy  
Hlavně že se vyrábějí  
Dobrý hole na psy  
Aby psi a aby psice  
Netrpěli nudou  
Na sebe si sukovice  
Aportovat budou  
 
Kdo chce psa bít  
Vždycky si hůl najde  
 
Hůl je dobrá na obranu  
Ušlechtilejch zásad  
Takže pes když slízne ránu  
Může vlastně jásat 



Jaroslav Seifert 

Mateřídouška 

Je tak nízká, lidí po ní chodí, 
čím ji více šlapou, tím víc voní,  
cvrčkům, kteří lidem nevěří,  
hlídá někdy prahy u dveří. 

Také jsem ji trhal v dávném čase,  
do kytiček špatně vázala se,  
teď jsem rád, když kvítek voňavý  
zavoní mi někdy u hlavy. 

Je už podzim, už teskne září,  
jako bych si četl v slabikáři,  
vraceje se dlouhou řádkou let-  
ještě umím něco nazpaměť. 

A B C D přeříkávám nyní,  
teď už vím, čím vonělo to v skříni,  
když maminka vzala ve svátek  
šátek plný bílých poupátek. 



Jiří Suchý 
KRASOHLED  
 
Co dělá osika na louce u lesa  
Třese se  
Co dělá pleso když zeje a neplesá  
Leskne se  
Co dělá slepice lenivá velice  
Nenese  
Co dělá obloha nade mnou – no přece  
Klene se  
 
Klene se nade mnou s tichostí tajemnou  
Den co den  
A já nevím zda to ho jsem hoden a nebo  
Nehoden  
Mám ale tušení tiché a nesmělé  
Že za tou oblohou  
Kam ani zkušení letci a andělé  
Doletět nemohou  
 
Tam leží zemský ráj na pohled  
A v ráji na mechu krasohled  
 
Krasohled co mě vrací zpět  
Do oněch bezstarostnejch let  
Kdy pohled na ta bledá sklíčka  
Mě přenes rovnou do nebíčka  
 
Neviděl jsem a neslyšel  
Že život okolo mě taky někdy šel  
Jinudy než-li bych si někdy přál  
A nedal nic o co bych stál  
 
Až budete mít všeho dost  
Do ruky vemte tenhle velkolepej skvost  
V tu chvíli dá vám krasohled  
Zapomenout na celej svět 



Jiří Suchý 
PĚT STRUN  

Pět strun úplně stačí  
Aby se mohlo hrát  
Aby ten kdo se mračí  
Se mohl začít smát  

Když pátá struna schází  
No tak to nevadí  
Člověk si bez nesnází  
Se čtyřmi poradí  

A když chybí ta čtvrtá  
(I to se může stát)  
Hlavou mi stále vrtá  
Proč dál bych neměl hrát  

Když třetí struna schází  
No tak to nevadí  
Člověk zas bez nesnází  
Si s dvěma poradí  

Když další strunu vezme ďas  
(Ne že bych vám to přál)  
Nevěšte hlavu prosím vás  
A klidně hrajte dál  

A když vám na kytaře  
Nezbude vůbec nic  
Nechmuřte proto tváře  
Zpívejte z plných plic 



Sbohem a šáteček 

Vítězslav Nezval 
Sbohem a kdybychom se více nesetkali, 
bylo to překrásné a bylo toho dost. 
Sbohem a kdybychom si přece schůzku dali, 
možná že nepřijdem že přijde jiný host. 
 
Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. 
Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. 
Polibek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám.... 
 
Sbohem a kdybychom si neřekli už více, 
ať po nás zůstane maličká památka 
vzdušná jak kapesník, prostší než pohlednice 
a trochu mámivá jak vůně pozlátka. 
 
A jestli viděl jsem co neviděli jiní, 
tím lépe vlaštovko, jež hledáš rodný chlév. 
Ukázalas mi jih kde máš své hnízdo v skříni. 
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv. 
 
Sbohem a bylo-li to všecko naposledy, 
tím hůř mé naděje, nic vám už nezbude. 
Chcem-li se setkati, nelučme se radš tedy... 
Sbohem a šáteček. Vyplň se osude! 



Vlasta Redl 

HOŘÍ  
 
Hoří!  
Hoří Horní Heršpická Hospoda Hrbatý Hrozen. Hostinský Hrubeš  
Hýká Hrůzou.  
Hubuje, Hořekuje, Huláká.  
Haste, Hlemýždi,  
Honem, Hybaj, Hovada.  
Hasiči Hovno Hasí.  
Hledají Hlavní Hydrant.  
Hoří Hnojiště, Holubník, Huspenina, Hudebníkům Housle,  
Harfy, Harmonika, Hašiš.  
Hoří Husitské Halapartny.  
Hoří Historické Hebrejské Hieroglyfy, Hoří Hektolitry Handlovaného  
Henessy.  
Hoří Hrubešova Hnědá Honda.  
 
„Hilfe, Hilfe,“  
Haleká Hystericky Henleinovec Havránek,  
„Hoří Hákenkrojc, Himlhergot.“  
„Huš, Hajzle!“  
Houf Heršpických Hokejistů Ho Hbitě Hákuje Holemi.  
Hoří Herna, Hoří Hubertusy,  
Honosné Haveloky  
Herecké Honorace Hrubě Hazardující Horentními Honoráři.  
Hoří Hřívy Huculských Hřebců Handlíře Hlavsy.  
Hendikepovaným Hoří Hrby.  
Hormonální Hybrid  
Homosexuál Horáček  
Hladí Hubici Hasičské Hadice (Hýžděmi). Hinduista Hirš  
Hypnotizuje Hodonínský Horizont.  
Hurá! Hydrometeority! (Halucinace)  
Hoří Hasiči Horečně Hledaný Hlavní Hydrant...  
Hospoda Hořela Hodinu.  
Hotovo.  
Hirošima Hadr.  
Hořeniště Halí Hustá Hmla.  
Hostinský Hrubeš Hloubí Hrob.  
Hyeny Hodují.


