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Istý chlapík menom Oskar 
Býval veľmi roztúžený 
Každú ženu túžil bozkať 
Nechceli ho bozkať ženy 
Z Oskara je dneska troska 
 
÷ 
 
S Klárou oženil sa Karol 
Ona chcela Alfréda 
Tak mu darovala paroh 
A nie jeden ale dva 
Neteší sa Karol z darov 
 
÷ 
 
Slabý Albín silnú Sabínu 
Zbalil raz rýchlosťou blesku 
Nepobadal na nej slabinu 
No po týždni vo fitnesku 
Vymenil ju Albín za inú 
 
÷ 
 
Oľga mala jedno hobby 
A to bola politika 
Čo mal chudák Paľo robiť? 
Keď chcel krásnej Oľge tykať 
Musel Paľo vyhrať voľby 
 
÷ 
 
Za ženu mal dobrý Gábor 
Annu naskrz prudérnu 
Zahrešil raz celkom slabo 
Keď umýval kúpeľňu 
Už je Gábor hore bradou 
 
÷ 
 
Slúžia v radoch armádneho zboru 
Bystrík ako poručík  
Na majorku povýšili Doru 
Keď má Dorku v náručí 
Postaví sa Bystrík do pozoru 
 
÷ 



Sedel Adam na balkóne, hľadal ufo 
Celé noci nerozmýšľal o inom 
Nevšimol si Evin účes, mejkap, rúcho 
Nevnímal ju ani v rúchu Evinom 
Až si Adam v jedno ráno všimol kufor 
 
÷ 
 
Sľubný boxer býval Gejza 
Ľúbil Marilyn z Wyomingu 
Marilyn sa Gejza nezdal 
Nemala vzťah kladný k ringu 
Zmenil Gejza box za bejzbal 
 
÷ 
 
Janko, čo mal v centre malú garsónku 
Hľadal družku so správnymi rozmermi 
Zo sveta sa missky zišli na konkurz 
Nevyhrala Marlène ani Rosemary 
Ján si vybral takú drobnú Japonku 
 
÷ 
 
Kondičku mal dobrú v strednom veku René 
Jeho žena Irma mala kilá navyše 
Donútil ju do fitnesu chodiť denne 
Trénoval ju kulturista František 
Sám je teraz René, Irmu zbalil tréner  
 
÷ 
 
S Ondrejom to nemá ľahké Veronika 
On je totiž ťažký hypochonder 
Včera vravel, že mu ľavým okom myká 
A dnes zasa už-už ide omdlieť 
Ondrej totiž chytil zápal vaječníka 
 
÷ 
 
Jasno v tom má uvážlivá Edita 
Zoberie si príslušníka šľachty 
A z nej bude jednoznačne elita 
Bude vlastniť lodičky aj jachty 
Editu však nik o ruku nepýta 
 
÷ 



Sťažuje sa pani Terka, dnes už trocha nahluchlá 
Na Kornela, znalca opery 
Varila mu, prala a dala mu všetko, čo si prial 
A dnes, vlastným ušiam neverí 
Kornel povie, že najradšej mal vždy madam Butterfly 
 
÷ 
 
Zobrala si Erika svojho Patrika 
Svadobnú noc trávia v sociálnej sieti 
Objavia tam ako si spraviť smajlíka 
Ako efektívne vychovávať deti 
Aj kontakt na rozvodového právnika 
 
÷ 
 
Cudzincov má rada Karmen 
Prvou láskou bol Johannes z Passau 

Potom prišiel jeden Armén  

Potom zasa Tom MacKenzie z NASA 
Dnes s ňou žije Gustav z Malmö  
 
÷ 
 
Inštruktorkou jogy bola Izabela  
Chodil za ňou plachý Ivan 
Predvádzala práve pozíciu leva 
keď nakukol do štúdia 
Nikdy viacej toho Iva nevidela 
 
÷ 
 
Žmurkol včera Radúz na mladú čašníčku 
Odvtedy sa Magda s mužom háda 
V meste sa vraj obzrie na každú sukničku 
Raz-dva naňho nastražila radar 
Radúz na to nedbá, má predsa rušičku 
 
÷ 
 
Na prvé rande zavolá Andrej razantnú Vandu 
Vytiahne svoj nový tandem z garáže 
Dopredu sadne, odozvu čaká rozhodne kladnú 
Nebude nič z toho rande pravdaže 
Vadí tej Vande, na druhé miesto že si má sadnúť 
 
÷ 
 



S láskou Štefan ťahá po plátne štetec úzky 
Ním najkrajšie zveční susedovie Zuzu  
Vlasy, oči, noštek, najsladší úsmev Zuzkin  
Popamäti kreslí svoju rajskú múzu 
Videl ju dnes Štefan, vo vlasoch mala stužky 
 
÷ 
 
Marta je krehunká, drsný je Arpád  
Sú medzi nimi pravda tieto rozdiely 
V tento čas vianočný však k sebe patria 
Hrá pre ňu Arpád na gitare koledy 
Kým Marta v kúpeľni zabíja kapra 
 
÷ 
 
Zlatú svadbu slávi Peter 
Spoločne s ním Daniela 
Najšťastnejšia žena na planéte 
Po tých rokoch naveľa 
Naučila Petra zdvíhať dekel 
 
÷ 
 
Zoja s Tonom boli fantastická dvojka 
Kým si nekúpili svoj štýlový Renault  
Keď riadi on, bez prestávky jojká Zojka 
Tono  problémy má so šoférkou ženou 
Po čase im na Renaulte rupla spojka 
 
÷ 
 
Na jarnej lúke nazbieral kvietky Bernard 
Radosť je na ne čo i len pozrieť  
Neteší vôbec sa jeho žena Helga 
Za toľké roky pozná to dobre 
Botanik Bernard spraví si ďalší herbár 
 
÷ 
 
Tichomír má hlavu v smútku z Matildy 
Už trinásť dní on netuší kam z konopí 
Zakaždým mu riadne hlavu vymydlí 
A nechce ona pred zaspaním pochopiť 
Keď jej Ticho navrhuje teambuilding 
 
÷ 



Matematik Vilém rieši dilemu 
Pomôže mu promptný brainstorming  
Pôjde na to presne podľa systému 
Je to predsa problém odborný 
Ako zbaliť kolegyňu Irenu 
 
÷ 
 
Cyril s Hankou už majú štyri deti 
Potom u nich strýko Róbert býva 
Okrem neho aj kamaráti šiesti 
A ešte tá stryná Mira z Ria 
U Cyrila sa veľa ľudí zmestí 
 
÷ 
 
Valentín sa naozaj s každou priatelí 
A strieda ich každý deň 
Pri žiadnej z nich vonkoncom nie je nesmelý  
A chutia mu ako džem 
Nájdete ho vždy s inou knihou v posteli 
 
÷ 
 
Anastáz navštívil Bermudy 
V diaľke hrá barový orchester 
Hlavu má na hrudi Gertrúdy 
A potom, verte či neverte 
Anastáz sa náhle prebudil 
 
÷ 
 
Na Miami slnko hore stúpa 
Na pláži si vylihuje milionár Milan 
V tejto chvíli sa mu nechce kúpať 
Vedľa neho totiž leží celkom nahá víla 
Skrátka, Milan asi dostal úpal 
 
÷ 
 
Snívalo sa Lujze o studenom fronte oklúznom 
Zobudí sa, pretrie oči, z okna pozerá   
Všade plno snehu, všetko vonku v noci zamrzlo 
Pozri, Lojzo, budí muža, koľká nádhera! 
Lojzo vstane, pozrie z okna, vyjadrí sa oplzlo 
 
÷ 


