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Právě jsem se podíval 
někam doleva nebo 
cože...  
A spatřil Ježíše  
Jak na mě kývá 
kyprými ňadry... 
 
 

 
Pozeraj sa, hadovitá šelmo 
Tma je za okny… 
Kousky použitých dámských vložek 
Pláčí v popelnici 
Ruší mě pouliční lampy 
Ach, proč nemám 
Okenici 
Pozeraj sa… 



Gravitačně požívám umělohmotný 
chléb 
Nestyďte se vyplivnout 
Co vás tíží 
 
Láska 
Otroctví 
 
Kečup 
Nůž v zádech 
 
Svoboda 
Osamělý červ 
 
A ještě se naposledy zvednu 
A proměním se v plíživou kunu 
 
Zavolám: „Kornoutku se zmrzlinou! 
Rozteč se na mě…“ 
 
 



Mám v hlavě podivného 
černého brouka... 
Samé hniloby si tam uvnitř 
tiše brouká.. 
 
 
 
Usnu v rohu 
Prášek se rozplývá 
Trpím malomocenstvím 
V pravém slova smyslu 
Nikdo na mě nezavolá… 
„Hele, mladej…“ 
Mám chuť dát výpověď ODEVŠAD… 
 
 



25.11.2007 
 
Jsem svobodný a zamilovaný 
Máš nade mnou  
Nějakou 
Zvláštní 
A 
Kouzelnou  
Moc 
Sedíme v nekonečné vteřině 
Před velkou obrazovkou 
Jen 
Pro Tebe 
Zpívám 
Vnímám 
A 
Dýchám 



27.11.2007 
 
Ahoj Jiří, 
 
Jaký to byl rok, když mě opustila první 
Láska?  
1990? 
Vzal jsi mou bolest na sebe… 
Opil jsi se… 
Utrhl umyvadlo, 
snažil se rozbít hlavou výlohu 
a na závěr jsi mi počůral 
tepich.. 



Hurdy gurdy man 
 
Hurdy gurdy man 
Áááááááááááá 
Glump pack 
Vystavím se 
Obejmu Tě 
A gá gá gá 
Celý v černém 
Půjdu s úsměvem na rtech 
Jsem tu pro Vás 
Glump pack!!! 
Áááááááááááá 
Stojím tu… 
Jsem v černém 
Usmívám se 
 
 
 
 
 
 
 



Růže se mi podívá přes hlavu 
Zavolám průhledným hlasem 
Svíce s umrlčí hlavou 
Zakotví v mém přístavu 
Hej 
Z bludného kruhu hledám cestu 
Hej 
Volám 
HEJ… 
 
 
 
31.12.2007 
 
Jestli tomu, 
Co se tady děje,  
Někdo rozumíte, 
Zavolejte mi, 
Domluvíme si schůzku… 
Budu mlčet 
A 
Naslouchat 



25.2. – 9.3.2008 
 
Když se kuna vyválí v zelené trávě na břehu modravého rybníčku, znamená to, že se již 
neodvratně blíží jaro!!! 
Když se kuna podívá ze břehu dolů 
Uvidí dva trosečníky vzývat jedinečnost únorového slunce  
Potácí se mezi vlaky, které nejezdí… 
Snaží se beznadějně stopovat na dálnici. 
Časy jsou jiné 
Něco ve mně hyne… 
Zkyslá vzpomínka… 
Průzračné moře se škaredí, 
Ignác Dřevor si to udělá na férovku 
Naše kuny se smějí… 
Už je toho ú-příliš, že? 
Nebo jen zdání se odloudilo od hlavní skupiny a chce nás poučovat? 
V kuní řece bych se natáhl a polykal špinavou vodu. 
Já nemám hlavní skupinu…. 
Jsem tak trochu vyzvracený v tomto jaru. 
Kde je ta výpověď!? 
Odevšud se vyvalí! 
Konec nebo začátek 
Obojí najednou 
Zatančí triliovou sonátenku na vlastním podpaží a zmizí v modravém mráčku. 
Mrá čku… 
Je slunečný březen, 
Jako by všechno bylo pryč… 
Nic už přede mnou. 
Chybí mi serimi bife kanaka kaneto 
Bez cíle se točí myšlenky… 
Je toho na mou mysl příliš. 
Nacpat se prášky, 
Klanět se Lvovi? 
Nevím, jestli tohle má nějaký smysl… 
Být pro ně 
Ne pro sebe 
K čemu to je? 
Aspoň, že kouřím… 
A dým cigaret hladí mé vlasy… 
Jako bych jen ve vzpomínkách nacházel to pravé já 
A to je potom sakra smutno… 
Kousnu se do ruky 
Pročkám zatmění sebe sama 
Upnu se do Tvých očí 
Hoříš ve mně 
Černá kočka to ví 
A také Ty… 



První měsíc dobrota 
Druhý měsíc žebrota 
Třetí měsíc fúrie 
Nematodální parazit z nutrie 
(napadající i člověka) 
Mno nic – 
Vyprošťovadlo dovede mě k cíli 
Snad za oněch slíbených 20 let 
Zjihnu pod mohutným dubem 
Jen oči se lehce orosí 
Ty a Ty a Ty a Ty a Ty a Ty a Ty  
ve vzpomínkách zůstanete 
Ty ne… 
Nebo možná ano 
Pro zasmání nad vlastní naivitou, 
Důvěřivostí a vlastní řekněme 
Hloupostí? 
 
 
 



Brouk šel 
Kouk 
Smrk 
Lopuchem 
Za krk 
Krk 
Holt 
Nestalo se nic 
Víc 
Nežli 
Starý 
Strýc 
Kých 
  



Neumělecká podstata někdy může hrát 
pozitivní roli  
Ředitelky v odboru řízení lidských 
strojů to mají těžké 
Jaro, léto, 
Atakdál… 
 
 
 
Pro M.T.F 
 
Když někdo vynaloží sílu a energii a po 
stovkách hodin práce postaví pro 
několik p řátel dům, je pro ostatní 
snadnější ho bourat, než se o něj 
společně starat… 



3.4.2008 
 
Ohlušen vyjící hyenou 
Skáču z okna 
Jak rád bych spočinul 
„Pod Okny“ 
Naivní hippie 
Začíná vracet rány 
Uplakaná noční modlitba  
Za ztracenou přítelkyni 
Orosila polštář 
Kdosi zírá oknem do kočičího pokoje 
Vracím se tam? 
 



Kdybys mi teď řekla, 
abych s Tebou jel zachraňovat želvy do 
Mexika, neváhal bych a jel… 
Slunce a vody 
Dalekost  
Plavnost bez hysterie 
Kokosí oči 
Pohladí mé vlasy 
Lopušnost v srdcích 
U rybníka zakváká žába 
Muž s tváří želvy 
Ten se ze mě pomalu stává 
Jelikož 
Bij vlky, pastýři… 
 



Gorilí úsměv mnou lomcuje 
Statečně přijímám tragikomické dny 
Probírám se s čokoládou na lokti 
Rafan čeká na dětských záchudcích 
Jen kousnout 
Kde je? 
Má dávná přítelkyně Broskev 
s Prstama? 
Tenhle svět je proklatý 
Nebo 
Prokletý? 
Čtyřletý chlapeček umírá v tramvaji 
Vím to od kolegyně z práce 
Kolegyně toho hodně napovídají… 
Koneckonců, já také 
Zbytečně plácám 
Všichni zbytečně plácáme 
Kéž by mi gorila rozdupala mozek na 
kaši 
Školní – hrachovou… 
 
 
 



Tož zestárli jsme 
Slyším Janáčkovu operu 
Ale jak hodně člověk musí zestárnout 
Aby se uklidnil 
To mi nikdo neřekne 
 
 
 
 
Se třemi básněmi 
Již brzy se ploužiti domů budu 
Nikdo mou hlavu neumyje 
Nikdo mé vlasy nezavrkočí 
Potáceti 
Jest mi souzeno 


