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Jsem nejlepší muž 
Budu nejlepší táta! 

Jsem nejunavenější muž 
Budu nejlepší táta? 

Potřebuji podporu a vlídná slova 
Klíží se mi oči 
Mé nohy a ruce 

Jsou v klihu 
Můj zátylek 
Mé temeno 

Má duše 
     Tiše svědí… 



 
 

Dudlík cucám se skořicí 
Více svící, více svící 

Do letadel zásadně nenastupuji 
Auta mám rád jen z doby Létajícího Skota 

Dudlík schovám pod polštář 
A 

Budu myslet 
Na Tebe 



 
 

Jakoby otruby 
Protínaly mé pohlavní orgány 

Kolik mám pohlavních orgánů? 
Ve vaně se odehrávají zvláštní věci 

A studánka 
Tam někde ve skalách 

Zpívá smutnou písničku 
Trálalalalá… 



 
 

Za dávných dob jsem potkal broskev 
s prstama 

Propotil jsem mnoho nocí 
Rozesmál tisíce dětí 

Proteleskopil jsem snad milionkrát odtok 
vany 

Podpořil nepočítaně neuskutečnitelných 
skutků 

A  
Náhle se objevila opička jménem  

Kedlubna se zelím 



 
 

Otočím stránku a napíši to tam 
Nebo snad máte onaký nápad? 

Vidím obrovskou pračku s prádlem 
Tam dole, v suterénu 
Tam, kde se vraždí 

Točí se točí 
Žena čeká 
Muž čeká 

Až vyskočí čudlík 



 
 

Mohou to být jen rozmary počasí 
Nebo jen touha podívat se tam, kam se nikdo 

nepodívá 
Mohl bych zkusit 

Zaklepat bačkorama 



 
 

Drahá Karolínka  
Spí pod vysokým vánočním stromem 

Je to tichý smutný smrk 
Málokdy se tam někdo zastaví 
Málokdy někdo zapálí svíčku 
Málokdy někdy položí kytici 

Na vlhkou hlínu 
Obrázek krásné ženy je zpola zasypán listím 

Nedostatek času 
Ničí i ty největší romantiky 



 
 

Pod mramorovou deskou 
Na které je napsáno 

„Život je jen maso a krev“ 
se hraje slovní fotbal 

Jarmilko hrající si se slovíčky 
Tvůj vnuk je ve sluchátku tak šťastný 

 Není sám 
Nyní se dotýká Tvé tuberkolózy a rakoviny 

Hltá ručně řezané nudle ze slavnostní 
polévky 

Vařilas ji, vždy, když přišel 
Smrt 

Hodiny se v noci zastavily, kolem půl třetí  
Avšak 

Pod mramorovou deskou  
se hraje slovní fotbal 

Navždy 



 
 

Miminku bych chtěl to a to 
Mimo jiné i to 

Miminko mé, 2,7 cm vysoké 
Na co teď myslíš? 
Čím se zaobíráš? 

Budeš v sobě nosit bolest jako já? 
Z toho všeho kolkolem Etc? 

Nebo budeš pilnější, silnější a veselejší i 
s tím vším co Ti já, Tvůj táta dá? 

Budeš šedivá smutná louka v zimě nebo 
barevná a voňavá na jaře? 

Budeš v podzimu pod svědivým temenem 
střechy stát a počítat kolik dní zbývá do léta? 

Nebo se usměješ jako Frněk, vyskočíš 
z kolébky, zamáváš ručičkami a zavoláš: 

„Mámo, táto, tu jsem. 
Pojďme si zpívat a hrát.“ 
Bůh ochraňuj harmonii… 



 
 

Druhdy jsem opomněl  
Vzpomínat své temné stránky duše 

Leze, leze ven 
Skákající krab 

Tančí po stěnách jako Bieblova ještěrka 
Šílí a volá: 

„Umár, umár, umár!“ 
Mění se v havrana s pitoreskním pohledem  

Sedí, pozoruje mě a náhle vykřikne: 
„Toho bohdá nebude, aby Haha Bimbi z boje 

utíkala!“ 
Rozeběhnu se dolů vřesovištěm 

Roztáhnu ruce a plachtím 
Slyším se: 

„Vlaštovky a Amazonky!“ 
Neboli: 

„Kamzíci maj dlouhé nohy, 
umí skákat bez námahy!“ 

Pohřběte mé srdce u Drahoňova Újezdu… 
 
 



 
 

Tišnost mě obestírá již bohužel málokdy 
Jsem kolkolem prošpikován bezuzdnou 

lůzou a jejími tlachy v nenávistných 
anonymních diskuzích pod čarou 

Náckové před štědrovečerní večeří hajlují 
v koupelně před zrcadlem a komunisti při 
vánoční noci nenápadně opravují gulagy 

Má temnomodrá svobodná tma s lucernou 
bez plynu kyne Luciferovi k tanci... 



Milá Karolínko! 
Tvůj tatínek Ti zpívá písničku kolébavou, 
nosí Tě Třískárnou kolkolem uplakanou. 

Zítra To bude týden, cos vykoukla z pipinky. 
Z jaképak? No přeci Tvé milé maminky. 

(Ono to bylo císařským řezem, ale má milá 
Karolínko, to by se nám tak hezky 

nerýmovalo). 



19.1.2013 
 

Dnes, k sedmidenním narozeninám jsem dal 
Karolínce krásný dárek. 

Vzal jsem si ji pěkně jemně na tygříka a 
pustil jí zázračnou pralátku neboli  

The Beatles: 
Little child 

You really got a hold on me 
Not a second time 
The fool on the hill 

Strawberry fields forever  
a na závěr 

All you need is love 
Lehounce jsme tančili po Blue roomu 

Mě kanuly slzy smíchané s Láskou  
a Ona po chvíli v harmonii usnula 
Takhle jsem Brouky léta necítil... 
A jak je poprvé cítila Karolínka? 

Snad mi to poví za pár let...  
„Pamatuješ, tati, jak jsme tenkrát spolu pařili 

na bítlsáky?“ 
 


