Poezie je mrdka - sračka pro buziky a citově labilní existence.
Jinak už na poezii kašlu, rychle zbohatnu, nabalím nějakou žlázu a budu pak jen mrdat, fetovat. Sem
tam natočím nějaký porno nebo budu skládat techno. Žádná báseň není v žádném případě někomu
věnovaná ..

Za dnešní noc s Tebou
Odnosil bych kamení z hor
Lžičkou vysušil oceány
Sto let stavěl na poušti vor
Jen za dnešní noc...

Dopis holubů
Slunce stéká
z tvých vlasů na polštář
(snad už dlouhých
jak si vždycky chtěla)
A bíle holubici s dopisem pro Tebe
sem snad ze strachu
opět ustřelil křídla
Přijď zítra se svítáním
Na Sand Lake rd. 8924
Nemusíš zvonit
Na lampě u vchodu je klíč
Vem jen hrst peří
a trochu vosku
Odletíme z města
Než zmizí pod vodou

Skandál
Nevím jestli to už víte
Odedneška budem platit daně z lásky
a povinný ručeni za milování
Ale nic není tak zlý jak to vypadá
Za nevěru a rozchody budou vyplaceny prémie
A za zlomený srdce extra bonus
Nevím jestli to už víte
Dnes bylo to v novinách
V brzkých ranních hodinách
Smrt při autonehodě zemřela
Čas drží si tvář statečného manžela
Ale je totálně na dně
Musel si dokonce koupit hodinky
Protože začal všude chodil pozdě
Nevím jestli to už víte
není to kec, ani kachna

Bůh přestal věřit v sám sebe
stal se z něj ateista,
Ježíš začal natáčet pornofilmy
repovat a vařit nejlepší piko
a opilost propustili z odmašťovny
Už nechce alkohol ani vidět
Nenávist začala milovat
Lítost přestala litovat
Chamtivost se rozdala
Pravda zalhala
Pláč se začal smát
Strach přestal se bát
Žárlivost přestala žárlit
Oheň přestal pálit
Je to skandál!
Ale koho by to bavilo
Chodit ve šlépějích konvence

Opilý král
prodal svou duši a království
bohu vina
Lokajové a zahradnici
připravují opuštěny zámek
na večerní představeni
S posledními paprsky slunce
král roztáhne oponu
a začne svou němou stínohru
o pegasovi s křidly andělu
co za kostku cukru
přestal létat

Cesta z Dogy
Cesta z hospody může být dlouhá jen pár set metrů, to ale vůbec neznamená, že ji nemůžeš jít celou
noc.
Tramvaj sjela z trati 4
na Transsibiřskou magistrálu
a já si teď nejsem jistej
jestli to nebude zajížďka
Ukrad sem vojákům
noční můry
Nesnaž se mi
rozlepit oči ze snu
roztrhla bys mi víčka
Plachtím po skle ulic
jako povětroň

v písečné bouři
roztříštěný o patu měsíce
.. Ráno jej vzbouzí policejní hlídka
Bez kalhot a v roztrhaným triku
se snaží vypadat přirozeně..

Kambodžský heroin
(Po útoku napalmem bývala modrá obloha)

Hero-inový voják pouští fotku ženy
s rozpuštěnými zlatými vlasy
Boj s vidinovým drakem ustal
Vesnice dohořívá v tichu modré oblohy
Na druhé straně černé řeky
Malá dívenka hází míč
mamince s rozpuštěnými zlatými vlasy
"Mami, kdy se vrátí tatínek"
"Brzy holčičko"

Cizinec
Všechny cesty
vedou odtud do jinam
- domova tuláků
vzbuzených každé ráno
v jiném městě
I když se tisíckrát zeptá
kde je jeho domov
Stejně nenajde odpověď..

Holce z ulice lásky
napíšu pár milostných veršů
Zapálím slunci cigaretu
Věčně nemá oheň
Vosková křídla
zahrabu do sněhu
A všechny barvy
pozvu na černobílej film
Uštknu hada
Uletím ptákům
Pokoušu dobrmana
Usměju se na Zeď nářku
Padajícím hvězdám
koupím padák

Francouzům ukážu
maková pole
Najdu ztracenou zem
A knihy odpovědí
prodám otázkám
Napíšu pár
zmatených slov
Oči
Lesk
Řasy
Obloha
Socha
Vlasy
Blesk
A nakonec
napíšu něco
bez zakončení
...

Amerika
Za cigaretu z mateřídoušky
nebo rozvázaný tkaničky
Pošlou tě za mříže
s teplým černochem
a studenou večeří
V městě chodících soch
S fosforovýma očima cizince
Pálím s nimi svíčku z obou stran
..
Podej mi ruku
Vem si ze mě, co uneseš
a odejdi, ..just like they do..
Poz.: Burn the candle of boht ends - dělat něco co nemůže dlouho vydržet..

Po sedmým tahu
(Možná jich bylo i víc)
Cítil sem se jak rozfoukanej větrem
Teď se to nějak vrátilo
Jako bych zase vlál ve větru
s holou duší v kousavém svetru
Obr křičí nad městem
Už neslyšíme jeho kvílení
Jak holubi krmení
sme si na něj zvykli
V ocelové oprátce

Odlévá další zajatce
Chrlí se kusy ledu
z pohádkových draků
Je noc zázraků
Běž za světlem bludičky
Cestou úzké uličky
V ozvěnách vzdálených
Poslouchej křik šílených
Poslouchej jak do útesu lží
Bijí vlny pravdy
V těch hlubinách
- rozmazaných vidinách
Je stín bez podoby
Sedí v moři bohatství
které nemá konec
Ale tam rybářská loď
Neuloví nic, než botu a hrnec
Bláznivý marnivec
jak malé dítě
rozhazoval tam sítě
Bláznivý malíř
marně kreslil ten svět hlubin
Bláznivý básník
Ve stínu své chýše
Jejich příběhy tiše píše
Měli trůn a korunu
Ale bez krále
Vytvořili spousty dalších stínu
Dali jim spousty barev
a meči přeli se o správnosti odstínu
Letadla krouží nad městem
Jako by ještě nevěděly kam poletí
Tleskání pilotovi- slzy dojetí
Když skočím, dáš mi taky křídla?
Nechci křídla andělu
Ani havranů
Chci z týhle cely
Tisíckrát si zabil
Kdo koho zradil
Pohádka tisíce a jedné noci
Vypravěči, stíne, kdo si
Tenhle večer má zvláštní kouzlo
Vzkříšení snů, slz a strachu
Tanči až do rozbřesku
Můžeš čas prodávat
nebo kupovat
Dnes večer
se může stát cokoliv

Už je čas se otočit
Stíny mrtvých duší ožily
Ohňostroj líbá hvězdy
Na slunce si připili
Čas plyne pozpátku
Někde musí být pramen téhle řeky
Někde musí být konec
Nemůže týct věky
Pod útesy snů
Je rozpité poslání v láhvi
Mám strach přečíst ten odkaz
Bilé prapory stáhli
a udělali z něj rozkaz
Na aukci ztracených duší
Soudce pěstí buší
Neznali obvinění
dávali tresty
Neznali pravý význam
té úzké cesty
toho vzkazu v láhvi
Připili na slunce
Ať do tmy můžou jít
Ale ty zkamenělá srdce
V galerii odvážných a zapomnění
Mohla ještě bít
Jak poslední polibek milence
Dozněl "amen" poslední modlitby růžence
Loučení s holkou hezkou
Lampy v dáli se lesknou
jak náhrdelník nad svící
Knot matně hořící
Pálí svitek z vln
Není třeba odpovědí a otázek
- hledat a nacházet
Co je třeba teď a navždy
je význam odkazu v láhvi

Rozervaná:)
Life is a skyscraper
I fell from long time ago
Now I am walking under bottom line
Broken and elevated..

Dohraju vše až do konce
Nezaleží na vítězi
Záleží na přítomnosti
Čepeli krající čas

Vše to začalo na hraně útesu
V Ruské ruletě s plným revolverem
V dešti v explozích
S chtíčem bez nože na hrdle
..
Bez stále
Stále
Stále
Stále
Stále
Se opakujicích slov
Jako ch o t é zvíře
ai
ck
Ok
je čas jít
Život nebo smrt
Na východ na západ
Dopředu či zpět
Umíš říct
Ne
není den
není noc
není nic
Co můžeš
dát zpět
Play, stop
Slyším... kráčíš beze strachu
Hudbou, slovy:
Zrození nevinnosti
Egoismus
Alkohol
Sex
Hypotéky
Vzpomínky
Indispozice
Smrt
..Zrozeni nevinnosti ..
Opravdu se nebudeš bát?
Měl bys?
Půjdu zpět po tvých stopách
najdu vše co si chtěl ztratit
Vlas, nehet, krev - nezapomeň
Tohle není sen na jednu noc
Píšeš, mluvíš, hraješ si
Na postavy z loutkového divadla

Učíš se scénáře svých rolí
Jednou ti řeknu co nenapsal scénárista
ale herec
Jednou ti zpřerážím všechny kosti
Urazím nos- cítíš pach smrti?
Jednou až zahodím slova
Vrhnu se na Tebe
Jako zvíře

Můj hororopis
Už když sem protrhl vajíčka bílek
bylo jasný, že vylíhl se snílek
Sem celej obrácenej na ruby
blázen s všemi psychickými choroby
Vzácně vyšlechtěné
do krajní nebezpečnosti
S cedulkou "Nebezpečný"
Utíkám veřejné bezpečnosti
Chodím ulicí jak billboard
s reklamou na Bohnice
jednou mě dostanou - přesto nejede vlak
najdou mě až zas jak vlkodlak
budu výt do měsíce
Našli mě při úplňku v parku
Poskládali kousky mě
do náhodné mozaiky
S roubíkem v puse
škubu se ze svěrací kazajky
Jako bych byl jen bahna bedna
Vezou mě do oblasti 51
Pro mimozemský pozorování
že prej byli varováni
že nejsem odsud
mam to ale špatnou karmu
či osud
Teď mám strach
že ta parta vlastenců
Plná elánu
Odhodlá se k tomu plánu
a posadí mě do raketoplánu
a pošle zpět do galaxie zasněnců

Lidoop
Dnes ráno vyděsil mě lidoop
Děs a hrůza mě přepadla

V zoufalé sebeobraně
Použil sem pěsti jako zbraně
A pořezal se o střepy rozbitého zrcadla

Vidlák
Setřel z úst zaschlé povidle
sebral odvahu
skočil ze stohu
a napíchl se na vidle

Herec
Chodím od rohu k rohu
bludného čtverce
Sem herec
co hraje herce

-------------------------------------------------------------------------------Listopad 2007
Výdechem zahalila město do mlhy
Přivřela oči a celé město usnulo
Zhasla lampu v ložnici
a zhasly se všechny pouliční světla
Když byl s ní, byla jeho městem
mlhou, světlem i snem..
V dnešní noci
Dýcháš semnou tohle tekutý město
S dotykem přibitým na vysklené obloze

-------------------------------------------------------------------------------Lásko má
Jež si v srdci mém
Pomiluj tělo mé
Přijď v extáze své
Buď krása Tvá rovna nebi
Věčná na zemi
Polibek zítřejší dej mi dnes
A odpusť mi moje chyby
Jakož i já odpouštím Tvým svůdníkům
Uveď mě v pokušení
a nechraň mě od zlého
Miluji Tě.

AKD
Věnováno vegetariánce co jí jen masožravé rostliny..
Nebydlím na zámku
V království nejrychlejších koní
Nejkrásnějších žen
Nejsladšího ovoce
Nejudatnějších bojovníků
s meči z nejkvalitnější oceli
Ale v ničem nikde nikdy
všude ve všem vždy..
Přijď na představení
kde planetárium promítá hvězdy rovnou na oblohu
Přijď, .. a dotknu se Tě
až odejdeš

Soukeníci stále sukno spřádají
Ikdyž došla vlna ke kolovratu
A zima stále ujídá dne
Nedbá vůbec slunovratu
Řeka si městem klidně teče
Nevadí jí že je bez vody
A osud už je bez starostí
prodal všechny náhody
Socha si jen tak stojí
třebaže je bez kamene
a oheň si vklidu hoří
neřeší, že je bez plamene
Mrtví ještě žijí
Třebaže již zemřeli
a kněz stále káže
má pořád neděli
Jen láska co má možná trvat věčně
Ta skončí dřív, než začne
(Basen rozhodně nechtěla říci, že lidé spolu mají být, když zmizel respekt, cit apod. (ne)smysly ......
snad to nikoho ani nenapadlo. BTW jak si měl začít se dozvís nakonci.)

Arafia
Nikdy prach neutřela
vždy jej jen rozvířila

I don´t remember

Hele tady zastavím a dám si voraz, už sem z toho řízení a šefení cesty unavenej - ti Italové nějaký
značení jakoo fakt moc neřešej.
Jaký navigování - vždyť je to pořád rovně.
Fajn, tak naviguj ty.
Není problém.
Bezva.
Sklopil kryt helmy a přidal plyn.
Kam jedeš?
No hlavní vypadá, že jde doprava.
Ale houby, nic nikde nebylo - tak jed rovně.
Hmm, ok.
...
Kam zase jedeš?
No směr máme mírně západ od jihu, což podle slunce a toho jak jsme zatím jeli je zhruba tam (ukázal
rukou) a máme jet po státní silnici, která těžko bude kostkovaná čiči-stone jednosměrka, tak sem
automaticky zahl doprava, přišlo mi to jasny. Jak jasny, co tady zmatkuješ, nikde nebyla žádná značka
- nic .. tak jeď rovně.
No dobře no. Otočil motorku a najel do jednosměrky. Ulice ale končila vjezdem do dvora, nebo se
dalo jet mírně doleva přes jakousi hodně hodně úzkou dřevěnou lávku přes potok, ale její nevyhodou
bylo, že na ni byly asi 4 schody. Pořád rovně?
Nahodila svůj proelitní výraz a chystala se, že začne nadávat, že je to všechno špatně značený, že
Italové jsou hrozní a že by s tím měl někdo něco dělat, ale začal dřív než ona: Víš miláčku, to není
pořád rovně, to tak jen na některých mapách vypadá.

Básnířka
Kdysi dávno byla v ocelové tepně
vytrženého magnetického srdce nemocnic
kde v posteli spící na stropě prosila o každé slovo
s modrou oblohou přivázanou na zadech

Mlčela a nikdo neslyšel
že v ní pořad tečou slova
která by vyslovením shořela
dřív, než by je položila na rty
…
Rozmočené ulice se pověsily
na prohnutou fosforovou duhu
Elektrické posvátno rozevlávalo
ideogram pouště v jejím srdci
Věděla, že se teď nesmí zastavit
přestože paneláky propletené do sebe
jakoby naplňovaly betonem
i její rozvázaný tkaničky
Roztrhla oblohu
Navrtala na slunce rezavý větrák
Zapálila utopený oceán svatosti
a odjela papírovým autobusem

na druhy konec nekonečna

-------------------------------------------------------------------------------Holka nemůže být kamarád
Napsat verše tak aby netvořily báseň
Opravdu se zamilovat a nic necítit
Říct slovo a nevydat ani hlásku
Zahrát píseň bez jediného tónu
Je jednoduší než být jen tvůj přítel

Už sem měl být někde
jinde a dělat že se bavím
Za hranicemi vesmíru
kam ještě ani nedoletěly první paprsky slunce
kde ještě ani nenastal velký třesk
Chtěl sem Ti asi
napsat každý den jednu báseň
Ale dnes to nestihnu
...
A měl sem taky strach Ti říct
že můžeš chodit po vodě
Ale dnes sem viděl na hladině moře
tvoje stopy

Někdy
Někdy sem jako socha
co se učí plavat
Jindy chodím po hladině
jako po betonové dlažbě
Někdy sem ztracený
jako stín v naprostý tmě
Jindy dalším Theseům
rozmotávám niť v labyrintu
Takovej sem vždy ....

Poezie
Strhala si maso z těla
rozdělala oheň a spálila si kosti
Jak dohořívaly, vyvrátila existenci duše
a zjistila, že na počátku nebyl Bůh
ale poezie...

Soulride
Poezie je prý rozfoukaný vítr
rozchod bez setkání
duha klenoucí se přes noční oblohu
Tak přijď na slavnost
nemusíš vědět proč
Přijď jen na slavnost
Budeš zvaný host
Přijď i ty
dirigente co neznáš noty
A i ty jsi klidně zván
cestovateli co propil své boty
A čistě do rýmu mě napadá
že můžeš přijít i ty
stopaři co neumíš číst stopy
Přijďte na slavnost Osirise
Svá těla prosím odložte v šatně
v(ý)stupným je Váš život

Klíč
Když přečteš verš ze zkamenělého dopisu
oživíš všechny sochy
Klíč od toho co chceš otevřít
je uvnitř

Holce co má nekonečno dveří
Básník je zámečník
Slunce je pomeranč
který si za soumraku sloupeš
Měsíc je citron k čaji v tvé konvici
jejíž pára jsou mraky
Moře je zrcadlo
v Tvé koupelně
Postel jsou dveře
Láska je klíč

Dveře na kartu
Nikdy jsem neuměl psát verše v rýmech
Vždy si jen pluju po vlastních spleenech
Nemám ani svůj etický kodex
a kvalitní vína vždy piji na ex

Osudové čáry
V těle mu tekla jen iluze červené barvy
Ze slunce visely rampouchy
Město zmrzlo v kostku ledu
v dlaních bez osudových čar

Už dva měsíce stojí čas
Sledovala jedinou hvězdu
a možná to ani nebyla hvězda
ale jen antické letadlo
Jaký že je teď vlastně tisíciletí?
Už zemřel Kristus? Zeptala se..
Ráno místo svítání jen vyrůstala obří slunečnice
Zjistila, že její ústa jsou z kamene
a město je jen masožravá rostlina

Když ho znovu potkala
Obešla ho každou půlkou srdce
z jiné strany ..

Z mlhy udělal krabičky cigaret
Z vět složil slovo a z let den
Odmiloval se ..

Možná
Možná dnes na poušti byla polární zář
Možná déšť rozmočil oblohu
a vítr sfoukl slunce
Možná…
Přetřel bych oblohu na červeno
naučil bych kameny plavat
mraky nestínit slunci
a medvěda tančit
Jen za Tvoje
možná

Como-girl
Když dosáhla vrcholu
začal praskat měsíc
jako v apokalypse z islámu

.....

Lékarnička
(Storka mýho spolubydly - abych neporušoval autorský prava.)
Policajt u mě nemohl najít nic, za co by mi mohl dát pokutu, tak vyrukoval se svoji oblíbenou fintou:
Ukažte lékárničku.
Lékárnička byla asi o rok starší, než předepisoval zákon, a tak fízl si klasicky řekl o pětikilo. Vždycky
když tě policajt zastaví, znamená to, že chce v dobrým případě pětikilo. Je lepší s ním neztrácet čas,
dát mu rovnou pěťo a jet od toho buzeratna co má "pomáhat a chránit" do prdele. Zrovna jak
naschvál mi v ten moment volal přiopilej otec a já se prořekl, že právě platím flastra za to, že nemam
lékárničku. Otec na mě, ať to neplatím, že je v zadu. "Já vím, fáťo, že je v zadu, ale je rok po nějakým
limitu, nebo co..
"Dej mi toho buzeranta k telefonu, roztřískám mu palici a uvidíš, jak mu bude dobrá."

Špatnej den
To je dneska ale špatnej den, povzdechl si a přitom rozfoukl poslední lajnu na zrcadle.
Pověsil letiště zpět na stěnu, rozmotal padesátikorunu a šel si koupit na snídani startky.

Request ID
Štvalo mě, že na některejch pumpách a v některých obchodech, není třeba dávat PIN, a tak sem na
kreditku tiskacím napsal místo podpisu "Request ID". Bohužel, nikdo ID nevyžadoval, a tak sem se dva
roky normálně podepisoval, aniž by si někdo všiml, že podpisy vůbec nesedí. Po dvou letech ale ejhle,
žena u kasy si všimla, že podpis nesouhlasí. Docela mě to i potěšilo. Vytáhl sem občanku, jako že to
sem vážně já. "No, ale musíte se podepsat tak, jak máte na kartě." "To se mám jako podepsat
"požaduj občanku"? Jaká je pravděpodobnost, že by někdo ukradl někomu kreditku a měl stejnej
obličej a jméno? Musíte uznat, že mnohem menší, než že někdo napíše podobně "požaduj občanku".
"Máme své předpisy a ty musíme dodržovat." "A já mam zas svou čest a nechce se mi ze sebe dělat
pitomce. Žiju snad ve středověku nebo co?" "Podpis musí sedět." "Ale podpis je k ničemu, říkám vám,
že ste první po dvou letech, co si všimla, že tiskacím napsaný Request ID vypadá jinaknež můj
podpis." "Podpisy musí sedět." Řekla žena, jako by větu pustila znova z diktafonu. Pochopil sem, že
tudy cesta nevede. Vzal sem učet a podepsal se Request ID. "Prosím vás, ještě bych vzal dva
pazourky, jeden kyj, borovicovou kůru na rozdělávání ohně, trochu medoviny a už se v téhle končině
vynalezlo kolo? Jestli jo tak bych si možná jedno vzal." "Cože?" "Ale nic, přeji hezký zbytek dne a
pozor na ptakoještery."

Pohodáři
"Kurva drát proč přestala fungovat televize?"
"Protože letadlo padá." Odpověděl muž znuděně kouřící cigaretu.
"Dooháje, tak to se teď ani nedozvím, jak to dopadne."

Akční spánek (Under Influence)
1. Usnete na pul metru širokým okraji pod prepadem hráze Lipna. Je ráno jediného víkendu v roce,
kdy se má pouštet voda na závody. V momente kdy hrázný pouští vodu prepadem z prehrady Vás do
kocoviny v niž máte pocit že se vám rozskocí hlava na pulky probudí krik: Dandici, ty debile, vstávej,
pouští se voda. Zjistíte, že hned vedle vás je pres tricet metru hluboká stena a pár metru nad vámi se
otvírá Lipenská prehrada. (Dandic)
2. Zbudíte se hlavou v ohništi.
3. Zbudíte se v príkope prikrytí kolem, jimž ste se v noci marne snažili zahrát.

4.Schovate se pred deštem pod most. Lehnete si ale do dolíku pod trubkou, ze které odtýká z mostu
voda. Ráno se probudite celej v jezero-louži. Faktem zustavá, že na Vás ale nepršelo.
5.Vycistite si zuby, a pak si spletete rohožku pred vchodem do domu s postelí. Ráno se ale mužete na
spolunájemníky s vycištenými zuby porádne usmát. (X krát prevyprávená storka, zajimalo by me jak
znela poprve.)
6.Usnete na kole oprenej o zidku u branky, když ste marne zvonili na zhulenýho bratra at vám jde
otevrit, protože nemužete najít klíce. Ráno zjistíte, že je máte v kapse.
7. Spíte zohnutej pres zábradlí u v(ý)lezu do(z) hospy. Nikdo vás samozrejme nezbudí, každý kolem
vás projde a vysmeje se vám. (Brudrs)
8. Prelízate trímetrovou bránu v domení, že za ni budete nenápadní. Ráno zjistite, že tu není žádnej
plot, ale jen brána.
9. Spíte vedle nekoho, kdo šuká a snažite se delat, jako že fakt spíte. Pak ješte poslouchate blbý kecy
typu, užila sis to?
10. Prijedete na chatu do hor, kde je zrovna minus 40 stupnu a zjistíte, že zamrzla voda a tak vodní
topení moc topit nebude (vubec topit nebude, abych byl presnej). Nenapadne Vás nic lepšejšího, než
že dáte dva spacáky do jednoho a vyspíte se svým kámošem. Spíte oba na boku a celou noc se
prekopáváte o to, kde budete mít nohy. Marne se snažíte je mít pred sebou a tak celou noc spíte
prolomení v zádech do U.
11. Spíte v byte prítelkyne co Vám rekla: ráno si promluvíme.
12. Dospáváte v poledne první dojezd bez hulení (zásadní a amatérská chyba) lidma, co tyhle veci znaj
a nereknou vám, dej si neco k jídlu, pust si hudbu a ser na to, je to jen stíha - stav tvý mysli, za par
hodin vlastne nebude existovat.
13. Smazáno..
14. Ste s partou kámošu na vode co sou stejný trubky jako vy a kašlou na stany. Samozrejme prší a v
deseti lidech ležíte ve spacáku preskládání pres sebe v malý dodávce a celou noc cekáte až kapky
dešte prestanou bubnovat na strechu. Nálada k ránu již vubec není prátelská.
15. Jedete do Francie ve Fiatu Ducato. Sedíte uprostred, kde je sklápecí operka na ruce. První dve
hodiny ji necítíte. Druhý dve hodiny už o ni zacínáte mít tucha. Dalších pet se marne snažíte najít
polohu v niž by Vás prešla krec v odumrelých zádech. Všichni si ale v pohode spí.(Sádlo)
16. Usnete v neparte lidí, která vždycky jen jako supové ceká, kdo se první vykropí do nemoty, aby ho
pak mohli nekde privázat, svázat, obvázat, polít, zasypat, pochcat, svlíct, ci do neceho navlíct atd.
17. Probudíte se z kocoviny celej potetovanej, zjistíte, že vám na úcte chybí 10 000 eur, ste obvinení z
vraždy a musíte odjet na rok na vojenskou misi do Afghanistanu, nebo jít na tri roky do vezení.
(Florian. Florian je opravdu potetovanej, byl rok v Afghanistánu, byl obvinenej z vraždy a desne
kalil.Ted strasne hulí svoji thajskou ganju.)
18. Ve ctvrtek zkusíte jestli se dá prežít konzumace 300 lysohlávek. Probudíte se v sobotu ráno.
(Mouka)
19. Ste vecer s kamošem venku a napadne vás, že zajdete do nocního klubu. Holka stála tehdy na noc
6000. Rozhodnete se, že ji dáte na pul. Ste ale na kaši, takže hned vytuhnete. Ráno vás jen pritel
zbudí. Noc v opileckém snu za tri litry. (Kámoš od Sídžeje)
20. Usnete hlavou na zapnutým elektrický sporáku. Zbudí vás vaše horící kapuce a jecící kámoši.
Naštestí máte na sobe dva klokany. (Brudrs)
21. Zbudíte se bez kalhot uprostred mesta. (Mambic)
22. Jedete na motorce do Itálie, naplánovali ste trasu na neco pres 3500 km, takže ste prehlídli, že v
jednom míste prejíždíte 3000 metru vysoký vrchol a nejak vám ani nedojde, že by tam mohl bejt sníh
- jedete prece do Italie. Hlavní rovná cesta jež je napul dálnicí se z niceho nic zmení do úzké príkré
cesticky, nekterý zatácky musíte i na motorce projíždet na dvakrát. Po dvou hodinovým stoupaní
zjistíte, že už je noc a je pod nulou.. Podarí se vám sjet do 2000m kde zkusíte prespat v letních
spacácích. Láska ani mladí Vás nejak ne a ne zahrát.
23. Smazáno
24.-X Nechám na Vás ...

Zájem o práci
Konecne sem zjistil, cím bych chtel být - bohužel ani nevím, jestli tato profese má jméno. Chtel bych
nicit domy takovým tím "jerábem s obrovskou koulí". Bohužel, casto se mi v živote stává, že se minu,
tak spíš než nicit jednotlivé domy, by pro me bylo lepšejší nicit treba rovnou celý mesta. Kdybyste
vedeli o nejaký firme co potrebuje takto znicit nejlíp celý mesto, nebo stací treba ctvrt - dejte mi
vedet.

Ungenesis
2,4 Toto je popis stvorení Niceho.
(Desatero) Prvních šest dní odpocíval.
1,28 Sedmý den koulk na vše. Videl, že to je špatné.
2,18 Jako první znicotnil ženy. Treba že jej Dábel prosil, at znicotní cokoliv jen ne je.
1,29 Dále rekl: "A už se také porád navzájem nežerte."
1,30 Všemu v cem je živá duše, prikázal za pokrm zelenou bylinu. Nikdo to však nedodržoval.
2,3 A tak vše sedmý den proklel a zacal tvorit Nic.
1,26 V jednu hodinu odpoledne rekl: "Znicotním cloveka v marné snaze jej utvorit podle obrazu
mého."
1,27 Znicotnil cloveka a videl, že to je dobré. Dal by si špeka, ale musel se ted soustredit na práci.
1,24 V druhou hodinu odpoledne rekl: "I skoncím s rozmanitými druhy živocichu, nebot se stále žerou
navzájem!" A stalo se tak.
1,25 Znicotnil rozmanité druhy živocichu a rovnou i rostlin. Videl, že to je dobré.
1,23 Byla tretí hodina odpoledne.
1,14 I rekl: "Nebudte svetla na nebeské klenbe, aby oddelovala den od noci! Nebude již znamení
casu, dnu a let.
1,15 A stalo se tak.
1,16 Znicotnil slunce a hvezdy. Videl, že to je dobré.
1,8 Byla by ctvrtá hodina odpoledne, kdyby byl nejaký cas, ale ten nebyl, a tak si ted v klidu dal špeka.
1,9 Pak rekl: "Nehromadte se vody pod nebem na jedno místo - necht zmizne souš!"
1,10 Treba že ho Dábel znovu na kolenách prosil aby nenicotnil divoké reky, znicotnením sjednotil
more a reky s pevninou a videl, že to je dobré.
1,11 Jak byl zkourenej, také chtel ríct: "Nezelenej se zeme zelení!" A stalo by se tak, ale pak si
uvědomil, že už všechny rostliny (až na svoje konopí samozřejme) prozírave znicotnil se všemi
živočichy. Mel by teď hodinu volnou, kdyby nejáká byla.
1,3 Po volné hodině, která nebyla, nebyla šestá hodina odpoledne.
1,4 I řekl: "Nebuď již vůbec světlo!" A nebylo světlo.
1,1 Poté nicotněním sjednotil nebe a zemi a tak stvořil Nic. Viděl, že to je dobré.

-------------------------------------------------------------------------------Vězeň
Slova byly jako žiletky
rozřezávaly mu ústa
Obvazoval se tichem, až mu srůstaly rty

a slova mu tekly z konců prstů
V uniformě, jejíž pruhy jsou čárovým kódem
jež je číslem šifrující slovo význam
přetrhl pouta, prošel zdí věznice
roztáhl křídla a odletěl

-------------------------------------------------------------------------------Nerozsvěcuj, neviděl bych (kam spadnout).
Spadla mi do pokoje hvězda
dal sem ji do popelníku s jointem
ráno tu mrdku spláchnu do hajzlu
Doufám že to byla nějaká součástka velkýho vozu
vznikne celo-vesmírný crash
a osudy z našeho horoskopu
se splaší

-------------------------------------------------------------------------------Loutka(ř)
Nohy mu říkaly kam jít
rty co říct
a prsty co psát
Loutkař, kterým hýbou jeho loutky
místo otisku prstů má letokruhy

Hierogamie
Vyplaval až k nebi
a nadechl se zase jen vody
Nebe je jen další dno

-------------------------------------------------------------------------------Trapná
Jdu zpět po svých stopách
tam kde jsem ještě nebyl
V srdci topím popelem
a zbytky hrdosti lovím ze dna duše
Bohyně světla kdysi rozhazovala
slunce po vesmíru
jako zrní obilí po poli
Ale ty nesvítí pro mě
Muj život je jedna noc

Je jen další zima
vesmír je zavátý sněhem
(nejhorsi basen nakonec - v nejhorsim skonci
JInak samozřejmě VŽDY existují vyjimky a NIKDY jich není málo)

-------------------------------------------------------------------Eidetic
Musel vždy desetkrát zakopnout
aby pak udělal jeden sedmimilový krok
Duch básníka od něhož láska vždycky odejde
když mu na jaře zase narostou kosti, maso a tkáně
Holčičko
Holčičko, tvoje panenka
má na rtech kyanid
Kovář jí ukul mysl
a sklenář vyfoukl srdce
Holčičko, když skáčeš panáka
je zemětřesení
Když si hraješ s pískem
ze země je poušť
Když foukáš bubliny z bublifuku
je tornádo
Si krásná
když si hraješ
-------------------------------------------------------------------------------Báseň, kterou jsem zapomněl smazat
Jako lední medvěd, který čím víc si oklepává kožich
tím víc je na něm namrzliny
Jako láhev, ze které čím víc uléváte
tím víc je v ní lihoviny
Nebo jako odpadkový koš, který když vysypete
tak je čtyřikrát plnější
Či jako barva, kterou čím víc zesvětlíš
tak o to víc je tmavější
A nebo jako obrazovka, kterou čím víc vyladíš
tím víc je zrnitá
Neb jak plocha, kterou když zarovnáš
tak je víc vlnitá
Jako slepy jezdec, co střídá protisměrné pruhy
když se snaží projet, za oblouk cernobílé duhy

Můj pokoj je jako Atlantida
v temnotách dna oceánu
kterou občas projiskří
místní elektrický parejnok
Žábrami dýchám sůl ze stěn
Blánami mezi prsty dělám
stopy na koberci
Zapaluji si cigaretu
a vydechuji vesmírnou mlhovinu
v níž o sebe zakopávají
žahavé medúzy
a mléčná dráha jim teče po zádech
Pak zatahuji žaluzie
s výhledem do středu galaxie
Ráno jejími rameny
posekám trávu před domem

Dressed in skysea
Slunce si zabouchlo prsty při stmívání
Půlnoc zapomněla vynulovat čas
Přecházet dnes z jedné vteřiny do druhé
je jako překračovat pres rozvodněný potok
Když sis ráno oblékla svetr naopak
mořské dno vyplavalo nad hladinu
A když si večer shodíš šaty
nebe spadne na zem

Shaman
Podle legend mají dnes šamani menši sílu než v dávné minulosti, nevěřte všem pohádkám, my
šamani máme dnes větší moc než kdykoliv předtím.
V moji houpací síti na balkoně
usnul delfín
Neříkám nic ani na to
že mi kolem stolní lampy už pár dní
lítá Halleyova kometa
Neříkám nic ani na to
že v rodném listě mám psáno
že sem vzešel z výbuchu sopky
na Falklandech (V Ohňové zemi roku 1971)
Neříkám nic ani na to
že z mých čár života na dlani

stavěli Transsibiřskou magistrálu
Neříkám nic ani na to
že v mé modré košili
chodí monzunový déšť
slunce mi šlohlo šiltovku
a vesmír nosí mé černé triko
Neříkám nic ani na to
že na New Yorské burze
je dnes tělo k duši
v kurzu 1 : 0,93…
Další černý pátek
Další válka
Další krev pro tvé rty
pro tvá bílá křídla
Pro holky které prodávají
svoje srdce za zlaté cihly
ropná pole
hranice na mapách
Neříkám nic
stejně bych vlastně jen
vydechl plamen atomového hřibu

