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LÍBÍ SE MI

 

Líbí se mi

když báseň se roztiká tiše

a slova jak soukolí do sebe zapadají

a člověk sotva dýše

když něžnou melodii hrají

 
23. 8. 2009
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Jako básníci

sedíme nad rybou

a pečlivě vybíráme kosti zbytečných slov

 
8. 5. 2005

6



 

 

Stavíš-li ze slov čistou krásu

slovo si samo řekne jak chce ležet

když je kladeš do tarasu
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Pod klenbou lebky

            po nebi plují různotvárné myšlenky

Převalují se a mění jako kaleidoskop

a když je nezachytíš teď

tak už nikdy

 
8. 12. 2003
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Každý by se rád povozil 

slovním kolotočem

leč mladý, byť chtěl by mluvit,

vůbec nemá o čem

a starému, ač má o čem, běda –

ta moudrost mluviti už nedá
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Inu ano:

Co psát

když už jsme si všechno řekli

a já zaštipuju výhonky jako vzteklý

Přesto přese všechno doufaje

že nepřízeň osudu přečká

když ne strom

tak alespoň malá bonsaječka

 
2. 12. 2001
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Texty mé ty jsou jen

zaspaný dnešní sen

co s duší si pohraje

a nikdo nepochopí

 

Většina textů mých

je jako loňský sníh

Napadne Roztaje

a zmizí beze stopy

 
6. 7. 2005
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Nepiš voloviny

Piš co nemůže napsat

nikdo jiný

 
20. 7. 2009
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UŽ VÍM KDO JSEM

 

Nejsem písmeno natož vykřičník ba ani tečka

Jsem jen jedna z mnoha mezer mezi slovy

které tiše slouží tomu kdo hovoří

 
4. 4. 1998
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TA BÁSEŇ Z TROLEJBUSU

 

Jedna vzpomínka

co zaručeně rozteskní tě:

Zapomenutá báseň

co potracené dítě

 
12. 6. 1998
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Jako dýky ostříš svoje rýmy

do boje s hlupáky a zlými?

 

Hned tě, hochu, připravím o iluze.

Právě zchystals zbraně k rukám luze.

 
7. 4. 2004
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Díky Díky Díky Díky

za ty vzácné okamžiky

kdy mi ve své celé slávě

začnou zpívat múzy v hlavě

 

Není Není Není fér

že neslyší hudbu sfér

každý kdo má obě uši

a jen tuší lačnou duší

 

a tak chytám za pačesy

myšlenky, než zmizí kdesi

a pak pilně k vaší hrůze

zpívám, co jsem ukrad’ múze:

 

Díky Díky Díky Díky

atd.

 
18. 6. 2004
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citáty, přísloví

17
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Prachy jsi a v prachy se obrátíš.

Václav Klaus

 

Müslím, tedy jsem.

René Descartes, Rozprava o gastronomii
 

Není malých rolí.

Gustáv Husák při nedostatku toaletního papíru

 

Bez peněz k doktorovi nelez.

 

Kdo chce korektora bít, chybu si vždycky najde.

 

Opakování – matka pakáren.

 

Ars ancila propagandae.
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hříčky
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Vedle jedle

medle bedle

Ber je hnedle

Vždyť jsou jedlé

 

pO tOm cO šlO O mnOhO

OhlO hO tO hO hO hO

 

CHArlie CHAplin

 

Nemám rád náŘEK ŘEK, ŘEK’ ŘEK ŘEKyni.

 

Svaz architektů se má za reprezeNTANTA archiTEKTEK. 
VojKŮVKŮV styl má úNOSNOSt.

 

Slyšel jsem plakát

tiše plakat

že není vakát

a musí makat
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KOSMICKÉ PÍSNĚ DNES

 

Chybí o2ha 1t?

Do k8u pohleďme!

Hned se chce písně 5

a hruď 7e!

 

 

NOSNOSt sEDADEl

 

pedaGOGOvi
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opravená slova
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p-rezident

řežim

cvocialismus

repoblika

demokradcie

democrazy

computerus

ženuše

shopný obchodník
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pořekadla, kóany, 
moudra, epigramy
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NEJVÍC KECÁ
TEN CO NEMÁ CO ŘÍCT

TI, CO MAJÍ CO ŘÍCT

mlčí
a jednají

 
15. 11. 2003

 

 

Řekneš-li jim co ti vadí

to ti pak dělají rádi

 
23. 10. 2006

 

 

Říká si žena nehezká:

Jedna ruka netleská

 
17. 10. 2006
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ROZDÍL

 

Noha není ruka. Od nohy se dá očekávat nakopnutí a ne 
pohlazení.  

 
9. 7. 2006

 

 

PARADOX

 

Do morálky nedorost –

na levárny chytrý dost.

 
2. 7. 2006

 

 

Tak křičíme své otázky

že neslyšíme odpovědi

 

 

Dejte to oslovi

zda jej to osloví
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Proč řve Gimli?

Aby si ho všimli.

Malý zjev,

velký řev.

 

 

Svezou tě sice zadarmo,

ale tam, kam chtějí oni

 
16. 10. 2003

 

 

Myslí si, že jsou bohyně

a chlapi jsou z nich perplex

a zatím hlavy nám otáčí

hřebecký pátrací reflex.

 
19. 9. 2003

 

 

Člověk si vybere

a teprve potom zjistí, co
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Na psa neštěkám

 

 

Úřední šimli

až všimného si všimli

 
27. 2. 2004

 

 

Po hádce

v pohádce

 

 

NEDIV SE

 

Padesát let

skenuju svět

a tak mám vhled

 
8. 1. 2004
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KOLENOVRT

 

Že vrtáním do kolena

udělá se pěkná cena

hned nakoupil nebozízky

doufaje ve velké zisky

 
8. 1. 2004

 

 

S námahou stoupá se ku vrcholu,

ale pak už se jde snadno. Dolů.

 

Na dno

dostaneš se snadno. 

Mnohem tíž než dolů

míří se ku vrcholu. 

 

Když se octneš na vrcholu

dá se jít už jenom dolů

Nahoru se škrábeš dlouho a namáhavě

Dolů to jde rychle a hravě
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Dětem neříkáme

že času je málo a voda stoupá

Jen je ze všech sil držíme nad hladinou

 
12. 4. 2004

 

 

POZITIVNÍ MYŠLENÍ

 

Nic netrvá věčně

Ani utrpení není nekonečné

Stačí si jen říct:

Mrtvého nebolí nic

 
12. 2. 2004

 

 

Čas nás jako maskér na staroušky líčí

leč po hře nás už neodlíčí snaha ničí
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TAK TO CHODÍ

 

CHACHACHACHACH

ACHACHACHACHA

 
7. 12. 2003

 

 

Feministky jsou ženy,

které chodí na pánské záchody

 

 

MY CHCEME

ale nemůžeme

 

 

NAŠI PŘEDKOVÉ BYLI ÚSPĚŠNĚJŠÍ

 

Jsme důkaz toho

že naši předkové byli úspěšnější

než jejich protivníci

 
2. 7. 2006
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Dík za to, že nenávist

sama sebe musí hrýzt

 

Dík za to, že každá láska

s tvou duší se něžně laská

 

Jen je těžké k pochopení

jak snadno se to v to mění

 
18. 7. 2004

 

 

PERIPETIE

 

Hinduista

vzývá Krista

Křesťan zrozen

je prý pro zen

 
11. 4. 2002
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Dej blbci moc

a on projeví svou blbost

ve vší její košatosti

 
2. 8. 2002

 

 

SPISOVATEL

 

Zapisuje s chvatem

v zanícení svatém

 
23. 8. 2002

 

 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

 

Ať je to lepší,

než jaké to bude.

 

 

Horší je než noční můra

kreativní kreatura
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Reklamou

tě klamou

 

 

Opaka 

pro paka

 

 

Mateřský jazyk:

pascal a basic

 

 

Když fouká vítr,

je marno zametat před svým prahem

 

 

Každý večer učíme se smrti

tak dlouho, až se to naučíme

 

 

Cestou za snem

děkujem a žasnem
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Kolik lidí bys asi potkal

kdyby sis jich všiml

 

 

Každá hospoda

své hosty nakonec vyžene

do mrazivé noci

 
2. 10. 2000

 

 

Pravdomluvnost je Achillova pata

za kterou ostrý zoban

vytáhne jádro ze skořápky

 
10. 12. 2005

 

 

Psovi se špatně žere –

když si stojí na rukách
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Ať sebeusilovněji zavíráš oči

zůstáváš bdělý

 
25. 9. 2005

 

 

Že jsi kámoš, tak já ti to

prodám třeba se slevou

(Až se toho krámu zbavím,

vydechnu si úlevou)

 

 

Kdyby se bohatlo z poctivé práce

musel bych být už dávno za bohatce

Že však ta naděje je pro malého Jardu,

nemám ani milion, natož miliardu

 
10. 6. 2004

 

 

Nechal ses zahnat psy? Pak máš vinu,

že nejsi vpuštěn na hostinu.
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Dobrý jsi-li,

dobrým pomoz,

zlí aby se poučili.

 
(9.) 12. 2002

 

 

Ti vpředu jdou sami.

 
9. 10. 2002

 

 

Pravda se vejde do náprstku

Těžké je jen

vyrýžovat tu hrstku

 
3. 10. 2003

 

Pravda se vejde do náprstku.

Všechno ostatní jsou kecy.

 
13. 11. 2002
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Pravda je tristní.

Buďtež pochváleni všichni,

kdo nám na ni dávají zapomenout.

 
23. 12. 2002

 

 

Inteligence se zahrát nedá.

 
9. 1. 2002

 

 

Kdybys věděl, co si přeješ,

tak by sis to nepřál.

 
20. 10. 2003

 

 

Aby bylo na výplaty,

snížíme jim tedy platy.

 
20. 10. 2003
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Styk s dámou a šéfem tě vyškolí

pro každou pumelici

Myslet si můžeš cokoli

jen něco však můžeš říci

 
5. 9. 2005

 
 

Má sladká královno Jo lež, to je jiná káva

pravda je na hovno Ta ti ve všem přitakává 

Nikdo ji neocení Ta tě konejší a po srsti hladí 
Je po ní na zvracení Lež, tu máme všichni rádi 

 
7. 5. 2005 2. 9. 2009

 
 

ŠKOLA

 

Lež, které nikdo neodolá

si z tebe stokrát udělala vola

Jak po tomhle mohli byste

uvěřit pak dušující se pravdě čisté

 
18. 12. 2004
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Stanislav Veliký:

            Že premiér jsem pro parádu

a že dělám chyby?

Chce to tedy jinší vládu,

jíž se můj styl líbí!

 
23. 2. 2004

 

 

Definice Murphyho zákonů:

Každé cílevědomé úsilí vede k dosažení opaku cíle.

 
27. 2. 2005

 

 

V zázrak zoufalí

vždycky doufali

 
26. 3. 2005
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V BOŽÍCH MLÝNECH

 

Svou bolest a zlobu vynech

Revanš nech na božích mlýnech

Že i ty drcen jsi tou melou?

Mlýny prostě co je v nich to melou

 
 

Co jedni mají rádi

to druhým zase vadí

 
 

Peněžní systém

 

Ti nahoře mohou mít jen tolik

o kolik oberou ty dole

 
1. 8. 2004

 
 

Bludiště, které známe,

nás nic nenaučí.

 
9. 8. 2004
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Za čím tak běžíš ze všech sil,

abys to co nejdřív dohonil?

Víš, že smrt je ten tvůj cíl?

 
15. 7. 2004

 

 

Bývá pravidlem,

že ti, co měli vždycky dost peněz,

mívají o sobě

zbytečně vysoké mínění.

 
27. 7. 2004

 

 

Oříšek kóanu na roveň:

Ostrá a tupá zároveň

 

 

Blbost nemá zábrany, a tak kraluje.

Dokud si nenabije hubu.

 
21. 7. 2004
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Čekáš, že skočím po klacku, kterýms po mně šel?

Mrtvý se nezvedne, i kdyby chtěl.

 
1. 8. 2004

 
 

Slisuj hovno do sebepohlednějšího morálního kadlubu, zůstane 
hovnem.

 
2. 9. 2005

 
 

Ač vypadá to neskutečně

Nebudeme tady věčně
 

Jsem už starý

Po nocích rozmlouvám s mrtvými

19. 8. 2007

 
 

Lepí střepy

 
17. 10. 2004
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Na pěkném věšáku pěkné každé šaty

 
20. 8. 2006
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láska
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Láska je cit velkolepý

Slepé slepí Slepé slepí

 
20. 11. 2005
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KÓAN

 

Žádná je málo

Jedna je moc

Kdo víš, jak na to

přijď na pomoc

 
7. 1. 2004
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VYSVĚTLENÍ

 

Zkusit se s námi domluviti

je pro ženskou strázní

Každá ženská vysvětlí ti:

Chlapi jsou všichni blázni
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Zle je.

Už mne nic nezahřeje.

A ona, můj ty Bože,

stále jen vráží nože.

 
5. 2. 2006
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Z ČÍŠE BOKŮ MOCI PÍT

 

Ten pohár do dlaní uchopit

z číše boků moci pít

 

Už nevedu si to představit –

z číše boků moci pít

 

Však stále schopný poprosit:

z číše boků moci pít

 

Nemusel bych živý hnít,

z číše boků moci pít

 

Mohl bych se uzdravit,

z číše boků moci pít

 

Do duše by vstoupil klid,

z číše boků moci pít

 
2. 7. 2006
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Slunce kloní se k západu

a já mám hlavu plnou nápadů

co budu s Kateřinou

dělat pod peřinou

 
10. 5. 2008

58



 

 

Pokaždé ta první slečna

zdá se býti výjimečná

až na to, že každá nová

stejně tak je osudová

 
26. 1. 2004
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HRA I

 

My staří dobře víme

co mladým v hlavě straší

a co pravda je a co klamy

Jen jediné však smíme:

Nechati je v kaši

ať prokoušou se sami

60



 

 

HRA II

 

Na celý život že láska osudová?

Nepleť se, hochu.

Brzo začneš trojčit znova.

Ale říct ti to? Není možná.

A tak hrajem spolu. Až každý sám to pozná.

 
26. 1. 2004
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První láska zdá se

býti osudová

stejně jako v první

básni její slova

 

Teprve až život

odfouká to smetí

vědomí, co můžeš

ruce rozváže ti
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BLAHOPŘÁNÍ K SŇATKU

 

On:

S ženskou ani omylem

To raději s debilem

 

Ona:

Já s chlapem? Vůbec!

Vždyť je to trubec

 

Bůh se vždycky řepí

když tyhle dva slepí

 
18. 1. 2004
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Nevyčítej ženě to, co není –

v tom, co je, hledej utěšení.

 
25. 6. 2004
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VIDĚNO Z NAŠÍ PERSPEKTIVY

 

Veškeré myšlenkové bohatství lidstva

vystihnout lze několika slůvky

Vesměs řeší stále stejný problém:

Jak nejlépe strčit

            zástrčku do zásuvky

 
14. 6. 2004
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Je to věc těžká

pomilovat a porodit ježka

Tyhle starosti však nikdy nedoženou

problém, jak domluvit se s vlastní ženou
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Miluji

a přesto je mi dobře

ač nemám koho obejmout

Miluji

a jsem lásky plný až po okraj

a chce se mi věčně

na té radosti plout

 
23. 8. 2000
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NECHAT SE NÉST

 

Lásky plný

nechat se nést na vrcholu vlny

a nemyslet na to kam se žene

Zda na útesy, či do země zaslíbené

Zda do země zaslíbené, nebo na útesy

Zda tě čeká eden, či vzýváš tím běsy

 
23. 10. 2000
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City na uzdě

jak vzpínající se koně

Stoje rozhlížíš se

a dál jedeš krajem

 

Ač všechno bys jim dal

slzu neuroníš pro ně

Dál jedeš Dál

a s city si jen hrajem

 
26. 9. 2000
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Pohlazení gejši

tvou touhu nikdy nezkonejší

a přitom stačilo by tak málo

aby se srdce v poutech marně nevzpínalo

 
17. 9. 2000
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Stojící hodiny a ženská mají pravdu dvakrát za den. 

 
7. 1. 2006
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Chundelatá pampeliško

Chtěl bych líbat tvoje bříško

a do hrstí přesladká

chytit tvoje dvojčátka

 
7. 1. 2003
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Let kolem lampy

 

Srdce omámené

táhne mne do plamene

Neshořet bolí ještě víc

než vrhnout se touze vstříc

 
3. 4. 2003
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Nejdřív:

Má duše natrhla se

o hřebík pohledu

Marně se kořím kráse

co svésti nesvedu

 

Potom:

Tam zmizelo mládí 

odkud se nevrací

Co mívali jsme rádi 

nám žaludek obrací 

6. 9. 2005
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Co denně potkám a vzápětí opustím osudových lásek

Co neviňátek denně povraždím

abych dál zůstal králem nad svými city

 
6. 8. 2004
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Love Love Love Love Lavička

Jsou na ní dvě srdíčka

aby milá Anička

myslela na Jeníčka

 
4. 8. 2004
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Myslel jsem

že mám zlomené srdce

a zatím to jsou větry

 

22. 7. 2009 
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o smrti
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Už na obzoru vidím paní s kosou

V loďce času pluje blíž a blíž

S tou milenkou až na kost bosou

zanedlouho se již políbíš

 
22. 2. 2004
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Čas se nezadržitelně, rychle a hrozivě nachyluje

a už vbrzku spadne klec

Jak za oknem rychlíku míhají se dny

a jako dým za lokomotivou poletuje

myšlenka na konec

 
6. 6. 2007
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ZA SVÝMI MRTVÝMI

 

Rozmlouváme spolu jak plameny ohníčku

který postupně zhasíná

V srdci vždy skryjeme malou hvězdičku

na kterou se vzpomíná

 

Až bude naše duše plná hvězd

a zářit bude světlem tím

a bude dáno nám tu tíži neunést

pak přidá nás to k nim

 
20. 10. 2005
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NÁVRAT

 

Vyzvednut ze tmy sluncem k životu vznáším se nad vodami

a jsem tu ve vzdušných zámcích stále ještě s vámi

a teprve až přikáže mi osudu nezbytí,

já, všetečná kapka, vrátím se do temného oceánu nebytí

 
22. 9. 2000
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UŽ MUSÍM JÍT

 

Hodiny bít

už slyším na kostele

Už musím jít

Nemohu zůstat déle

 

Musí to být

Nemůže být to jiné

Už musím jít

Vždyť víš, že vše pomine

 

Už musím jít

a už se nevrátiti

Už musím jít

Hodiny to poví ti

 

Už musím jít

a tak se pěkně mějte

Už musím jít

Tak na mne vzpomínejte
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Už musím jít

jak všichni odcházejí

Už musím jít

a tak vám dobré přeji

 

Hodiny bít

atd.

 
4. 6. 2004
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Planeme na hladině

jako olejové skvrny

Plyneme klidně

Nikde žádné vlny

Až posléz začneme se točit dokolečka

a náhle sklouzneme do výlevky

a tečka

 

Ze sna na 7. 8. 2009 
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život
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Život mne leká už tím

že každý den jiná šaráda mne čeká

a mne leká, že ji jednou nerozluštím

 
2. 11. 2000
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HORŠÍ NEŽ SMRT

 

Držím se tě, neb stále je naděje

že by ses k lepšímu zvrt

byť tuším, že nakonec řeknu ti:

Byls horší než smrt

 
3. 12. 2004
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Zas mám se na co těšit 

a rázem je mi hej

Zas mám se na co těšit

hned je mi veselej

 

Zas mám se na co těšit

a tak není co řešit

a můžu na to hřešit

že svět je báječnej

 
30. 6. 2005
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POSUN

 

Mládí:

Ó, jak miluji tě, sněhu

pro tvou čistou, křehkou něhu

Pro tvé samozřejmé padání

jež i v smrti pohladí a nezraní

 

Stáří:

Tak tě, sněhu, nenávidím

až se za to tiše stydím

Jsi teď pro mne, bez vytáček

jen hromadou hnusných sraček

 
27. 1. 2007
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Rád jsem se smával

Pro druhé to byl kravál

Když odhodlali se mi to říct

pak k smíchu nebylo už nic

 
24. 6. 2007

95



 

 

České dráhy s nonšalancí

učí nás žíti

Jen někdy vlak jede a ty máš šanci

tam kam chceš se dopraviti

 
13. 9. 2003

96



 

 

SIGNUM

 

Z těch všech hajlzů kurev volů pičí

jedno signum jednoznačně křičí

Prdel hovno sračka

to je jeho značka

A také, zdá se,

všelikého řečnění i o dobru a kráse

 
10. 9. 2003

97



 

 

Když kozel do duše naplije ti

mysli jen na to, že jsou to děti

Ovšem jak bys je moh’ mít rád

když cítíš tu zlobu a ten smrad

 
26. 9. 2003

98



 

 

Octneš-li se v cestě vlaku

zajede tě bez rozpaků

Stejně tak nám drtí těla

i civilizace celá

 
28. 3. 2004

99



 

 

Hovnomazi jdou

V tom si libujou

Cokoli jim naserete

oni rozmažou

 

Spy, děťátko, spy,

zavři očka svý

Nemusíš se v tom babrati

co kdo vyzvrací

 
16. 3. 2003

100



 

 

KNIHOVNA

 

Co myšlenek tu leží pochováno

a nikdo nepřichází, aby zavzpomínal

Na prach se rozpadlo, co kdysi bylo psáno

To všem snahám souzeno je za fate final

 
22. 2. 2004

101



 

 

KŘEHKOST

 

Vím, jak snadno cokoli lze zničit

Stačí k tomu jen trocha zlé vůle

Zachraňují mne před tím jen výčit-

ky svědomí a ze zla úlek

 
22. 2. 2004

102



 

 

DISTRIBUCE DISTRIBUCE

 

Chudý koupí levné hnusné

bohatý zas drahé vkusné

Chudý tak cejch podřadnosti nosí

Že je lepší, pracháč se honosí

 
9. 12. 2003

103



 

 

KEEP SMILING

 

Jako na maškarním bále

vás široce se usmívající masky

berou do kola

Měli byste konverzovat

ale nevíte

kdo je uvnitř

a tak se usmíváte taky

a to je všechno

 
21. 11. 2003

104



 

 

Jak jen mraky svedou

rozmazat se na oblohu modrobledou

tak právě dneska nasvíceny oranžově sluncem už za obzorem

pokryly tahy štětce rozplývavým vzorem

Tu jako když bodneš do plátna nožem

odspodu nahoru řez kdosi vede

Kdosi? Líp než člověk tohle nikdo nedovede

A hle: I páry z tryskáče se jak mraky rozplývají

do obrazu se vkomponují

            a jeho součástí se po chvíli býti zdají

 
20. 5. 2004

105



 

 

Okamžiku milý

postůj aspoň chvíli

aby se mi tvoje rysy

do paměti vryly

 
19. 5. 2004

106



 

 

Máš strach, dítě?

Otec poradí ti:

Zamícháni jako karty

slabí jsou pro zlé skryti

 
10. 5. 2002

107



 

 

Rorýsi rorají pod oblohou

Vymanit z kruhu ven se nemohou

Stále se motají mezi domy

Mám pocit bezmoci povědomý

 
9. 7. 2002

108



 

 

Napadl bílý sníh

a všechno zdá se čisté

že snu o nadějích

uvěřili byste

Však život každodenní

čistotu v břečku změní

 
11. 1. 2001

109



 

 

Vzpomínka prázdniny Kladeruby

za večera pod hvězdnou oblohou:

Když se tak dívám, uvědomuju si,

jak je svět velké

člověk malé

a život krátké

 
Zaps. 7. 5. 2000

110



 

 

CIRCULUS

 

Roste z hrobu tráva

a tu žere kráva

my žereme krávu zas

Kdo bude as žráti nás

Tráva, červi nebo čas?

Ti všichni tři v jeden ráz

 
30. 4. 2000

111



 

 

Všechno dělá naopak

Mluví místo aby mlčel

Mlčí místo aby mluvil

Píše místo aby četl

Čte místo aby psal

Žije místo aby byl mrtvý

Je mrtvý místo aby žil

 
7. 1. 2006

 

112



 

 

Za vlasy budeš vytažen

            z útěšné tůně spánku

Ostatně i tam tě ožíraly

            piraně snů  

 
7. 1. 2006

 

113



 

 

JE PODZIM

 

Je podzim

Pálíme spisy stromů jež šly spát

ač sotva kdo věří tomu

že zelené své listí nechtěly by si uchovat

 

Vsadily špatně

Jehličí

ani mráz a zima neničí

 
24. 10. 2005

114



 

 

K. H. Mácha, K. H. Frank

Stejné jméno, různý rank

Jak dovede, dělá každý

Někdo básně Někdo vraždy

 
26. 1. 2002

115



 

 

ŽIVOTABĚH

 

Jak poběží čas

věděl jsem už na začátku,

mladý, silný, zdravý:

coby švarný jinoch usnu na lavičce

a probudím se na ní bezzubý a holohlavý.

116



 

 

Z černé slupky noci vyloupl se den

jásavě bílý jak slunečnicové jadérko

 
20. 7. 2005

117



 

 

ODPOVĚĎ NEJEN HOMOSEXUÁLŮM

 

Všichni jsme boží děti

a všichni neseme břemeno tělesnosti

Dědičný hřích, co nutí do oběti

každého, kdo rozhodl se

že života se ctí se zhostí

 
23. 4. 2005

118



 

 

(SVÁTEK MATEK)

 

Kde jsi, branko, jíž jsme vešli,

            už ani netušíme

ač jen díky Tobě teď

            ovoce stromů rajských jíme

Vyhledáme Tě a pohladíme

leda až to pochopíme

 
8. 5. 2005

119



 

 

Chce-li někdo tvrdit,

že kočka nosí úlisnosti masku,

je bez šancí

Vždy upřímná od čumáčku až do ocásku

dává ti neustále najevo svou horoucí lásku

ke žvanci

120



 

 

KOLOVRÁTEK SLOV

 

Slovo jak blesk ozářilo krajinu,

ale opakované jen prázdně duní.

Omíláním vyčichnu a zahynu,

ač zprvu mělo jsem tisíc vůní.

 
5. 8. 2004
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Ze starých známých střípků

poskládá kaleidoskop snu

vždy nový obraz

 
15. 8. 2009 

122



 

 

Je až s podivem

že jsou chvíle kdy jsme lidmi

když city dokážou neustále

jak tornádo míchat rozumem

 

28. 7. 2009 
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Když ideálů nasněžilo

Všechno čisté, bílé bylo

Když teď sněhy tají

Leze černě ven to

co už ideály neutají

 
27. 1. 2007

124



 

 

ZÁZRAK

 

Svět sobectví a zloby

láska zdobí

On sobectvím pokřivený

jihne vedle obyčejné ženy

a ona závistí prolezlá

je na něj milá a ne zlá

Jak z hnoje roste sedmikráska

tak z lidského srdce vykvétá láska

a dovoluje nám v té hrůze reality žít

Pohleď na zázrak jenž tupí bezohledné meče

bere robě na lokty a nastavuje hruď, když krev teče

Ten zázrak slove cit

 
6. 4. 1998
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