
    

         
Veršovichry?

            Veršovánky

1



2



 

Myslím, tedy jsem.
 

Sběratel myšlenek
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politý ká
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SCHVÁLNOST

 

Jako malé děcko

všechno naopak dělá

Z pluhů ková meče

Ze zvonů lije děla

 

Matky děti nerodí

Matky děti vraždí

Místo aby prodloužil

zkrátí život každý

 

Za mír jdeme bojovat

a za život mříti

a namísto modlení

naučil nás klíti

 

18. 6. 2006
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Každý rybář vám vysvětlí,

že zachraňuje ryby před utonutím.

 
21. 4. 2003
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GORDICKÉ UZLY

 

Když komunisté konečně drželi meč

nezbylo jim nic jiného

jestliže chtěli jít dál

než roztínat všechny ty gordické uzly

pnoucí se jako pavučiny přes cestu

Tak jsme šli

třebaže tekla krev
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SVŮDCI

 

Pojď Vyvedu tě z tvé bídy a utrpení

Vždyť trápit se tu vůbec nutné není

Věř, že můžem tady žít si jako v ráji

Tvým peklem vinni jsou, co nám to tají

a vůbec naše věc nechce mnoho

Jen do země zadupat

tady toho

 
23. 10. 2000
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(K VÝROČÍ VŘSR)

 

Kde vzala se ta zloba

s níž vraždili oba

Lenin i Koba

 
Už věší Jesenina

toulavého syna

 
Majakovský, maják revoluce

zakrvácel jim ruce

 
Ba i ten Gorký

vyžral si to horký

 
Rusy i Nerusy

rvou jak psi na kusy

 
O Valpuržiných hodech

v Bartolomějské noci

všechny činorodé

zakuli do bezmoci
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Kde vzala se ta zloba

s níž celá doba

sobě kope hrob a

a hlásné trouby hudou

že všichni budou mít barvu rudou

 

a z té jejich péče

rudá už teče

rudá už teče

rudá už teče
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ÚČET

 

Nikdo se k tomu nemá

Otevřít tohle téma

Co dluží a co dal

Z toho, co sliboval

 

Umenšit naši bídu

Měla vláda lidu

Místo toho krutá

Zavládla nám knuta

 

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu

Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

 

Snažil se dát nám víru

V budování míru

A přitom bez skrupulí

Se pluhy v meče kuly
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Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu

Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

 

Aby se všem líbil

Svobodu nám slíbil

A pak prací Čeky

Nadělal z nás zeky

 

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu

Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

 

Prý náš život je jeho přání

A pak nás bez váhání

Ve stínu rudého flagu

Hnal na smrt do gulagů

 

Podtrženo Sečteno Ve výsledku zbylo tu

Má dáti Dal Zatím vzal Milióny životů

 
8. 12. 2007
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KAIN

 

Kamaráde milý

mám v sobě tolik síly

že šel bych hned

měnit svět

jak nám poradili

 
Jen jedno mi vrtá hlavou

Když znají tu cestu pravou

kam zmizeli jejich bratři

co nikdy už nikdo nespatří

 
Jen jedno mi táhne hlavou

když vidím tvář usměvavou

Kam pohřbili milióny

svých soudruhů z rudé zóny

 
Pověz mi, Kaine, kdepak je Ábel

kdepak jsou kosti vybělené

Nebyl to démon Nebyl to ďábel

Byl to, kdo dělá teď, jako že ne
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Pověz mi, Kaine usměvavý

kdo tloukl kyjem do jeho hlavy

Pověz mi, Kaine růžolící

kdo do něj mlátil sukovicí

Kdo zpřerážel mu v těle každou kost

a kdo pořád nemá, nemá dost

 
Kamaráde milý

mám v sobě tolik síly

že šel bych hned

měnit svět

jak nám poradili

 
Jen jedno mi vrtá hlavou

Když znají tu cestu pravou

kam zmizeli jejich bratři

které už sotva kdo spatří

 
Jen jedno mi táhne hlavou

když vidím tvář usměvavou

Kam pohřbili milióny

svých soudruhů z rudé zóny

 
5. 11. 2000
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LOAJALITA

(V. Nezval a spol.)

 

Jako klíčky brambor v temnoty lisu

táhli jsme se k jasu

Ta pokřivenost vtiskla se do našich rysů

a přesto mají v sobě jakousi krásu

 

V jedno srostlí se svou psí maskou

snažili jsme se i my lidmi být

Ve jménu té snahy berte prosím s láskou

že jsme se nechali pokřivit
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O DISIDENTECH

 

Ze světel ve tmě

stala se světla ve dne

Slunce pravdy vyšlo

a není vidět blikátka

Kdo je dnes potřebuje?

Nikdo je ani nevidí
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Kamaráde milý

v této těžké chvíli

když nic není jak jsme si přáli

a naděje mizí v dáli

nechystej prapor bílý

 

Třebaže všechno je jinak

nic to neznamená

protože všechno je jinak

že stala se velká změna

Cos prosím tě čekal?

Myslels, že jdeš do pohádky?

Čeho by ses lekal

Snad se nechceš vrátit zpátky?!

 

Jde jen o to, pochopit, 

že vždycky bylo těžké žít

že vždycky bude těžké žít

a nikdy nebudeme mít klid
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Budeme to dělat dál

jak z dřívějška jsme zvyklí

Směj se i teď jak vždycky ses smál

když se zas proti nám spikli

Směj se i teď jak vždycky ses smál

když se zas proti nám spikli

 
10. 12. 2007
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ŽITÍ JE TĚŽKÉ VŠUDE
 

Z marastu kde jsme byli

přišli jsme do idyly

A teď se zdá, že z idyly

zpátky jsme se vrátili
 

Žití je těžké všude 

Jen jsme to nevěděli

Jen co uděláš to bude

Zápas je život celý
 

V marastu kde jsme byli

o lepším sen jsme snili

Lepší se lepším zdálo

a teď je nám to málo
 

Žít dál budem jak jsme žili

Jak jsme se naučili

a pro zítřek jasný

dál půjdeme za sny
 

20. 8. 2009
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HANIBAL ANTE PORTAS

 

Když vystoupíš na věž

spatříš tu záplavu zla před hradbami

Tvé město je pouhý ostrůvek v tom moři

a to jej zanedlouho pohltí

 

Dívej se dobře

na všechno, co ti promítají

Takové to bude

 

Hanibal ante portas!
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POD DAMOKLOVÝM MEČEM

Pod Damoklovým mečem

obilí sijem a pak sečem

Milujem se a pak děti rodíme

a o strašné tíze nad námi ani nevíme

a přitom tak málo stačí, aby praskla nit

a nebe začalo oheň a síru dštít

a meč zvěstuje s narůstající tíží

že apokalypsa se blíží blíží blíží
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BEZMOCNÍ PROROCI

 

Vidí a vědí

ale není jim to nic platné

Nikdo je neposlouchá

i kdyby si hlasivky vyřvali

i kdyby od jednoho k druhému běhali a nutili je 

dělat to po jejich

Musejí se dívat, jak se lavina dění řítí

a bere s sebou všechno

co by se dalo zachránit

kdyby ti ostatní dali na jejich slova

Ti však posla špatných zpráv zadupou do země

a se zavřenýma očima tančí před tygrem

 
Po 11. 9. 2006
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RUKOJMÍ

 

Co si počít při běsnění šelem

to vám poví jenom rozum zdravý

Když nepostavíte se teď zlu čelem

takhle i vám brzo bude řezat hlavy

 
(5. 8. 2004)
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SVAŽTE SI TKANIČKY

 

Svažte si tkaničky

S úsměvem radí

a my si představujeme

jak se obujeme po koupeli

Před očima nám svlékají ženy

abychom mysleli na ně

a ne na plynové komory

do kterých jdeme

 
22. 7. 2004
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Horlivě ďábel

Dál staví Bábel

 
17. 9. 2006
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ZARUČENÝ NÁVOD

 

Zaručený návod,

jak zlomiti národ, 

kdy jeden každý

drží hubu a krok

na věčné časy, navždy,

každý další rok, 

řeknu ti hned. 

Jistý recept to je:

čtyřicet let

komunistického hnoje

a pak v jiném fraku

totéž bez rozpaků,

kdy žiješ v napětí,

odkud to přiletí.

My pozakřiklí

dávno jsme zvyklí

28



nevidět, neslyšet, nemluvit

a věřit, že takhle to musí být.

 

12. 3. 2007 
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KRYSAŘ
 

Krysař jde ulicemi

Všude jeho píseň zní

Nese se celou zemí

ta píseň famózní
 

Píseň fascinující

ať zaslechne kdokoli

vyběhne na ulici

jak ho to zabolí
 

Zabolí Rozechvěje

Rozněžní velice

Než pozná, co se děje

jde středem ulice
 

Jde rovnou za krysařem

Jde a vůbec netuší

že je jeho život zmařen

Že přijde o duši
 

20. 8. 2009
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Nicotnosti vypichují

Jak balonky nafukují

Až za nimi skryté

Zůstává důležité

 
7. 4. 2007
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Estebe Estebe

Nepůjde to bez tebe

Bez tebe estebe

nedojdem do nebe
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Klamající reklama

dokolečka kváká

Opakované pakárny

dělají z nás paka

 
13. 8. 2009 
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VÝTI S VLKY

 

Vyjí

až z toho jde hlava kolem

 

Vyj taky

nebo kousnu

 

A utéci není kam

 

15. 8. 2009 
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život
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TANTALOS

 

Stále stejný kat nás natahuje na skřipec osvědčený

Prométheovi rve játra

Sisyfa do vrchu štve

a Tantalovi nedá, po čem je roztoužený

 
17. 2. 2004
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ZÁVIST

 

My Kaini

kterým zase chcípla kráva

se závistí zhlížíme na Ábely

jimž se naopak daří

a nedokážeme pochopit

jak to že je jim dobře

když podle všeobecného přírodního zákona

se máme přece všichni trápit

 
3. 9. 2007
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JISTOTA NEJISTOTY

 

Musím nejistotu nést

zda se moji vrátí z cest

Zda usnu, když se setmí

Zda se zase shledám s dětmi

Zda mi kdosi nevykrade byt

Zda budu zdráv a budu dále žít

Zda probudíš se do bílého rána

Zda nebude někomu z blízkých zvonit hrana

Zda se dočkáš příštího jitra

Zda do práce budeš moci jít i zítra

Zda ti, co mají, ozvou se mi

Zda při domluvě nebudu němý

Zda mne zítra budeš mít ještě ráda

Zda budu dělat vždy to, co se žádá

Zda dojedeš Zda doletíš

Zda unesu kříže tíž

Zda dovolám se, kam je třeba

Zda vždycky včas nakoupím chleba

Zda pojede vlak a půjde proud
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Zda na ty druhé lze se spolehnout

Zda pochodím na úřadě

Zda se vyhnu hrozící vádě

Zda půjde mejl a internet

Zda dojde pošta tam a zpět

Zda vše půjde podle plánu

Zda po ránu bez problémů vstanu

Zda nejistota nadějného

nezmění se na jistotu zlého

 
19. 7. 2009
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Já vím: zapomínám děkovat

a ozývám se, jen když se začnou věci srát

Když je dobře, vychutnávám klid

Teprve až tíha dolehne, začnu zase výt

V tom se scházím se žalmistou:

Ve chvílích beznaděje máte moji píseň jistou

 

19. 7. 2009 
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NA KOZLÍKU

Unavuje mne k smrti světa řád

Že bych chtěl usnout. A napořád

Ale když otěže padají mi z rukou

Koně se vzpínají a kopyty kolem sebe tlukou

A tak mi nezbývá nic než slova díků

Že držím se ještě na kozlíku

26. 11. 2006
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HLUBINA BEZPEČNOSTI

Objetí je most

přes všechnu rozdílnost

Náručí nás vzájemně hostí

jako hlubina bezpečnosti
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VZHŮRU SRDCE

 

Mé srdce, strachem, hrůzou, ošklivostí třeba pukni,

věčně už budu vidět ve tmě na obloze hvězdu

krásy, klidu, pokoje a dobra,

i když vím, že nikdy nedojdu k ní

 

Chtěl bych být dobrým kouzelníkem, 

co umí ze slov s rozevlátou hřívou

spřádat ty světy, ve kterých je tak příjemné pobýt

Dost je kolem škaredého, proč to tedy množit

To raději flétnu vzít a zahrát píseň konejšivou

 

Vzhůru, bratři! Rozhlédněme se vůkol

Tma se sem odevšad valí jako černý dým

a hrozí všechno pohltit

Pojďme! Prozáříme temnotu. Tak splníme náš úkol

 
13. 1. 2008
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Bůh

45
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PROČ POŘÁD NEMŮŽU UVĚŘIT

 

Jako na Kaina

hledí na mne Bůh

Má obět zápalná

je pro něj čirý vzduch

 

Ať se snažím ze všech sil

abych se mu zalíbil

nikdy se nezavděčím

Budu vždy vinen něčím

 

Rána za ranou za trestem trest

že nelze vydechnouti

Tu bolest nelze nelze snést

a víra má se hroutí

 

Koho mám prosit

ve své ubohosti

když jediný kdo slyší

drtí moje kosti
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V odpověď vždy hladí knutou

Jsem neustále bit

jeho láskou krutou

že takový snad ani nemůže být

 

I když ho stále prosím

Bože buď a veď mě

Dál ztracen tápu v temnotách

lámu si hnáty ve tmě

 

Jak toužím v jeho náruči

lásky spočinouti

však marně sahám do prázdna

Marně čekám že mě nezarmoutí

 
29. 8. 2007
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KDYBYCH VIDĚL ASPOŇ

 

Z temnoty tvé žumpy, mysli má

kdybych viděl aspoň Boha

ale i nahoře je tma

Kdybych viděl aspoň tu jiskřičku světla jako východisko

k němuž je sice daleko, k naději však blízko

Kdybych viděl aspoň tu hvězdičku v nebeské dáli –

a zatím z černé výšky na mne jen kdosi kálí

 
1. 12. 2006
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JAK?

 

Jak jen uvěřiti

že ta bolest, co působí ti

je pro dobro všeho bytí

 
20. 12. 2004
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VELKÝ SOFISTA

 

Ptáme se:

Za co mne trestáš?

Bůh odpovídá:

Však ty dobře víš.

 
27. 7. 2004
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MATERIÁLY K MÉMU SVATOŘEČENÍ

 

Protože se tvrdívá,

že ženatý je svatý za živa,

pro všechny případy, a jelikož člověk nikdy neví,

místopřísežně zde prohlašuji, že jak se mi to jeví,

byl jsem vždycky v celé své kráse

duší nevěrné a vilné prase,

Bohu jsem se vzpíral a nevěřil mu příliš,

a myslíš-li si, že jsem byl hodný, pak se mýlíš.

Sprostě jsem mluvil, lhal, ba i kradl

a pořád jsem zuřil a nikdy se neovládl.

Nikoli v pokoře, nýbrž v bezmocném vzteku

klonil jsem hlavu k zemi a šel do pokleku

a Boha jsem prosil jenom v krajní nouzi

a jinak jsem byl tím, kdo pořád se jen vzpouzí.

Zkrátka a dobře – kdybyste se ptali,

mám daleko k tomu, abyste mne svatým zvali.

 
13. 7. 2006
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Sotva kde hledat

oporu mohu

když protivím se

ďáblu i Bohu

 
30. 9. 2003
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Hypnotizován kobrou

pohnout se nemohu

ať na stranu zlou či dobrou

ač toužím po Bohu

 

Pomoci mi není

maminečko zlatá

Tak čekám na vykoupení

nebo na svého kata

 
19. 5. 2006
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UKŘIŽOVANÝ

 

Pohleď na kříž, jak neviděls ho léta

Chceš-li býti dobrý, není zbytí

Člověk na mučidlech světa

To je cesta, kterou je ti jíti

 
8. 6. 1999
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KDYŽ

 

Když bolest ustane a pojednou přijde klid

je chvíle, kdy bys měl poděkovat a se pomodlit

a když najdeš pomoc ve svém nepohodlí

můžeš si být jist, že se za tebe někdo modlí

 
19. 7. 2008
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Učíme své děti

kouzelná slůvka Prosím a Děkuji

a zapomínáme

že nás mají naučit

prosit a děkovat

za vše

Bohu

 

28. 7. 2009 
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CESTA MODLITBY

 

Nejprve prosíme

Potom se naučíme děkovat

A potom začneme věřit

 
28. 7. 2009 
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Je ohromující představa

že Bůh stvořil celý nesmírný vesmír

až po okraj naplněný obrovskými žhavými slunci

jen proto

aby nám hvězdnou oblohou připomenul

jiskřičky radosti v temnotě života

 
21. 10. 2003
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Ze země zved’ mě

svit hvězdy ve tmě

Tak v temnu žití

hvězdy nám svítí

 
21. 10. 2003
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Pochválen buď Pane

Vůle Tvá ať se stane

 
20. 3. 2007
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