01 LETENKA NA MARS
nekonečná fronta
vede až za obzor
jednoho táhne touha
jinýho vztek nebo vzdor
každýmu zmizí problém
to aspoň říká slogan krátký
kdo se tam jednou dostal
ten už nechce zpátky
jednosměrná letenka na mars
zachrání nás
kdyby se někdo chtěl
o radost podělit
popřál bych mu štěstí
a měl bych v duši klid
jenže v tom moři světla
malej stín volá may day
nikdo se nechce vrátit
ale co když to vůbec nejde
jednosměrná letenka na mars
čeká na nás
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já navzdory svý zlobě
nespěchám o dům dál
když nemám štěstí v sobě
kde bych ho na marsu vzal
a tak na hlubokým nebi
září oáza šťastnejch dob
nebo se tam jen šklebí
velkej kulatej hrob
jednosměrná letenka na mars
v kapse už hřeje nás

02 PĚŠÁK
kdo by v každý malý vlce
hledal hukot tsu-na-mi
já mám však pocit
že všechno není za námi
hitlerův knír stalinovy oči putinova pleš
není třeba se bát
stačí jen říct
jestli právě tohle chceš
můžeš světem jen tak plout
a jako dort krájet čas
bezduchýmu konzumu
krutýmu islámu
i sobě napospas
můžeš jakoby všechny milovat
a přitom ztrácet cit
očekávat cokoliv
jenom ne svět
jakej chtěl bys jednou mít
můžeš s davem plout a ohrnovat ret
říkat že světla se ještě nikdo nikdy nenajed
můžeš se zakuklit oplotit bránit si svůj klid
ovšem jen do chvíle
dokud malej pěšák jako ty
najde aspoň jedno volný pole
kam by mohl jít
říkáš že bojuješ
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že zbraně nemáš složený
ty každodenní války o chleba
o židle o ženy
a taky v soukromým bludišti neztrácet nit
je toho na jednoho dost říkáš až dost
když se v tom nechceš utopit
a tak můžeš s davem plout a ohrnovat ret
říkat že světla se ještě nikdo nikdy nenajed
můžeš se zakuklit oplotit bránit si svůj klid
a očekávat cokoliv
jenom ne svět
jakej chtěl bys jednou mít

03 K VĚCI
řídit svý věci je skvělá věc
a proto k věci pojďme na věc
věc tkví v tom že je především tvou věcí
jak věcně vezmeš všechny ty věci
je věcí cti mít pro věc cit
a plochy třecí citlivě uhladit
pak půjdou hladce i ty věci všední
o které jde nám v řadě neposlední
řídit svý věci je skvělá věc
a proto k věci jdeme na věc
je správné k věcem stavět se přes cit
a věc samu správně postavit
a když to nevyjde tak to je jiná věc
neklesej na mysli pro takovou věc
věci potřebují delší období
a nakonec
se vyvrbí
i ta věc

04 POTOPENÝ LODĚ
chodím do potopenejch lodí
kde minuty ze stropu padaj jako sníh
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kdo se z vody nenarodí
toho stáhne do hlubiny hřích
ovečky nevěděly
neměly ani zdání
že čekal jsem na neděli
jako na smilování
havraní vlasy jak hrad
ukryly její tváře
vidím ji pokaždý stát
za druhým sloupem
od oltáře
chodím do potopenejch lodí
kde vteřiny ze stropu padaj jako svíh
kdo se z ducha nenarodí
toho stáhne do hlubiny hřích
ovečky nevěděly
neměly ani zdání
všechny se rozutekly
i slunce se k obzoru sklání
nikdy nevyšla ven
z těžkejch kovovejch dveří
na schodech před kostelem
sedím
v krku havraní peří

05 VESMÍRNÝ TROSEČNÍK
vesmírný trosečník
na asteroidu
říká si v zoufalství
hlady tu pojdu
do ochraptění
volá modrou planetu
bez pomoci nevydržím
pošlete raketu
vesmírný trosečník
na holé skále
v mrazivých hlubinách
zůstává dále
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raketu poslali
a k ní krabičku
s nápisem tenis
a v ní pět míčků

06 PEPINA
pepina do kina nesla si kokina
šustila nikdo ji neměl rád
vyspělý pepině publikum po kině
slíbilo na holej zadek dát
jenže když pepina odhalí pipinu
nikomu nebude smutno už po kinu
řekli jí
pepino přijď zase do kina
odhalíš pipinu dostaneš kokina
jó
my tě neoklamem
budeš moct
během celovečerního filmu
beztrestně šustit
celofánem

07 SATURNO MIO!
nešťastná plneta
saturno mio
ať hodí kamenem kdo je svatoušek
pod maskou prstenců
se myšlenky bijou
ta co všem kraluje má jméno vztek
kdyby tak čerti
co s tebou šijou
vzali si k srdci pády minulé
nešťastná planeta
saturno mio
pod maskou prstenců zmatená kebule
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08 PF 2301
na zemi roku 2300
už pěkně dlouho vládne mír
nestlé má pro vás elektrický sesle
a škodovka pro sňatkový podvodníky
úžasnej knír
na zemi roku 2300
už dávno nemaj nenávist a lež
roboti přijali učení krista
a o homa sapiense
tu nezakopneš
na zemi roku 2300
každej se chová jako kavalír
kompjútry maj jenom jeden malej hříšek
nemůžou se zbavit bílejch myšek
když zrovna nejsou na globální síti
dávaj si doušky archivního pití
200 let zvětralej pilsner beer
a pro lásku k alkoholu aniž to kdo tuší
v hrobě se obrací i vilém shakespeare
co kdysi napsal nějakej moula zrušil
nejde o nic menšího než o oslí uši
teď je nemá král midas
ani král lávra
ale král lear
na zemi roku 2300
ze všech jídel zbyl už jenom tavenej sýr
nikdo se nepere
každej má dost místa
a tak všem společně popřejme
31. prosince
happy new year

09 TRÁVA, KRÁVA, ŠŤÁVA
jeden vostrej soudce proti fetu bojoval
za pitomou mariánku na sto roků zavíral
těšil se na úspěch na mediální slávu
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jenže pak mu v pekle určili
z potravu trávu
trávu ne trávu ne
já jsem dělal všechno podle pravidel
trávu ne trávu ne
já už budu hodnej pane lucifer
to není fér
jeden drsnej chlap na indickým pomezí
vraždil všechny túristy co jedli hovězí
těšil se na nirvánu když tak slouží právu
jenže pak mu v pekle určili
za manželku krávu
krávu ne krávu ne
já jsem dělal všechno podle pravidel
krávu ne krávu ne
já už budu hodnej pane lucifer
to není fér
než někoho praštíš do pěti počítej
do stovky než rozbiješ mu hlavu
když někoho zmáčkneš moc
může se ti stát
že s tebe lucifer
v pekle
vymáčkne šťávu
šťávu ne šťávu ne
já jsem dělal všechno podle pravidel
šťávu ne šťávu ne
já už budu hodnej pane lucifer
to není fér

10 OBYVATELKA VENUŠE
obyvatelka venuše
vypouští bez váhání
tříštivý střely do duše
z neviditelnejch zbraní
navázat obyčejný přátelství
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věc těžká je
protože na venuši neznají
nic nčž absolutní lásku
nebo absolutní nezájem
obyvatelka venuše
láká na sladký fíky
do propasti i do buše
pozemský výzkumníky
snahy vědců vyjdou naprázdno
ať si je každej jist
protože na venuši neznají
nic než absolutní lásku
nebo absolutní nenálady
umří vášní nebo umřeš hlady
domluva zní jak hrách na stěnu
tak co zbejvá nakonec
když nespadne za krk sekera
při prvím polibku
spadne klec
ubohej výzkumníku
nebreč do kapesníku
koukni se do slovníku
a dočteš se že
obyvatelka venuše
je šelma s krásnou tváří
stroj z dílny mistra hanuše
co se jen vzteká
hádá
nebo páří

11 ZIMNÍ VTEŘINA
těžkne sníh
v korunách stromů poledních
jak vlak
den zůstal stát
těžkne sníh
v hlubinách peřin prachových
naznak
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den musí dál
sílu brát
slunce a modrá okem letí
slunce a modrá v uších zní
těžkne sníh
v uličkách moří větrných
jak vrak
den bude dál
tvrdě spát

12 SYMBOLY
symboly tak jako komety
blouděj vesmírem lidskejch duší
za porci touhy daj porci neštěstí
aniž to kdo předem tuší
za zády žmoulaj cukr a bič
maj rychlá hlasitá ústa
když je rovnou nepošleš pryč
zkus aspoň nohama na zemi zůstat
hákovej kříž srp a kladivo
k tomu hvězda rudá
ty světlý zítřky už jsme tu zažili
vzpomínáte
temno a nuda
symboly nikoho nespasí
ani žádný magtický čísla
blázni se střídaj jako počasí
doba jednoho je pryč
aby snad ještě horší přišla
symboly nikoho nezachrání
kolik slov už se tu řeklo
to jen ďábel si mne ruce s pousmáním
káže nebe
a dělá peklo
spousta chytrejch vlčáků
nosí beránčí hábit
9 z 13

žádnej člověk nic živýho nevytvořil
ale kolik toho stihl už zabít
na sobě opasek z výbušnin
žehnání imáma jako vzpruha
dává si říkat mučedník
satanův sluha
jenže strom ten poznáš po ovoci
nasadí pupeny a zjara kvete
a co z kterýho nakonec sklidíme
dneska vidíš po celým světě
symboly nikoho nespasí
ani žádný magický čísla
blázni se střídaj jako počasí
doba jednoho je pryč
aby snad ještě horší přišla
symboly nikoho nezachrání
kolik slov už se tu řeklo
to jen ďábel si mne ruce s pousmáním
káže nebe
a dělá peklo
demagog s pílí mravence
šíří zkázu bludy a kachny
pošli ho domů nebo na wc
zavři nad ním poklop
a důkladně spláchni

13 HELLO, GRINGO!
hello gringo zdraví tě česko
otazník schovej vytáhni přeškrtnutý esko
chceš o nás vědět víc
podívej se do hvězd
co jsi z nich vyčet
dej honem na dřevo svý dolary amigo
a dej odjezd
hello gringo vítej v čechách
zážitky má každej kdo si je líbit nechá
všechna tvá přání padnou do půdy orné
obsluha mírná
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ceny vzorné
hello gringo vyhledej si googlem
že čím víc na východ tím je hustší džungle
na každou stížnost přijde odpověď kusá
každej ti vysvětlí jak narostla mu pusa
že holíme rádi skota němce i rusa
a hlavně hochy z usa
my
potomci jana husa

14 NEHODA NAD URANEM
s malou raketkou mířím na uran
doufám že se na něm konečně
vyvaruju všech nepříjemnejch banalit
a že už budu mít
v podbříšku klid
zběsile kroužím kolem uranu
kouká z něj na mě spousta buranů
a já si říkám
u všech svatejch proč
vždyť
čeho je příliš
toho je
moč

15 KONKURZ NA NEPTUNU
chtěls vždycky bejt astronaut
a teď seš najednou ze hry out
normy jsou normy
to je prostě fakt
a teď se kvůli nim
musíš svejch snů vzdát
chtěls vždycky bejt hvězdám blíž
jenže jde o to kde se do výpravy přihlásíš
neměls to hochu dělat na neptunu
na zemi bys měl nějakejch šedesát kilo
a tady máš tunu
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16 NĚKOLIK ŽIVOTŮ
třikrát jsem objel planetu
obraz se začal vytrácet
je to už pěkná řádka let
pokud se ovšem nepletu
dneska bych na to nevsadil
jedinou korunu
slyším jak šeptá zbytek rozumu
že bude nanejvejš jen jeden světadíl
možná ho spolu projedem
v divoký káře jako dva cvoci
jenže zčínám mít pocit
že svět není větší než město za oknem
to město co má věže špičatý jak hroty vidlí
že se lehce splete s přeludem
svět jistě větší nebude
než pokoj ve kterým teď bydlím
nechci spadnout do chaosu
mám rád jistotu a klid
jsem ochotnej uvěřit
že svět sahá od kořene po špičku nosu
kolíbkou myšlenky je chtění
můžou si co chtěj vyprávět
když se ti zdá že celej slavnej svět
nikdy nebyl nebude a není
třikrát jsem objel planetu
miloval květu žanetu i anetu
několik životů za půl nodiny
si dáme spolu
maá příští lásko
na netu

17 KYVADLO
malou chvíli plout
když chceš
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v jedný kapce
co dělá déšť
v huční potoků
v tichý pokoře
jezero za jezerem
do moře
malou chvíli plout
když chceš
jak v letní bouřce
vysoká věž
nohy jak z olova
zkoušet běh
terasu za terasou
po schodech
jenom chvíli plout
zhluboka se nadechnout
zpívat do větru a ztratit hlas
mlčet a koukat se kolem
kam zmizel čas
jen se zbavit pout
a nemít strach
dát se obejmout
pěnou na vlnách
pohybem kyvadel
cestou jejich drah
tělo z prachu hvězd
z těla prach
tělo z prachu hvězd
z těla prach
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