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Os(e)lnivá idea? 
 

z titulků 
českých (d)luhů a (l)hájů 

se–sumírovat 
sur–reálnou 

pata–fyzickou 
báseň 

 
tři největší noční můry 
bludné cesty lásky: 

zoufalství benzin a mašinerie 
stačil jen jediný dotyk 
koně k nezkrocení 
vášnivý kmet 
 
dnes byli předáni andělé 
ach ta jména 
drásavá noha 
chlupy z uší 
všichni byli nadšeni  
já taky 
radost 
byť trochu zaprděná 
srdce prázdnoty 
v džungli příběhů 
 
když mluví dřevo  
sláva přichází 
proboha utíkejte! 
zabiják se vrací 
střelba ve školách je nakažlivá 
dokud se krvácí 
zájem se neztrácí 
sáček zachrání uříznutou ruku 
 
uškodí horký čaj medu? 
pomalu svlékat 
nebo rychle strhat 
stejný zoufalec 
 
mír papírový 
a mír skutečný 
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totální výbuch:  sopka-voda-odbory 
velké pálení ohlašte hasičům 
boj o plavky končí 
časy zůstanou 
 
stará se o mě vražedkyně 
a jsem rád 
jednu neřest střídá druhá 
každý den nové jehně 
nikdo není zcela upřímný 
a to je dobře 
 
když lebky mluví pravdu 
temné věci nejsou nikdy daleko 
předivo času 
v poušti lidských vztahů 
 
pozvali si ropuchy 
a teď je vyhlazují 
dejte opicím jejich hity 
krásný starý svět 
 
musím tě mlátit 
narodil ses do dobré rodiny 
zaražené ticho 
 
operní pěvci se škrtili na dálnici 
rychle zběsile a počtvrté 
zkušenost plná strachu 
 
psi se naučili nevěřit svým očím 
vymazat paměť 
raz dva 
jít po nich! 
 
svět bez mužů: tlustý klidný a nudný 
zelený a nepozvaný  podepsal petici 

      vytáhl proti kůrovci 
      řídil traktor 
      rozsvítil to 

 
nestyďme se uplácet! 
 
 
 
 
 



- 7 - 

 

kulhám  
ale vidím 
na stažené ovci vlna neroste 
ledový parník osvěží 
 
dialog malého gesta s nekonečnem 
věští konec budíků 
zastavte a vzpomeňte si 
hlasitý smích na pohřbu 
americké rodiny: 

homosexuální tučňáci mají mládě 
kterak o kuličky přišel 
proč miloval maňásky s bradičkou 

 
dlouhá cesta za špičkou nosu 
svěží a vtipné lešení 
jak s dětmi zpívat o jaru 
 
temné slunce zakryly mraky 
loď popluje bez posádky 
s rajským plynem do pekel 
čeká ji vězení pro důchodce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I´mperfect* 
 

první vůně se smyslem 
pro humor 

 
kdo vás ucítí 

ten se neudrží smíchy! 
 
 

 
 

*product placement 
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Jevištění 
 
prkna 
jež prý znamenají svět 
 
hm 
zkusme to obrátit: 
 
svět 
jenž znamená prkna jeviště 
v slzavém údolí nářků tragédie 
přeplněné omyly cirkusové šaškárny 
fraškovité komedie 
jánabráchubráchanamě 
kdochcesvlkyvýti 
vránakvráněsedá 
rukarukumyje 
očinevyklove… 
 
mno 
jak kdy   jak kde   jak pro koho 
 
bordel na kolečkách v malém loutkovém 
vojenskoprůmyslověfinančním komplexu 
méněcennosti 
v pantomimoněmohře hluchoslepých 
třpytivých transvestityshowdvatři 
jemněmněhomnimezistoličkama 
ahulholáskomádvatřišoustdvatři 
sbohemašáteček 
smajlík a pendolino… 
 
no 
to už je přesnější 
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C´est blabla vie 
 
Pravda vítězí!   Účel světí prostředky! 
Jesus Nazaretus   Rex Judeorum 
Lidé bděte!   Smert špionam! 
Totální krach cen!  Rozum do hrsti! 
Když se kácí les, lítají třísky   Gott mit uns! 
Proletáři všech zemí spojte se!  Arbeit macht frei! 
Obžalovaný, vstaňte!   Masky nasadit! 
Plížením, plažením vpřed!   Již vlajka vzhůru letí! 
Neprojdou!  Tak prísaháme!  
Mír vybojujeme!  Tak prísaháme! 
Střízlivý nás nedostanou!   Tak prísaháme! 
K obraně vlasti, buď připraven!  Vždy připraven! 
Zátopek! Zátopek! Zátopek!  Per aspera ad astra! 
Kdo nekrade, okrádá rodinu!  Zatloukat! 
Učit se, učit se, učit se!   Zatloukat! 
Cigareta – hřebík do rakve   Zatloukat! 
Kdo nejde s námi, jde proti nám! ◊ Bacha, někdo jde!  
V jednotě je síla!  Kupředu, zpátky ni krok! 
Padouch nebo hrdina  my jsme jedna rodina! 
Stůj noho posvátná!  Právě jsem se vrátil z Hradu! 
Nedotýkejte se drátů   spadlých na zem! 
Kdo chvíli stál  již stojí opodál! 
Likvidace zásob! Čechy Čechům! 
Nezaměstnaným vstup zakázán!  No passaran! 
Již vzhůru psanci této země!  No smoking! 
To chce klid!  Spi sladce! 
Carpe diem!   Nevyklánějte se za jízdy z okna! 
Per ho tam babce  ať je stará jak  chce! 
Sdejte se, nýc  se vam néstane!   Memento mori! 
Alkohol v malých dávkách  neškodí v jakémkoli 
 množství!    
Pomáhat a chránit!  Dej tu ruku pryč! 
Věrni zůstaneme!  Oko za oko, zub za zub! 
Homo homini lupus  Totální masakr cen! 
Bude-li každý z nás z křemene  bude celý národ 
          z kvádrů! 
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Chytřejší ustoupí  hloupější postoupí! 
Na velikosti záleží!  Cuba si, yankey no! 
Paria iura, paria officia!  Cikáni do plynu! 
Světská sláva, polní tráva  Cacatum non est pictum! 
Nezdržujte se pod břemenem!       Rubáš nemá kapsy! 
Štěstí?  Muška jenom zlatá! 
Homo locum ornat  non locus hominem! 
Člověk, to zní hrdě!  Migranti do moře! 
Volnost, rovnost, bratrství!  Smrádek, ale teploučko! 
Aut Caesar, aut nihil!  Alláhu akbar! 
Pravdou a láskou  proti lži a nenávisti! 
Malé, ale naše!  Co je doma, to se počítá! 
Trocha poezie  nikoho nezabije! 
Jak to stojí v Koránu  nejlepší je to po ránu 
to je pimpl jako paroh   pipka měkká jako tvaroh… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 

 

Absolutně vzletně… 
 
Byli jste už  (někdy) 
absolutně 

úplně 
  naprosto neomezeně 
  nepodmíněně 
  a zcela bezvýhradně 1 
šťastni? 
 
O chlípné orgasmy 
osmitisícovek 
bez kyslíku 
alpským stylem 
se mně nejedná – opravdu! 
 
Absolutno 
je totiž osamělé 
  existuje samo sebou 
 
jako   bezpodmínečné 
  nekonečné 
  neomezené 
  dokonalé 
  a bezvztažné bytí 2 
 
Jasně – rozumím – nejdřív mám vyklopit já 
ten svůj 
  absolutní mžik  
a že jste teda na něj zvědaví! 
 
OK  tu ironii vám promíjím… 
 
Mně se přihodil 
o první srpnové neděli 
roku 1968    
  na drolivém asfaltu  
 
před svobodárnou 
NemPo Aš3   

tehdy dvacetiletému 
  do zlaténky stříbrné 
  pohlavně zamilovanému… 
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…listovím kropenatě 
probleskovalo 
prosluněné ráno  
koruny jírovců dýchaly 
čerstvými poryvy 

a tehdy 
a tam   

 jsem zpod chladivé spršky stínů  
 jedním úplně obyčejným krokem  
 vkročil do čerstvě rozkrojeného 
 voňavého pecnu slunce 
 a do nejhlubších průdušnic 
 a sklípků 
 nasál omamný stratosférický vítr 
 
 okysličená krev mně i v té  
 nejtenčí stříbrné vlásečnici  
 dychtivě 
 ejakulovala šampaňským  
 výtryskem 
 nebeské dívčí koloratury 
 

             áááách ááááách áááááách ááááááách 
 
 a já pateticky rozpřáhl náruč 
 odlepil se od chodníku 

 vystoupal nad pámelníky  
 penetrující rezavé kundičky 

 potrhaného 
 plotu 

a na dvě, na tři hluboká 
nadechnutí 

letěl… 
 
Jasně, že jen v duchu! 
Že to je teda pěknej kýč? 
No a? 
Absolutní štěstí nemůže nebýt kýč 
stejně jako absolutní láska 
nemluvě o tom 
že to bylo tak intenzívní 
že jsem doteď nezapomněl! 
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Asi proto, že tehdy 
bylo všechno / a možná nic 
na dobré 
cestě 
 
Asi proto, že tehdy 
bylo všechno / a možná nic 
teprve 
přede mnou 
 
Asi proto, že tehdy 
a ani nikdy jindy 
nevíme 
co všechno / to možná nic 
   obnáší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/, 2/ průzračná poezie Slovníku cizích slov  
3/ Nemocnice s poliklinikou v Aši 
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Seminář zlatých pravidel 
 
Svého času jsme v propagaci 
krajského národního podniku Drobné zboží Cheb 
říkali pracovním seminářům „semenáře“ 
 
…na barový umpire 
vyšplhal se chlapíček 
o půl hlavy menší 

a že já jsem malej! 
v tvídové šedi vychrtle 
zašle snědej 

s démodé černou čárkou 
á la Clarke Gable 
piplanou čtyři milimetry 
nad horním rtem 

jako čečetka1 živej 
a neposednej 

bylo vidět 
že mu to se ženskými 
moc nejde 

a tenhle kolega od vidění 
na mě úsečně pokoukl 
ulíbnul si koňaku 
a procítěně zaperlil: 

já bych chtěl mít píču 
a byl bych děsná kurva 
a s chutí a zadarmo  
bych dal úplně každýmu chlapovi 
kterej by si řek 

a vočička mu svítila 
a těkala po sálu 
jestli si nějaká 
sama neřekne 
neřekla 
mně taky ne 
no jo no… 

s přespolními aranžérkami  
jsme se navzájem sotva tušili 

pracovní semináře 
socialistického 
tehdy 
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neměly o vychytávkách teambuildingu 
kapitalistického 
dnes 

dlouho dlouho 
ani ánung 
o rozkoších přirození 

milí junioři 
tehdy i dnes 

přirozeně ano! 
 
čečetkův karlovarský kolega 
štíhle vysoký 
tmavě hustovlasý 

distinguovaně  
potáhl z bruyérky 
a zpod stalinského kníru 
nad barpult uvážlivě vyfoukl 
(své) zlaté pravidlo 
a  ničeho zlého netuše 
i své nové 

podnikové indiánské 
jméno:  

Ten který říká 
šukat jo 
ale jinak žádné důvěrnosti! 

 
a když jsme se tak kámošili 

u zlatých pravidel 
dal jsem k lepšímu 
další dvě: 
 
Gene Hackman    v bijáku / movie 

   700 mil v sedle / Bite The Bullet 
 
na šlapky věcné:  „jak to chceš?“ 
utrousil suché:   „hlavně bez řečí“ 
 
a kino souhlasně 
řvalo  tehdy chlapským 

dnes macho 
smíchem 
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velitel žižkárny2   
vyřazeným frekventantům života 
otcovsky 
kladl na srdce služebními odlukami prověřenou 

existenciální 
mnemotechnickou zkratku 

 
ŠIPRZÁROŠ Sovětský svaz – její vzor 
 
zlaté   furťácké3 
pravidlo: 

 
            Široká  PRdel  ZÁruka  ROdinného  Štěstí 
 
nesmějte se! 
 
lidová  moudra jsou k smíchu 
jen na první poslech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/1 čečetka – zpěvný pták příbuzný pěnkavě   
/2 žižkárna – Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova 
/3 furťák – důstojník z povolání 
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Real Life 
 
vyrvali surově  tlustého chlapečka 
z počítače 
za dětmi spiderman povinně musí ven 
a tak pláče 
skywalker vzteká se zuří slzí 
na děti – ti tati – seru ti! 
obi-wan – petříku – nebuď drzý! 
venku je – petříku – skutečný život a svět 
druž se  hádej se  poper se 
neboj se 
zlobit a vyvádět 
já bych moh vyprávět 
jak já si s klukama 
s holkama hrál 
co bych já za to dnes dal: 
 
kuličky drápky čáru 
na ložiskách sjíždět 
šůsem k vraždům káru 
 

na doktora hrát si 
ve sklepě 
v jasmínovém keři 
s adinou od světskejch 
na hochmannů dceři 

 
přes ploty na stromy 
na hrušky hniličky  
na blumy špendlíky 
na jabka žitavky 
na chrupky na švestky 
střásat na střechy 
vlašské ořechy 
dírou v pletivu mlsat jahody 
než přijde zvesela 
hospodář z hospody 
ostnatým drátem 
potrhané gatě 
čígo kašlat 
z bramborové  natě 
 

 
 
 

 



- 18 - 

 

koštovat pokradmu fotříků pelmelky 
faráři mešní krev z baňaté butelky 
a to vše bez zvratků bez závratě! 
Jó kdybych tak znovu moh 
pro láhve z farního sklípku 
větracím okénkem skočit zas šipku 
o bertě v pubertě naivně zkušeně krafat 
v zákoutí pasáže lípy a globusky 
s krákorou světácky bafat 
janičku havránků 
v bazénu makat… 

 
…tatínku na hřišti 
stejně tak v ulicích 
magoři číhají všelicí 
 
devianti úchyláci perverzáci 
pederasti pedofilici exhibáci 
buzeranti sodomisti sadisti 
náckové skinhedi rasisti 
infekční hiv pozitivisti 
narkomani smažky feťáci 
alkoholici čichači hašišáci 
syfláci aidsáci tuberáci 
špinaví žebráci smradlaví somráci 
bezdomovci skvoteři houmlesáci 
satanisti pankáči grafiťáci 
a já nevím 
ještě jací 
pošuci a maniaci… 
 
a to máš – petříku– vlastně recht… 
  

než takový svět a fecht 
dej si v klídku v písíčku 
rekreační střílečku 
sanitární válčičku 
humanitární genocídičku… 

 
a večer dáme spolu klasiku 
popkáč kolu a nějaký hororek 
  

…třeba výživný masakr 
 motorovou pilkou hehehe 
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tak jak to vidí můj 
game-boy magorek 
skywalker mazlíček petříček…? 
 
wow! 
 
ratatata na sračky 

němčouři japončíci rusáci 
ratatata na sračky 

fašisti islamisti esesáci 
ratatata na sračky 

komunisti maoisti estébáci 
ratatata na sračky 

polpotisti talibánci alkájdisti 
ratatata na sračky 

mafiáni piráti teroristi 
 
wow! 

ať se smaží alieni 
anihilují       predátoři 
šrotují  transformeři 
terminují terminátoři 
eliminují žoldáci 
baví hraví kalašnikovi 
vítězní 
nesmrtelní 
cool… 
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Proč nepíšu o lásce 
 
 
Proč nepíšu o lásce? 
Co je vám po nich! 
Přibouchnout vám do dveří 
ty vaše barvářské 
voyerské nosy 
 
Trhnout 
jako kočku mezi dveřmi 
tu vaši lepkavou 
natěšenou 
Kámasutru 
jestli já   vy   my 
to máme 
jako všichni… 
 
…nebo nějak jinak 
ještě rajcovněji 
ještě pornověrněji 
 
…nebo že by ještě něžněji 
ještě vzájemněji? 

 
proč se, autore, štětíš? 
vždyť už rudý klasik nabádal: 
učit se učit se učit se 
vždyť už surovec Suvorov 
buzeroval: 
těžko na cvičišti 
lehko na bojišti 
mezi vaginou 
a anusem 
kam dopadají koule 

 
Proč nepíšu o lásce? 
vykřičet těch pár důvěrných šepotů? 
prdlajs! 
 
ledaže 
bys mě opustila 
 
ledaže 
bys znovu přišla 
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Go Go show  
 
žena 
u svislé 
oblýskané tyče 
vášnivě vytočila 
své volume 
do útočné hlasitosti: 
 
„…já ten hadr nakonec musela namočit!“ 
 
jako by ten hadr byl přítomen 
jako by se mohl polepšit… 
 
posluchačka relace o hadru 
připojená k tyči 
anténním svodem empatie 
mlčky 
s funerální účastí 
v trolejbusu č.16 
přikyvovala… 
 

 
Kde… 

 
 

hypoalergenní mléko 
tam harmonie se sluncem… 

 
hyaluronová therapie 

tam pleť k nakousnutí 
tam vyrazí dveře s vyrážkou 

tam zatočí s roztoči 
 

dotekuodolný make-up 
tam políčeno na líčení 

tam líbezná líčka 
 

nepodceňuj inteligenci 
své frndy 

když HO chceš hned 
když už má každá 

 
zpevňující mléko do sprchy 
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Vis minor  
 
jsem    a je mi to jedno   ať jsem    kdo jsem    stejně už 
nejsem    a je to jedno    i mně    to už jsem říkal 
obdachlóze    tak mi říká Robert    co somruje u vozíků 
u Lidla    tam kde otevírají peněženky    kde zastrkávaj 
desetikoruny    ti co je maj    od rána do večera 
každý den    jako každý jiný    na lahváčích    na cigárech 
kolem potrhaného ušáku    pod kaštanem    za Normou 
šaramantní sešlost    na čuču    když se zadaří 
když je teplo    když neprší    vis major 
 
češi s malým „č“    bez občanky    bez podpory 
bez dávek     a bez nadávek    nejsme nenávidění 
jen nevidění    štítivou lítostí    v kartónových krabicích 
podestlaných štyropórem    tak říká polystyrénu Robert 
co somruje u vozíků    u Lidla    to už jsem říkal 
 
spávám fajnově    v pohodě    když všechno kliďánko 
utichne    šaramantně    v betonovém koutě 
za kontejnery    u teplýho fukaru    s lahváčem    a 
s Beníčkem    chundeláčem obranářem    pohodička 
ale teď moc ne    co chodí podpalovači    před usnutím 
na ně myslím    spřádám scénáře    nanečisto    co by 
a co a jak    kdyby přišli… 
 
beníčku    ty blbče    co sebou meleš    co mě budíš 
co vrčíš    neštěkej    ještě nás tu někdo vyhmátne 
no co je…? kristepane    ty vole    doprdele    to jsou ONI 
dva mladý smradi    holohlavy…. s aurou pouličního 
protisvětla    málem svatozáří    víc není vidět    tlumeně 
se hihňají    jsou opilí     baví se    nedělají to poprvé 
dávají si na čas… 
 
celý se třesu    snažím se vymotat ze spacáku 
jsem strachem bez sebe    to se jim líbí 
martensky nakopnou lepenky pod spacákem 
zůstaň ležet   ty špinavá svině     čeká tě horečka 
sobotní noci    budeš tančit break dance 
adidasky nakopnou Beníčka    vyčítavě zanaříká 
a zaleze do krabice    vrčí 
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martensky vytáhnou z bomberu třetinkovou PET 
láhev    asi od jupí     adidasky výsměšně ukážou 
ploché papírové  reklamní sirky 
šklebí se zle    baví se zle    oba    jeden jako druhý 
co nejdál od nich    co nejdál od nich    co nejdál 
ale za mnou zeď    vstávám    prosím    smějí se… 
 
z jupí vychrstne voňavá chladivá benzínová sprška 
na moje vlasy    na moje vousy    do očí    na ramena 
na prosebně vyděšené ruce    skropí i krabici 
s Beníčkem    sirka škrtne    sykavě vzplanou dva řádky 
hořlavých hlaviček    tak se hajzle ohřej    hodí mi 
zápalnou fakuli pod bradu   vzplanu    hořím    křičím… 
 
…skáču holohlavci na bomber    pevně ho objímám 
hořící tvář tisknu k překvapené tváři toho zmetka 
křičíme    hoříme    hoříme a křičíme spolu 
odtrhne se    odlepí se z mé náruče    jeho kůže 
na mé kůži    jeho škvarky na mých příškvarech 
slyším jak oba utíkají pryč    do smíchu mu nebude 
ani u doktora    ani na policii    ani u soudu    ani v base 
ani při zjizveném pohledu do zrcadla…. 
 
….vymýšlím si    pravda to byla jenom    k  „vzplanu 
hořím    křičím“    takový king jsem nebyl    ani dřív    
nevím kdo by byl    zvítězila bolest    a panika 
a ti dva zmetci… 
 
spálenými víčky identikit nenakreslím 
spálenými hlasivkami popis nepopíšu 
spálenýma rukama… 
 
prý to možná přežiju    prý ale musím bojovat 
já    obdachlóze    na co se mám těšit 
co bude s Beníčkem…? 
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Bokovky 
 
 manželů manželek 
  milenek manželů manželek milenců 
 milenců milenek                milenců milenek 

tajnosnubně 
adrenalinově 

hravě 
telefonují ememeskují esemeskují ímejlují 

šeptají vzkazují dopisují sprejují 
zamilovaně 

dychtivě 
chlípně 

vábí svádí 
dychtí 
lační 

hučí      svrbí 
náruživě  vášnivě 

podléhají 
vítězně vlastnicky láskyplně oddaně slastně 

vzdychají hekají          sténají křičí 
vrcholí 

uspokojují uspokojují 
zamilovaně  doznívají 

odcházejí 
povinně provinile 

neradi 
domů 

 
doma 

uvolněně vlažně chladně 
dominantně ironicky trucovitě frigidně 

jsou 
povinně podléhají neochotně 

nevzdychají nehekají nesténají nekřičí 
mechanicky falešně 

vrcholí 
mlčí podezřívavě civí 

obviňují žárlí vyslýchají 
zapírají zapírají 
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lžou nevěří lžou nevěří lžou 
žárlí 

tiše nenávidí hlasitě nesnášejí… 
 

…vysvětlují fabulují slibují vyviňují odpouštějí 
obviňují zapírají zapřísahají sebeobviňují 

smiřují pláčou 
vyhrožují vydírají nevěří 
odpouštějí neodpouštějí 

mstivě kopulují výsměšně nevrcholí 
nenávidí opouštějí ubližují neopouštějí 

rekapitulují vyčítají 
vrací se nerozvádějí rozvádějí 

sebelitují pohrdají litují smutní… 
ne 

nemají to jednoduché 
milující nemilovaní 

napůl sami 
v náhradních položivotech: 

 
telecivět 

tvitrovat fejsbučet inlajnovat gejmbojovat 
tloustnout hubnout psíčkařit háčkovat keramičit 

číst rybařit jógovat literátit blogovat 
hypochondřit 

posilovat onanovat plavat kamerovat 
masturbovat závidět pomlouvat pařit bulimit 

řezbařit modelařit taj-čit pít snít houbařit 
liposukcit šopovat fetovat gurmetit anorektit 

gemblovat fotografovat spát mountajnbajkovat 
meditovat křížovkařit sudokovat ašrámovat 
érobikovat včelařit paraglajdit horoskopičit 

zahrádkařit 
turistit džogovat nordikvókovat 

módemanit promiskujtit 
přežírat se… 

 
hledat se 
najít se 

přijmout se 
možná i zamilovat 
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Nechte se hýčkat 
 
 

aroma masáží zad 
bylinnými razítky 

koupelí s mléčnými proteiny 
vinnou olejovou koupelí 

dýchejte s radostí zápachy 
nechte se včas 

naolejovat! 
 
 
 

 

 
 

Každý den může být báječný! 
 
 

přirozené nahé 
líčení 

 
uchová T–zónu zcela bez lesku 

 
sexy barvičky 

 
obléknou tvé rty 

do průsvitného 
ultra lesklého 

nelepkavého závoje 
s ovocnou příchutí 

 
neodolatelné 

dramatické rty 
 

pro každou stránku tvé osobnosti 
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Kosmetic PUNK 

 
 

Tanec je řečí tvojí duše 
půvabná labuti 

 
Odráží sebevědomí 

křehkost 
a vnitřní sílu 

tvé nenucené krásy 
a elegance 

v půvabné směsi 
růžového pepře 

sametových meruněk 
a hedvábného rýžového 

pudru 
 

Poddej se touze 
s éterickou symfonií 

srdce… 
 

Půvabné tóny 
růžového pepře 
obejmou zářivé 

sametové 
meruňkové srdce 

na hedvábné stezce 
z rýžového pudru 

a jemných 
motýlích křídel… 

 
Vyzkoušej 

kouzlo půvabu 
 

do výprodeje stáří…! 
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PROBLÉMY S EREKCÍ? 

Vaše špatná nálada konečně získala 
jmenovatele 
 
PROBLÉMY S EREKCÍ? 

balanc na hraně slz a smíchu… 
 
PROBLÉMY S EREKCÍ? 

zase  jste nesplnili novoroční 
předsevzetí... 

 
PROBLÉMY S EREKCÍ? 

neberte to tak tragicky 
o životě už něco víme 

 
odlepte se od EREKCE internetu 
žijte skutečný život skutečné EREKCE 
 

 

E R E K T A N 

 
konec problémům s EREKCÍ 

       EREKCE rychle a efektivně 
 
Šokující produkt! 

 
 
 
hlavu vzhůru EREKCE! 

Vy to zvládnete! 

 
hlavu vzhůru EREKCE! 

chce to jenom čas a nás 
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hlavu vzhůru EREKCE! 
začátek týdne se k tomu přímo nabízí 
přesvědčte se sami o samotě 
jak na tom jste 
 

 

E R E K T A N 

 
konec problémům s EREKCÍ 

       EREKCE rychle a efektivně 
 
Šokující produkt! 

 

 
pořiďte si i Vy! 

NOVOU  MLADISTVOU  EREKCI 
a to třeba už hned zítra 

 
PEVNOU  TVRDOU  OPAKOVANOU 
DLOUHODOBĚ  KVALITNÍ 
DLOUHOTRVAJÍCÍ  EREKCI  S  EREKCÍ… 

 
získejte zpět váš sexuální život 
zapomeňte již navždy 
o problémech s potencí 

 
hlavu vzhůru EREKCE! 
vždy můžete začít znovu 

 

 

 

E R E K T A N  

 
konec problémům  EREKCE 
konec neúspěchům  EREKCE 
konec selhání   EREKCE 
rychle a efektivně  EREKCE 

 
Šokující produkt! 
 
 
 

nemohl bych být více spokojen 
mnou dosaženými výsledky 
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s EREKCÍ 
 

když už nemůžu 
tak přidám 

EREKCI 
 
EREKCE 

výjimečná pomůcka 
pro spalování tuku 

 

 

 

E R E K T A N  

 
konec problémům  EREKCE 
konec neúspěchům  EREKCE 
konec selhání   EREKCE 
rychle a efektivně  EREKCE 

 
Šokující produkt! 
 
Nedráždí žaludek! 
 

 

 
EREKCE i když zemřete! 

 
…záruka vrácení peněz! 
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Be-Be v trolejbusu č. 16 
 

- zastávka Hlavní nádraží - 
 
Mladá hezká štíhlice 
 
p-o-m-a-l-u 

u-v-o-l-n-ě-n-ě  vystoupala schůdky 
zadních dveří 
p-o-m-a-l-u 

u-v-o-l-n-ě-n-ě  usedla do kukaně 
v poslední řadě sedadel 

p-o-m-a-l-u 
n-e-u-s-p-ě-c-h-a-n-ě  vyjmula z kabelky  

Be-Be* 
p-o-m-a-l-u 

r-o-z-v-á-ž-n-ě  odstranila z vrcholku Be- 
Be celofán 

 
- zastávka Pařížská - 

 
p-o-m-a-l-u   

p-ř-i-b-l-í-ž-i-l-a  odhalený kousek Be-Be 
k ústům 
z-v-o-l-n-a 

pootevřela a našpulila rtíky 
malinko vycenila 
malinko rozevřela zoubky 
uďobla si malinké sousto 
a 
n-e-k-o-n-e-č-n-ě 

p-o-m-a-l-u 
ten kousínek 

trpělivě a důkladně  ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 

ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 
a polkla 

 
- zastávka Mrakodrap - 

 
 
 
 
 

 
*product placement 
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r-o-z-v-á-ž-n-ě   

p-o-v-y-s-t-r-č-i-l-a  další kousek Be-Be 
z celofánu 

p-o-m-a-l-u 
p-ř-i-b-l-í-ž-i-l-a  Be-Be k ústům 
ohrnula a rozšklíbila rty 
malinko vycenila 
malinko rozevřela zoubky 
uďobla si drobounké sousto 
a 
n-e-k-o-n-e-č-n-ě 

p-o-m-a-l-u 
ten drobínek 

trpělivě a důkladně  ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 

ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 
a polkla 

r-o-z-v-á-ž-n-ě 
p-o-v-y-s-t-r-č-i-l-a  další kousek Be-Be 
z celofánu 

 
- zastávka U Práce - 

 
p-o-m-a-l-u 

p-ř-i-b-l-í-ž-i-l-a  Be-Be k ústům 
ohrnula a rozšklíbila rty 
malinko vycenila 
malinko rozevřela chrup 
odlomila další soustínko 
a 
n-e-k-o-n-e-č-n-ě 

p-o-m-a-l-u 
ten úlomeček 

trpělivě a důkladně  ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 

ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 
a polkla 

r-o-z-v-á-ž-n-ě   
p-o-v-y-s-u-n-u-l-a  další částečku Be-Be 
z celofánu 
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z-v-o-l-n-a 
p-ř-i-b-l-í-ž-i-l-a  Be-Be k ústům 
ohrnula a rozšklebila rty 
trochu vycenila 
trochu rozevřela řezáky 
 

– zastávka Tylova – 
 
ucvakla další soustíčko 
a   n-e-k-o-n-e-č-n-ě 

p-o-m-a-l-u 
ten střípeček 

trpělivě a důkladně  ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 

ž-v-ý-k-a-l-a 
ž-v-ý-k-a-l-a 
a polkla 

 
– zastávka Jižní předměstí – 

 
p-o-m-a-l-u 

v-y-s-v-l-é-k-l-a  další kousek Be-Be  
z celofánu 
z-v-o-l-n-a 

p-ř-i-b-l-í-ž-i-l-a  Be-Be k ústům  
ohrnula a roztlemila pysky 
trochu vycenila 
trochu rozevřela kusadla 
urafla další drobounký kousíček 
a  n-e-k-o-n-e-č-n-ě 

p-o-m-a-l-u 
ten drobínek 

z-v-o-l-n-a 
trpělivě a důkladně ž-v-ý-k-a-l-a 

ž-v-ý-k-a-l-a 
 

– zastávka Dobrovského - 
a já vystoupil 

 
V té chvíli jí z  Be-Be zbývala ještě něco víc než 
polovina! Když si představím, že bych něco takového 
měl doma! 
No řekněte, nezabili byste ji? 
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Nepamatuju si čísla 
 
Nepamatuju si 
 číslo svého občanského průkazu 
 číslo svého cestovního pasu  
 číslo svého průkazu zdravotního pojištění 
 číslo svého řidičského průkazu 
 číslo svého technického průkazu 

číslo svého osvědčení technického průkazu 
 číslo svého osvědčení o měření emisí 
 číslo svého průkazu na slevu jízdného ČD 
 číslo své platební karty VISA 
 číslo své Plzeňské karty 
 číslo své rodinné karty Billa 
 číslo své karty Shell CLUBSMART 
 číslo svého účtu v České spořitelně  
 číslo svého účtu v Servisu 24 Interbanking 

číslo svého účtu v Obchodní bance 
číslo svého průkazu do vědecké knihovny 

 číslo svého novinářského průkazu 
 číslo popisné svého bydliště 
 číslo popisné svého ateliéru 
 číslo mobilu své ženy 
 číslo přístupového hesla klienta IZIP 

číslo velikosti svého saka 
číslo klientského servisu České pojišťovny  
číslo velikosti svých džínsů 
číslo integrovaného záchranného systému  
číslo velikosti obvodu své hlavy 

 číslo dioptrií svých brýlí na blízko 
 číslo dioptrií svých brýlí na dálku 

číslo hasičů 
číslo obvodu svého pasu a velikosti slipů 
číslo záchranné služby 
číslo městské policie 
číslo hladiny cukru ve své krvi 

 číslo hladiny cholesterolu ve své krvi 
 číslo svého systolického a diastolického TK 

číslo motoru svého auta 
 
Pamatuju si  

číslo orientační svého bydliště 
číslo orientační své korespondenční adresy 
číslo – PIN své platební karty 

 číslo – PIN svého mobilu 
 číslo svého mobilu  
 číslo svého rodného čísla  
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 číslo SPZ svého auta 
 číslo velikosti svých bot a ponožek 
 číslo velikosti límce svých košil 
 číslo tramvaje a trolejbusu k bydlišti 

číslo trolejbusu ke svému ateliéru 
číslo hodnoty svého PSA antigenu 

 číslo povolené rychlosti v obci 
 číslo povolené rychlosti na silnici 
 číslo povolené rychlosti na dálnici 
 číslo loňského i aktuálního roku 
 číslo Pí na šest desetinných míst… 
  
Jaká čísla si ještě pamatuju a nepamatuju 
 si teď nevzpomínám 

nebo nepamatuju… 
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Kupé* 
 
paní 
u dveří ve směru jízdy 
krajíc chleba slabě máslem 
plátek sýra s oky 
tlačítkový mobil 
jeden přijatý hovor 
jinak 

16,58 – obyčejné mlčenlivé ticho – 18,05 
senior 
u okna ve směru jízdy 
předpotopní Nokia 6310i 
jeden přijatý hovor 
jinak 

16,58 – obyčejné mlčenlivé ticho – 18,05 
dívka 
u dveří zády ke směru jízdy 
plastová láhev s pitným režimem 
dotykový mobil 
on line facebook or twitter 
jinak 

16,59 – připojené www ticho – 18,05 
mladík 
uprostřed zády ke směru jízdy 
dotykový mobil 
sluchátka s bílými kablíky 
on line music from YouTube 
jinak 

17,01 – připojené www ticho – 18,05 
sousední 
kupé 
mladí Němci 

16,58 – hlučně opíjejí – 18,05 
mladé Němky 
 
Beroun …………………….………… 18,05 
senior             výstup 
 
 
 
 
 
 
*Expres Albert Einstein, München – Plzeň – Praha 
odjezd Plzeň 17,08. Léto 2016 
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Implikace 
 
 
…je to těžké 
psát báseň 
a nemít otázky – jen odpovědi 
a nemít pochyby – jen pravdy 
a nemít dojmy – jen argumenty 
 
co zbývá? 
zkusit pochybovat – i když se mi nechce 
zkusit ptát se – i když není na co 
dojímat se – když není s kým 
dojímat – když není koho 
o čem? 
čím? 
a hlavně proč? 
pro slepičí kvoč? 
pro nožky rozkroč? 
 
a jestli ani pro kvoč  ne 
pak ptám se sám sebe 
proč vůbec báseň? 
když je to tak těžké 
a zbytečné… 
 
…jářku 
třeba taková implikace 
jestliže…, pak… 
je jediná funkce pravdy 
kdy ze lži  
vyplývá pravda 
a to prokazatelně 
co prokazatelně –  z á k o n i t ě ! 
dodnes si s tím  
mrazivě přísní logici 
nevědí rady 
 
a pak že nejsou otázky 
a pak že jsou jen odpovědi… 
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spojuj splétej spřádej 
exprese imprese synkrese hnáty roráty ornáty kastráty 
ornamenty anagramy piktogramy hologramy 
 a vraž tam heuristiku erotiku agnostiku exotiku 
 informatiku eko-logiku politiku vochmatiku 

 
spojuj splétej spřádej 

obsese agrese kolize aluze euforie křeče hysterie 
agónie bulimie anorexie koprolálie blasfémie 
 a vraž tam id a ego super ego alter ego 
 & Legoland & babu Jagu boga jego jebu 

 
spojuj splétej spřádej 

kýče šmejdy redymejdy spasmy plasmy miasmy 
fúze konfúze konkluze aluze konkláve orgasmy 
 a vraž tam somnambuly symboly mandaly 
 intuice archetypy dominy pipiny co ti nedaly 
 

spojuj splétej spřádej 
vaginální frikce manické flexe priapické erekce 
sexy exhibice mentální urinace polymorfní defekace 
 a vraž tam sado-maso lesby geje freje orchideje 
 swinger party transvestity kyretáže intim-spreje 
 

spojuj splétej spřádej 
odéry parfémy grafémy morfémy kontexty tantiémy 
syntakticky eklekticky hierarchicky anarchomemy 
 a vraž tam Kanaan orál anál kanál Doksy fixy 
 drogy idoly fetiše fixace ipsace sexy krucifixy 

 
spojuj splétej spřádej 

logiku sémantiku symboliku pragmatiku protetiku 
involuci inflaci deflaci defloraci kopulaci poluci 
 a vraž tam stresy tiky krize inkluze desiluze 
 obsese introspekce frustrace deviace felace 
 

spojuj splétej spřádej 
mimésis amnésis etiku filipiku sofistiku balistiku 
kybernetiku psychofarmatiku parašutistiku svastiku 
 a vraž tam (ňák) Budhu tai-či čipy tanga slipy 
 steroidy softvéry pixely hardvéry mašinkvéry 
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spojuj splétej spřádej 
metajazyky metakontexty metalevly metaře metazevly 
fazóny rezóny perzóny drezíny vagíny fanziny koniny 
    a vraž tam TAO hare krišna hard-core spray 
    a per tam sperma smegma flegma flusej petrolej 
 

spojuj splétej spřádej 
pacifismus feminismus islamismus konzumerismus 
egoismus hédonismus machismus humanrightismus 
    a vraž tam gender qeer snuf švejžužu ejchuchu 
    dianetiku kalanetiku intimitu odposlechů 
 

spojuj splétej spřádej 
konceptualizaci dekonstrukci dedukci indukci obdukci 
lubrikaci fabulaci exudaci disipaci paci-paci ejakulaci 
    a vraž tam neo-romantismus neo-hédonismus 
    neo-liberalismus neo-Chegevarismus neo-NGO- 

rightismus neo-multi-kultismus neo-okultismus neo-… 
 

jo a neopomiň 
hnusy hnisy chrchly soply  výměšky výtoky výpotky  
hlenotoky mazotoky krvotoky exkrementy 

a vraž tam autofelaci autodefloraci autokastraci 
autopropagaci autodehonestaci autoodorizaci 
autoobservaci autoplagiaci autopsii… 

 
ale proboha 

jenom ne 
prvoplánově! 
 
a tak čmárej rejpej drásej patlej matlej svařuj 
flambuj tesej odlévej maluj lakuj leptej stříkej 
lešti třešti tkej valéruj ožehuj patinuj ratinuj 
slepuj skládej moř foukej brus hlaď mlať klaď 
skobli fládruj intarzuj dekalkuj frotážuj rolážuj 
kolážuj alchymážuj asamblážuj pij fetuj tetuj se 
vykrádej se pitvoř se opič se řež se bodej se 
svazuj se oběš se (jako) ukřižuj se (jako)…  
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zkrátka řečeno 
staň se 

post-postavantgardním 
post-postmoderním 
inovativně kreativním 
nadproduktivně plodným 
kurátorsky zušlechtitelným 
marketingově prosaditelným 
eo ipso 
slavným a bohatým 

umělcem 
té nejvyšší 
světové 
extratřídy! 
 
To nám umělcům, a to úplně všem, upřímně přeju. 
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Zbavte se* 
 
chrápání 
chrapotu 
suchého  kašle 
dráždivého kašle 
vlhkého  kašle 
ucpaného nosu 
alergické rýmy 
lámavosti nehtů 
lámavosti vlasů 
třepení  vlasů 
sněžení  lupů 
alespoň  jednoho kila 

pneumatiky v pase 
 
zbavte se 

předčasného stáří 
hlubokých vrásek 

předčasného stáří 
povadlých tváří 

předčasného stáří 
červených žilek 

předčasného stáří 
řídkých  šedin 
čelních  koutů 
blýskavých pleší 
jaterních skvrn  stáří 

 
 
zbavte se 
červených pupínků  pubertální pleti 
černých  teček  nepečlivé pleti 
šustivých šupinek  suché pleti 
špekovitého lesku  mastné pleti 
fekální  skvrnitosti pihovaté pleti 
zvrásněné ještěří   povislosti 
povadlé  pleti  krku a výstřihu 
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zbavte se 
trvalé zapářky převislých břišních řas 
čpavých map zpoceného podpaží 
obtěžující vlhkosti  diskrétních dnů 
indiskrétního zápachu  nevoňavých záhybů 

intimních míst 
 
zbavte se 
drolivé  plísně  meziprstí nohou 
odpudivého zápachu  potivých chodidel 
hnilobného pachu  zubního plaku 
křivých  špinavých zubů 
česnekového dechu  hlubin žaludku 
trapné  inkontinence vetchých měchýřů 
nedomykavosti    ochablých svěračů 
morového zápachu  toalety 
 
zbavte se 
usedlého myšlení 
ojetého  auta 
vyčpělých citů 
povadlých partnerů 
obtížných partnerů 
přelétavých partnerů 
přelétavého   lezoucího 
skákavého   bodavého 

hmyzu 
 
zbavte se 
převislých plandajících víček 
povislého těstovitého podbradku 
povislého velkého  poprsí 
povislého plochého poprsí 
povislého měkkého poprsí 

vpáčených bradavek 
malého  poprsí 

povislého malého  údu 
povislého   sebevědomí 
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zbavte se   špíčků 
celulitidy 

pomerančových   stehen 
mandarinkových   zadků 

přestárlých předků 
vrzavých kloubů 
ischiatických zad 
zlého  cholesterolu 
pálení  žáhy 

otravného   krkání 
otravného   škytání 
otravného   bzdění 
otravné  bolavé  zácpy 
 
zbavte se 
neukojených migrénových nálad 
pálení   slzavých  očí 
slaboproudu kalné  moči 
zvětšené  prekancerózní prostaty 
 
zbavte se okamžitě 

trapasů  
žádné  erekce 
řídké  erekce 
nezpevněné erekce 

  předčasné ejakulace 
  nekvalitního sexu 
 
zbavte se 
ochlupení  podpaží   
ochlupení  zad 
štětinatých  lýtek    
chlupatého  hrudníku 
ochlupení  podpupíčku  
chlupatého  břicha 
příliš   huňatého ohanbí 
vypelichaného   ohanbí 
kadeřně  nezdobeného ohanbí 
indiskrétních šedin  ohanbí 
frigidity    ohanbí 
nevítaného druhu  ohanbí 
nevítaného plodu  ohanbí 
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nevítaných návštěvníků ohanbí 
muněk  kvasinek  bičíkovců 
chlamydií spirochet gonokoků 
oparů  nestydatých rtů 

stydkých  pysků 
 
zbavte se 
bolesti  zlomeného srdce 

raněné  duše 
nervozity úzkosti  žárlivosti 
komplexů   méněcennosti 
hysterie    diet 
pažravé    bulimie 
kachektické   anorexie 
deficitu    citů 
zoufalství prázdnoty vyhoření 
závisti  nudy  přejedení 
 
zbavte se 
endogenních   depresí 
exogenních   agresí 

dluhů 
exekucí… 

 
udělejte něco hezkého  
jen sami    pro sebe! 
Mějte sami   sebe rádi! 
vy na to    máte! 
půjčíme vám   na to! 
 
dejte nám          vaši                       oprávněnou  
  důvěru 
svěřte nám vaši šťastnou  
  budoucnost 
užívejte si  plnohodnotný 
  život 
plnými zdravými 
 mladými 
 sladkými 
 
sexy  doušky 
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Křižování u Redemptoristů 
 
senior   bez deštníku 
natěšeně  bílými adidaskami 
přebelhal  deštěm 
zebru 
k chrámové nice 
s vitrinou  aktuálních výsledků 

dostihů 
čerstvých nebožtíků 
v téže smrtonosné chvíli 
dvě křehké seniorky pod deštníky 

svátečně béžové 
hedvábně prošedivělé 

vstoupily  na červenou 
na zebru 

vražedným 
automobilům vstříc 
zbytek životů  na poslední chvíli 
zachránily  za nepřestajného švitoření 
chvatným zacváláním 
zadýchaně potřepaly deštěm 
chrámové schody 
a vešly ku mši… 
 
na privilejích 
českých důchodců jíst jedovaté houby 

a přecházet na červenou 
přeci jenom něco bude 
usmál jsem se  spolu s lidem 
a   na zelenou 

na zebře 
tváří v tvář  Ctiborovi 
polit-křesťanovi  z KDU–ČSL 
vytkl:   přecházely na červenou! 
spáchaly hřích! 
 
returnoval  shovívavým 
ušklíbnutím 
však On jim  pámbu 
odpustí… 
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Večerní venčení 
 
Stínání trávy s šerem 
televizních zpráv 
utichlo 
rybáři to krůček od noci 
také vzdali 
 
brouzdáme se rosou 
územím nikoho a všech  
pachem hnijící trávy 
příležitostných ohnišť 
kolem zadních plotů s rybářskými vrátky 
rezavějících pramic 
a tu a tam ilegálních schůdků 
do neslyšně se sunoucího 
temného bronzu Berounky 
zdvižené dešti… 
 
Hluchoněmý tunel z listoví 
probudí ve foxteriérce lovce 
přikrčeně  
obezřetně 
zpomalí 
a o mnoho kroků dřív 
   než já 
ucítí kouř ohýnku 
a mnohem dřív 
   než já 
uslyší křik a smích 
slalomu rozjívených postaviček 
mezi temnými siluetami tůjí 
 
Ale nic už jí neříká 
předpubertální 
klučičí soprán zpoza plotu 
popleteného psím vínem 
když se trochu s obavou z diagnózy 
trochu s natěšenou dychtivostí 
zeptá: 

„Myslíš, že jsem psychouš?“ 
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Nic jí neříká holčičí hlásek 
který se vší vážností 
do skomírajících plamínků táboráčku 
odpoví: 

„Myslím, že jsi psychouš.“ 
 
Při kafíčku s mléčnou dráhou 
s hedvábnými projektily netopýrů 
kolem uší 
psychouš pobavil 
i mou vtipnou paní 
 
A ona mě nettopýry a bruttopýry1 
 

 

1Ten její vtípek měl dokonce tři pointy: 
 
První z „fousaté“ anekdoty o tom kak kalchóznik 
Vasja vernulsja iz decimalnogo institúta, gdě on 
učilsja rabotať s decimalnymi vesami. Patamúšto 
chotěl kalchoznikam pokazatsja studentom-
atličnikom, on vsech vzvesil na decimalnych vesach. 
Kalchózniki interesovalis, pačemú ves vsech mužčin 
brúto, no ves vsech žénščin neto. I Vasja górdo 
gavarit: "V decimalnom institute nas učili, što ves s 
meškom /s pytlem/ brúto, ves bez mešká /bez pytle/ 
neto." 
 
Z čehož logicky vypointovala „nettopýří“ samičky  
a „bruttopýří“ samečky. 
 
Ale nejaktuálněji měla na mysli hollywoodský 
béčkový horor, v němž nesympatičtí vědci 
nezodpovědnými pokusy zmutovali malé užitečné 
hmyzožravce do velikých brutálních „brutopýrů“, 
kteří v agresívních hejnech napadali a zabíjeli 
nevinné americké občany. 
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Marné–Panadol extra–ach–ShowGel–
marné–Clavin–televizní–Agrofert–
těšeníčko–Jupí–na–Calvin Cline–písničky–
Mamut Glue–neohrané–Hornbach–na 
reklamu–Clavin–chytrou–Pempers–a–
Mrož–nevtíravou–Prostamol–nebo–
Alza.cz–žádnou–Sinex Vicks–na drby–
Provident–diskrétní–Head & Shoulders–
pomluvy–Blesk–objektivní–Air Bank–
zprávy–Božkov–nekomentované–Panzani–  
počasí–Imodium–vhodné–Brumík–
politiky–Erektan–čestné–EasyOpen–
nezištné–Tip Sport–obětavé–Lidl–odvážné–
Veltie–ekonomy–Easy Sandwich–
lidumilné–Palmolive Gourmet–sport–
Lipánek– džentlmenský–Calgon–pohádky–
Gorenie–pravdivé– Neospan Forte–… 
 
 
 
 
 

Atempora 
 

horečnatě 
nocí plane 
stravuje se 
projídá se 

voní mastně  
po klobáse 
tváře hřeje 

očima kouřem slzí 
 

zádo-zadek stydne 
 

půlotočkou na rožni 
sálavému žhavu 

týlem 
chladnoucím očím 
z mlžné skoro-tmy 

zjevilo se 
podobenství 
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Odkaz 
 
Pravda a láska 
musí zvítězit 
nad lží a nenávistí 
 
Správná pravda a láska 
musí zvítězit 
nad lží a nenávistí 
 
Správná pravda a láska 
musí zvítězit 
nad nesprávnou lží 
a nesprávnou nenávistí  
 
Správná láska 
a správná nenávist 
musí zvítězit 
nad nepřátelskou lží 
a nepřátelskou pravdou… 
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Negalašou čistého černého humoru 
 
Ač křtěný pražskou Vltavou, Jan Jelínek je roduvěrný 
Plzeňan, jenže Plzeňan veskrze myšlenkově 
nekonzervativní, umělecky nezápecnický, duchovně 
nepeciválovský. Takový je i jako osobitý výtvarník, 
provokující i podněcující, především ale jako literát. 
Potvrzuje to též jeho druhá básnická knížka Vivisekce. 
Jenže – básnická? Namoutě ano, je to ovšem poezie 
zbrusu jiná než ta, co bujně raší v oblíbené české 
poloze bel canto! Jelínkovy kreace připomínají ryzí 
dodekafonickou hudbu ve slovech a verších, a ti, kdo 
v nich najdou právem zalíbení, se ocitají v pokušení 
pohlížet na běžné veršování jako na cosi pitvorně 
plochého a placatého. Autorovy strofy, které nemají 
nic společného s konvenčním pojetím, rozbíjejí 
zavedenou strukturu básnického tvaru napadrť  
a nadobro. Tyto texty totiž ztělesňují unikátní 
básnickou vivisekci ve všech směrech: v lexice, 
v stylistice, ve filosofii díla, pravící, že humanita 
tvůrčího sdělení vytryskává snad už jedině ze všeho 
zdánlivě nehumánního. Filosofie literatury tomu 
přitaká a dějiny to již dlouho potvrzují. Co ještě 
podotknout? S výčitkami svědomí, že literární historie 
o Jelínkově tvorbě téměř neví, stejně jako se dlouho 
obracela hřbetem i k jiným autorům blížícím se 
k experimentální poloze výpovědi? Proto se literární 
badatel musí tázat, jaké jsou prameny a zdroje 
autorova vivisekčního poetizování: nehledejme je ale 
ani v postulátech Skupiny 42 ani ve vývojové řadě 
poválečného experimentálního tvoření, byť i tyto 
poetiky zjevně poznamenaly Jelínkovo výrazivo čili 
jeho básnický naturel. Vždyť si Jelínka můžeme 
náramně živě představit jako eléva Křížovnické školy 
čistého humoru bez vtipu. Ač nelze vyloučit, že by 
Karla Nepraše a spol. při čtení těchto nejen 
jazykových vivisekcí lehký smích na tváři medle 
přešel: smáli by se hnedle jinak, jelikož smáti se, ano, 
znamená lépe věděti. Jelínkův čistý humor je přitom 
černý až arcičerný, neboť coby nepopiratelně prokletý 
plzeňský básník k tomu nalézá přemíru důvodů. 
Rovněž vtipu a vtipnosti je v něm požehnaně. Plyne-li 
z toho i poučení? Plyne a zní: Kýčaři, dokýčujte! 
 

Vladimír Novotný 

 
 



- 54 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 55 - 

 

Obsah 
 
Os(e)lnivá idea?  ....................................................  5 
I´mperfect  .............................................................   7 
Jevištění   ...............................................................   8 
C´est blabla vie   ....................................................  9 
Absolutně vzletně…  ..............................................  11 
Seminář zlatých pravidel   .....................................  14 
Real Life   ...............................................................   17 
Proč nepíšu o lásce   ..............................................  20  
Go Go show   ..........................................................  21 
Kde…  .....................................................................  21 
Vis minor   ..............................................................   22 
Bokovky   ................................................................    24 
Nechte se hýčkat  ...................................................   26 
Každý den může být báječný!   ..............................   26 
Kosmetic PUNK  ....................................................  28 
„PROBLÉMY S EREKCÍ?“   ..................................   29 
Be-be v trolejbusu č. 16  ........................................   32 
Nepamatuji si čísla  ...............................................   36 
Kupé  ......................................................................  38 
Implikace  ..............................................................  39 
„spojuj splétej spřádej…“   .....................................   40 
Zbavte se  ...............................................................   44 
Křižování u Redemptoristů   .................................   48 
Večerní venčení  .....................................................    49 
„Marné–Panadol extra…“  ....................................   51   
Atempora  ..............................................................   51 
Odkaz  ....................................................................   52  
Negalašou čistého černého humoru  
(Vladimír   Novotný)   ............................................   53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 56 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edice Ulita 

 
svazek 51 

 

Jan Jelínek 
 

Vivisekce 
 

Pro Knihovnu města Plzně, p.o. 
vydalo Pro libris, z.s. 

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
Edici řídí Vladimír Novotný 

Ilustrace Jan Jelínek 
Doslov Vladimír Novotný 
Logotyp Mikoláš Axmann 

Redakce Jana Horáková a Vladimír Novotný 
Tisk Vladimír Hanzar, Přeštice 

 
Plzeň 2017 

Náklad 200 ks 
 

ISBN 978-80-86446-96-7 
 

 
 



- 57 - 

 

 
 
 

 

Vivisekce 
 
 

Jan Jelínek 


