Amores Perros
Znal jsem babu co vypadala jak buldok
akurat nebyla tak roztomilá
žaden ju nikdy nechtěl
až do doby kdy obvinila jisteho Skotnicu ze znásilnění
take halo
policajti ju vyvedli že to je proti přírodě
valila do chalupy a fest bečela
kdybych se chtěl robit lepším
napíšu že jsem ju utěšoval
ale co vám mám mluvit
jak starý Koval byla hnusná

Cesta
Když jsme se včera vraceli kolem lesa z vesnice
zeptala se mě žena
Měl jsi mě někdy rád tolik jako dneska?
Obyčejně se ptá jestli jsem byl u zvířat
a kolik jsem utratil
Nikdy jsem ji neměl rád jako včera
Když jsme přišli do chalupy
nesmáli jsme se
jsme ještě mladí

Citrony
Prodavačka v obchodě mi říkala
že zemřela další modelka
kupoval jsem citrony
cosi na mě lezlo
Před hospodou potkám neteř
povídám jí: co ti vadí na tvém těle?
Byla z toho vyjevená
Tak jsem pokračoval:
S muži je těžká práce ale přiznejme si
některé jejich slabosti nám zoufale připomenou
nás samotné
Muži jsou stejní jako my
Neodpověděla
Zaskočil jsem ji

Chlapec má zuby jako lev
pište sestři
Vyjdeš z ordinace
vyceníš hrdě zuby
a celé čekárně oznámíš
Mám zuby jako lev
a připadáš si jako vyslanec národa Siouxů
který přednáší ultimátum bledým tvářím
cítíš že ti všichni závidí
a je ti dobře
Pacient je nepolepšitelný
pište sestři
Projdeš lítacími dveřmi
hrdě se narovnáš
a celé hospodě oznámíš
Jsem nepolepšitelný
nikdo tě nevítá
štamgastům výčepní přináší metr ledvinového čaje
objednáš si pivo sedneš si sám do kouta
a těšíš se

Jak motyle došli spravedlnosti
po dědkovi siťka na motyle
ďurava je
ale nebudu ju spravovat krz 10 let mrtveho dědka
ja! z mojiho dědka měli motyle
plne bryle
a že byl navic v komunisticke straně
čeka ho v nebeske braně
moja babka Lena
beztak s kulometem
sni se mi že ho vidim
jak vjižďa na motylach
do pekelnych futer
kaj ho s lasku vita
jeho švigermuter

Jarmark
Dole v dědině je jarmark
přijedou lidi autama
děcka se budou točit na kolotoču
večer bude diskoteka
Možna proto se mi v noci snilo
že misto na labuťach
jezdi všeci na Hamrym
Nejlip jsem to potom viděl
jak sem se v tym snu
kupil listek v pokladně za dvacet korun
a sednul se sam do sebe
Kolotočař odzvonil
přitahnul sem uzdu
z dasní se mi vyvalila krev
a začali sme oba
Hamry děcko aji Hamry labuť
stupat do vrchu
kovove rameno co mi rostlo z boku řiti
zapraskalo a jak sucha haluz se urvalo
sam na sobě
v sobě schovaneho sebe
letěl jsem nad Lysu horu a dal a dal
až k nebi
rano sem pak nemohl vstat z lužka
a uvažoval kery sem byl ja
a kery sem byl ja
že je dole jarmark
vim bo je tam každy rok
a psali to aji v oběžniku
ja už ale dolu nepujdu
ne že bych se citil tak stary
ale nechce se mi a boli mě zuby

Kocur na plotě
mám v zahradě binec neopísaný
a pro kočku co sedí na plotě
uklízet nebudu
raději se dívám jak jde kolem švihák
čepica cigáro v pysku před gumákem svět
a že se známe jen trochu
oba se raději díváme na kočku
jak se má fajně
je mi smutno

Kostel
Rád chodím do kostela
líbí se mi v kostele
mozaiky sochy ta atmosféra
člověk nebýt taková svině
by aji do semináře vešel
Helikon archangelski
Farář
On mluví
A z venku přes okno s vitrážema
svítí ten venek
Na náboženství jsou pěkní andělé
a oslík a telátko
V neděli se nepracuje

Krásný den
Jak se to krásně v zemi slezské daří
hovno je v záchodě, kurvy v kalendáři
i bezdomovci jdou dnes domů
pederasti oddávají se bromu
všechno je krátce jak býti má
jen ty nechceš být žena má
poletím do vesmíru upevnit si víru
snad podrží mi aspoň holubice míru

Láska
Koupila jsem ti ten krygl jak jsi chtěl
abys ho u pípy jak stammgast měl
koupil jsem ti květiny
co když usychají kolem vázy nasviní

Letecké modelářství
Na ZŠ jsem navštěvoval kroužek
leteckého modelářství
Pod dohledem zkušeného pedagoga
a aviatického nadšence Fleischmanna
robili jsme první neumělé pokusy
tehdy to byly lavočky, migy, někdy spitfir
dneska kluci lepí efka, grippeny, někdo meseršmit

Návštěva u přítele
Vyjde na dvorek a řekne kurva
podívá se na fotku v rámečku a zopakuje to
a pak to ještě houkne do dveří
a ono se to rozlehne celým domem
Chvíli postává škrábe si strniště
nato zbije psa za to že se nestal člověkem
vrátí se do prázdného domu
rámeček zakřupe pod mojí nohou
a vítr si skládá z roztrhaných kousků
novou bolest pro zvíře

Nešťastná láska
lidé dělají různé věci
za stodolou aj v ní
viděl jsem tvoje holé cycy
jak byl jsem naivní
včil vozím svoje hoře
na traktoře

Nové dobré časy
v kantyně vladne chilli con carne
komunisti to už maju marne
vanočka nejen na Vanoce
jogurty žive pro duchodce
jak je to fajne jak moš možnosti
ať už zje sviňa nebo chuj od kosti
jak je to fajne býti osamělý
vyměníš lidi za šest druhů zelí

Orloj
Nikdy jsem nebyl na Kralickém Sněžníku a
nikdy jsem asi nebyl na Pradědu
Pamatoval bych to
Nikdy jsem nebyl v Africe a
Nikdy jsem nebyl do Karlových Varech
V Českých Budějovicích jsem byl na vojně
a prvně jsem se tam zamiloval
do servírky s malýma bradavkami
Zítra jedu do Olomouce za švagrem
Mají tam orloj s chemikem
Pomáhal na něm i můj známý,
pak někdy spáchal sebevraždu

Prezident osvoboditel
Kua synku synku
zje doma?
Kua synku synku
zje doma?
fotr ryči čis co robil,
fort ryči čis co robil.
Joch nic něrobil
Joch se na to vysral
vercajk se mi zepsul,
vercajk se mi zepsul.

Rodinné poměry
Můj otec byl tak zlý
že o Velikonocích obcházel domy Páně s kulovnicí
a trefoval odlétající zvony rovnou do srdce
Moje matka byla tak zlá
že když se na ni podívala těhotná žena
narodil se bezvěrec
Kupodivu ze mě nevyrostla úplná svině
Dal jsem padesát korun na nový zvon
a občas píchnu prase

Seznam
Brambory
ocet
víčka na zavařování
obálky 2
známka
kobzole

Večer
Cestou k dceři
Zdržovaný pohledem z okna
U schránek a zvonků nechám jí lístek
Byl jsem tu
na lavičce vedle houpaček jsem seděl
a zatímco nade mnou kvetl strom
všichni slušní lidé
kolem sprostě spali
Bude mi zase hubovat

Vánoce
Když přijel bratr z vojny na první opušťák
ukazoval jak se dává deka
Povídal jak pijou z půllitrového hrnku rum
jak si balí nohy do novin
Tata se opil a křičel že za něj były
jinší pořádky
Maminka dávala na stůl kapra a vánočku
Triviální poezie regionu
ty vole na pivo
snilo se ti? mi ne
ta ma dupku
z te bych chtěl kakat
z lulinky minule
abecedu
bych ji zrobil

zhůvěřilé nebe
ach vy těžká nebesa
moja chodi na kybel
a ja chodim srat do lesa

potkal jsem děvuchu z Královce
o Kantovi jsme se nebavili

Ondřej Veselý je můj kamarád
s kterým jsme hodně prožili
spolu jsme byli u moře
a jednou na striptýz
odstěhoval se

V drogerii kupil jsem se vino
ale co to pletu
v potravinach jsem se ho kupil

Poslední dobou
čtu hodně o perverzním sexu
Jedna známá mi řekla, že by do toho šla
Pojedeme to dělat do Kaliningradu
Mama mi dycky říkala
živ se rukama

Na řiť mamě ryje tata
kerku Krysta Pantokrata

