... ová
Každá ...ová
to chce stále znova
Nelituje pro to slov
Bez ohledu na jejich zpuchřelý krov
si neuvědomuje
že si tím
sama sobě
vrší rov

Až budeme tam nahoře
Až budou policejní síly
k dispozici na každé míli
jen tehdy budeme k sobě navzájem milí
Nyní
na cestě do tolik vytouženého
nebeského Jiljí
s různou pílí
zabíjíme v sobě dlouhou chvíli
tím
že všechno v nás pořád jen chilli
a jíl jí

Až se budeme dívat z nebe
jak námi stvořené
globálně oteplené lidstvo
stále všechno nesnesitelně zebe
budeme mít konečně čas nejenom na sebe
ale i na vychutnání všeho
co nám kdysi chutnalo stejně lahodně
jako oplatky BeBe

Až budeme tam nahoře
škrtneme v sobě šmahem
politiku a Machiavelliho
a jako geniální malíři
jedním tahem
štětce
změníme své slepce
ve světce
nejenom při jízdách nahoru a dolů
bez fraků
příkrým svahem
z oblaků

spolu s odborovým svazem
andělů
bojujících stále marně za zvýšení
tělesných přídělů
a věrohodnosti svých astrálních údělů

Až nám tahle planeta
Až nám tahle planeta
vysaje mozek z hlavy
nebudeme mít čím
vzpomínat na dny
naší zašlé slávy

Až nám naše
dávno zapomenuté dobré mravy
vyrazí všechny zuby
z huby
nebudeme mít čím
odčinit své dluhy

Až nám na nároží
matadoři
moci
ne v noci
ale ve dne
kdy nejedna tvář
bezmocí a vztekem bledne
další paroží
lží
síly semtexových náloží
naloží

a definitivně v nás zahubí
všechny zděděné vlohy
dřívějších strážců svobody,
snad se konečně přestaneme bát
střílet i ze zálohy
na rádoby skutečné
leč veskrze falešné
bohy

Bakterie
Nejrychlejší chrti
Smrti
I před bohem jsou si jisti
Že svět od nás
Jednou spolehlivě vyčistí

Činy bakterií
Nás přežijí
Protože nefilozofují
Jen reagují
Mutují
A spolupracují
Spolehlivě

Pocházejíce jen ze sebe sama
Domluví se vždy mezi sebou
Jako my s rukama
Nebo policajti s gaunerama

Žádné konference
S odpornou pachutí impotence
Co akce
To atrakce neživota
Ve formě nerealizované závěti
Cervantesova Dona Quijota

Bláznivá moudrost
Nebo moudrá bláznivost?
Jen prosté
Toho lidského už bylo dost!

Nyní ony si postaví most
Na věčnost
Ve jménu nesmrtelnosti jejich genů
Zcela ignorujících kakofonii
Všech našich evolučních stenů

Balada o krbu a koberci
Muž je tyč
Ženy jsou jen kvůli ní
Z mužů celé pryč

Žena je zcela jiná věc
Kosočtverec
Trpělivě čekající
Až jí poslušně
Prokluše
Další hřebec

Muž se kvůli ženě
Stává nevěrec
A trapný herec
Končící vždy jako koberec

Koberec u jejího krbu
Plného pomluv
A nepravdivých drbů
O délce jeho štafetového kolíku
V odvěkém běhu samčích pikolíků
Skončit jako jeho vítěz
Mezi oběma půlkami
Stále rozevřeného
Samičího rohlíku

Proto zprávy o stále vyšších cenách hotdogů
Vytlačují ty o nebezpečnosti
Stále hutnějšího smogu
A výhodách internetového blogu
Nevěřit každému
Zaručeně pravdivému
Mediálnímu bohu

