
To snad ne… 
 
 Šikana se mi velmi příčí 
podobně jako praktika 
kdy vaši pověst někdo ničí 
zmocnit se vás má panika 
 
 Že máte zkrátka názor jiný 
identitu vám seberou 
Vymyslí na vás kýble špíny 
Vezmou vám fotku – některou 
 
 Očerní vás – to se mi hnusí 
zneužít si vás dovolí 
Hledíte potom na statusy 
v nichž je – nu zkrátka – cokoli 
 
 Pokusy jsou to očividné: 
Zničit vás chtějí, prevíti 
Vrací se doba, až krev stydne 
těch, kdo se svinstva neštítí 
 
 Vrací se doba víc než tuhá 
v níž zazní názor jediný 
Vztyčená paže – žádná vzpruha 
do války pouhé vteřiny 
 
 Zášť se jak stoka všude valí 
Je proti tomu obrana? 
Mozek je často víc než svaly 
válka pak není prohraná 
 
 Humor strach skvěle odbourává 
mějte tvář, jež se neztrácí 
Snažte se druhých bránit práva 
a ať si trhnou, čtveráci 
 
 Ubozí, kteří níž se sníží 
Jim – ne vám – tvář se rozpadne 
Šikana ková plno mříží 
Chceme to? 
Řvěme: To snad NE… 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nic jako tento systém… 
 
 Bulvár má hody, bulvár slaví 
v záři ramp jsou Řeporyje 
O nich jsou totiž hlavní zprávy 
starosta si ruce myje 
 
 Z učitelek hned stvůry stvoří 
žádá pro ně velký proces 
V „Čé Té“ je žerou predátoři  
ničí jim jméno, život, pověst 
 
 Projel vlak, světlo pořád bliká 
závora je stále dole 
Pracovník drah jim ale říká 
že je volná tahle kolej 
 
 Pracovník drah jim signál dává 
že jít mohou, že vlak čeká 
V Řeporyjích je v čele hlava 
které nejde o člověka 
 
 Sprostotou, zlobou Pavel řinčí: 
„Učitelky děti kazí“ 
Stačí již jenom vyzvat k lynči 
že má pomoct od nákazy 
 
 Souvislost není důležitá 
Kdosi hony uspořádá 
Oběť? Ta bude hodně bita 
Na kom příště bude řada? 
 
 Mít Goebbels komfort dnešních sítí 
s Novotným pak nezadá si 
Odporných zrůd se vskutku štítím 
z mrtvol klidně těží hlasy 
 
 Zemanův portrét v hnoji skrývá 
(ředitel je gymnázia) 
v Teplicích Bergman – ústa křivá 
učí víc než alotria  
 
 Novotný mu však nevytýká 
že výchovu dětí mrví 
nežádá tresty pro viníka 
nechce koupel v jeho krvi 
 
 Bergmanovi prý vadí sprostí 
do Pavla se neobouvá 
Vidíte už ty jejich „ctnosti“? 
Nepsaná tu bude smlouva 
 
 
 
 



 Nežerou se, kdo spolu vyjí 
dvojí metr z toho čouhá 
Sleduji dlouho mizérii 
nepojme ji jedna strouha 
 
Chcete říct názor? Zařvou: Zmizte 
Pavel křikne, že jste „s…či“ 
Nic tak moc, nežli tento systém    
naše děti nezmrzačí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stačí jedna v ěta… 
 
U Pirátů mají bouři 
Váleček je za hubičku? 
To, proč oko nezamhouří 
je, že sází na Tožičku 
 
 Kapitalismus je špína 
má víc mrtvých na svědomí 
než kdy bylo za Stalina 
(dnes je slepý již a chromý) 
 
 Toto klidně podepíši 
systém je zde po staletí 
s německou i britskou říší 
zotročoval ženy, děti 
 
 Otrokářství, kolonie 
války, které rozpoutává 
dětská práce stále žije 
pro zisk obětuje práva 
 
 Mluvit mohu o Bhópálu 
Smrt je sytá, kde se šetří 
na lidech jak za dob králů 
Lidskost? Letí do povětří 
 
 Zdali že se připomíná 
 Kondor, ne pták, operace? 
Určí se zde jasná vina? 
Zkusíme se k tomu vracet? 
 
 Vrazi vpadli do Iráku 
mrtví byli po invazi 
Těch mrtvých je jako mraků 
pro to slova nenacházím 
 
 Pokud Tožička však věří 
tomu, co psal v komentáři 
jak může jít na večeři 
s těmi, kteří s vrahy paří? 
 
 Jde jim dělat kandidáta? 
Potom je to fraška těžká 
Pirát poklonit se chvátá 
systému, byť vlaky zmešká 
 
  Jedna věc jsou prohlášení 
 druhá potom, kdo jak jedná 
Piráti jsou rozhašení 
Stačí k tomu věta. Jedna… 
 
 


