
a budeme se dívat na svět postaru 
Na svět tlačící svou evoluční káru 
ke svému globálnímu zmaru 
            ještě bez příznaků krize 
v době vzniku satelitní televize 
 
 
              Na svět bez lží prognostiků 
že se dožijeme blahobytu  
                                      v oka mžiku 
díky úsilí našich schopných politiků 
 
 
Na svět kde pravda a láska 
aspoň někdy vítězila nad lží a nenávistí 
     jako nad Židy kdysi fanatičtí nacisti  
nebo nad Indiány 
              američtí zákonodární pacifisti 
 
 
Na svět rozdílných názorů 
              ženoucích svět dopředu 
mnohem efektivněji než současná jednota 
Evropské unie pádící k zářné budoucnosti 
na stále více škytajícím mopedu 
                                               nejednotnosti  
                                                 a nerovnosti 
 
 
Na svět sice plný válek 
ale bažící po tajemnu 
nedosažitelných dálek 
nikoliv díky zkorumpované ekonomii 
ale díky tvůrčí fantazii neinternetových dětí 
jediné naději pro naše další neglobální staletí 
 
 
Kapitalismu bez fantazie 
a socialismu s lidskou tváří 
už bylo dost 
Obnažme proto až na kost 
naši ukradenou minulost 
a vyhlasme amnestii 
pro už hned po jejím narození 
k doživotí odsouzenou demokracii 
 
Antidepresiva 
 
 
Jedině antidepresiva 



nám zaručují 
neshnít zaživa. 
Bez nich jsme dnes každému 
jen pro smích. 
 
 
Nezachytí je už ani čističky 
vod  
a tak všechny říční i mořské rybičky  
mají díky nim  
změněný genetický kód. 
 
 
Máš-li problému fůru  
dej si na ně  
tu nejlepší antidepresivní kúru!  
Je přece tak snadné od všeho utéct, 
než si nenechat kvůli nim 
poslední kapku odvahy ze srdce vytéct. 
 
 
 
Antigravitace 
 
 
                                     Ten nahoře,  
který nás nutí potupně se plazit v jednom kole 
                                                                   dole 
ve veskrze blátivé pozemské oboře 
                           nám snad jednou přičte k dobru 
že už nechceme nadále dělat jen plazící se kobru... 
 
 
Kdy to bude? 
Až nám dá gravitace neplacené volno 
             a nám z toho nebude nevolno 
Pak nám mozek poplave vstříc budoucnosti kraulem 
a hudba v nás odvážně vkročí  
do království naprosté nepopsatelnosti  
                                           dokonalosti 
                                    této naší drzosti 
a my se konečně začneme prát 
                                        s každým zákeřným faulem 
                      i s veškerou vychcaností 
 
 
 
Antirevoluční 
 
 



Královský potomek Agis v Řecku 
chtěl mezi lid rovnoměrně rozdělit 
moc všecku 
Tehdejší bossové nelenili 
a za jeho názory ho pověsili 
 
 
Ve starověkém Římě 
bratři Gracchové vzali na sebe 
stejné břímě 
A protože se nedali koupiti 
byli za to nemilosrdně ubiti 
 
 
Stejně židovského Ježíše 
označili farizejové  
za revolučního ostříže 
a vystavili ho za to na kříži 
aby se jednou provždy 
zbavili podobných potíží 
 
 
Také Spartakus v čele otroků 
marně dul do rohu pokroku 
a vzbudil marnou naději v hejně 
že všichni se v něm budou mít  
                           naprosto stejně 
 
 
I husité 
měli nakonec huby rozbité 
za svou snahu 
být si roven na každém prahu 
 
 
Naposledy Che Guevara 
ukázal všem jasně 
jak psát revoluční básně 
Vysloužil si za to po právu 
odstrašující krvavou popravu 
 
 
Až se zase někdy příště 
bude někdo snažit 
nalajnovat revoluční hřiště 
dostane za to stejnou pásku 
                                  na oči 
jako všichni ti před ním 
kteří chtěli 
ať se Země zcela jinak točí 



 
 
 
Argonauti 
 
 
Velký Vont argonautů 
Iáson 
nezemřel hrdinnou smrtí kosmonautů, 
ale za vlahého vánku 
pod zříceným, ztrouchnivělým  
trámovím lodi Argo, 
do jehož stínu ulehl po obědě ke spánku. 
 
 
Proto v každé době 
nehledáme bohy za horizonty 
událostí, 
ale jen v sobě, 
na čele s Velkými Vonty 
vlastní nepostradatelnosti, 
 
 
my, dřívější argonauti, 
nynější kosmonauti, 
marně vyhlížející bez skafandrů 
svou mantru 
i další cíle, 
 
 
zatímco nám mezi prsty 
jako pod nohama krysy 
proklouzávají úplně všechny, 
argonauty kdysi 
dychtivě prožité chvíle 
každé jejich rebélie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


