
Předmluva 
 
 Milí čtenáři, 
 
 Básnická sbírka „Vražda je její profesí“ zkouší spojit oblasti zdánlivě nesourodé. Na jedné 
straně násilí, na straně druhé lidskou duši a její taje.  
 Má být svého druhu sondou do pocitů lidí frustrovaných, kteří se cítí být zahnáni do kouta, 
ale rovněž usiluje o jistou míru napětí a tu a tam si pohrává s nečekanými zápletkami a 
pointou.  
 Někomu z vás může připadnout, že je místy tvrdá, možná i sprostá. Autor se ovšem 
pokoušel těmito výrazy šetřit jako kořením, aby celkovou potravu ochutil, ale nezkazil ji 
předávkováním. 
 Tato sbírka volně navazuje na autorovy předchozí knihy – „Ve společnosti zločinu“ a „Balady 
o posledním sexu“. Klade si i některé filosofické otázky, jež lze obrazně objevit mezi řádky. O 
jaké otázky se jedná? Například, zda „zlo“ a „dobro“ jsou od sebe oddělitelné. Nebo jestli je 
vždy vina pouze na straně pachatele. Všemi básněmi pak prostupuje jedna velká 
pochybnost, zda člověk dokáže změnit to, co je dané.  
Žena v roli nájemného zabijáka je potom symbolem něčeho, co má dráždit a současně 
vyvolávat obavu a zděšení.  
Některé básně jsou vlastně výpravnými detektivními příběhy – například „Pekelný plán“, „Jak 
dál?“, „Zdánlivě běžný obchod“ či „Přestane?“. 
 Jiné si pohrávají s podivnostmi lidské psychiky – „Podivný inzerát“, „Prosba o vysvobození“ 
nebo „Bolí to…“. 
 Některé básně jsou psány formou villonské balady – jako třeba hned první z nich, jejíž 
název je ústředním motivem celé sbírky, „Vražda je její profesí“. Kromě této balady kniha 
obsahuje další – „Balada o jedné mladé au pair“, „Manžel smrt manželky objednává“ nebo „A 
zase do starých kolejí…“. 
 Báseň „Blažena a Max“ již byla uveřejněna v jiné předešlé autorově sbírce, ale nově je 
doplněna o dovětek, který děj posouvá maličko jiným směrem.  
 Souhrnně je možno a obsahu předkládaných básní mluvit jako o baladickém a 
pochmurném. Přesto si snaží uchovat i nadhled a do značné míry i humor, jakkoli černý.  
 Cílem tohoto díla není lidi deptat, ani je ponořit do beznaděje. Autor si uvědomuje, že vás 
všechny denně kropí palbou média, kdy člověk slyší, kdo byl kde zabit, znásilněn, zbit či 
jinak mučen. Toto dílo vás nemá uvrhnout do úzkosti – ale naopak, pomoci vám z ní najít 
cestu. Ano, hovoří se zde o nejtemnějších lidských stránkách a koutech – ale s vírou v něco 
lepšího. S tím, že takto to nemusí být.  
 V podstatě denně slyšíte v médiích, ve školách a na pracovištích o jakýchsi hodnotách, 
které ale nemají konkrétní podobu.  
 Tato sbírka básní poukazuje na to špatné a zcela jasně pojmenovává negativa – strach, 
zlobu, závist, licoměrnost, plytkost, povrchnost, marnotratnost, pokrytectví, sobeckost či 
podlost.  
 Nedává recept, jak „správně žít“, na což zřejmě šablona neexistuje – ale, nebojme se té 
fráze – nastavuje zrcadlo jevům, které vedou k menším či větším tragédiím.  
 Karel Jaromír Erben ke svým baladám sbíral motivy v lidové slovesnosti. Zde si autor 
víceméně vymýšlí – a jen v případě „Blaženy a Maxe“ měl nějakou předlohu – konkrétně ve 
videu na YouTube, jež ho inspirovalo.  
Symbolem „nemocné doby je potom například video s názvem „Little Big – Hateful Love“ na 
serveru YouTube. V podstatě jediný vzkaz písně, můžeme-li v tomto případě o písni vůbec 
mluvit, zní: „Chci, abys umřel/ a“. Obrazová kulisa klipu je mimořádně ordinérní a lascivní, 
obsah je primitivní a dekadentní. Přesto desítky milionů lidí, zejména dětí, touto písní 
doslova žijí.  
 Jaké je tedy sdělení současnosti? Že je vše v rozkladu, že jen málokdo nachází nějaký 
pevný bod, natož jakoukoli vizi. Lidé žijí v úzkosti, nejistotě, zlobě. Společnost nemá vzory, 
nemá hodnoty. Rodina prožívá podobný kolaps jako celá společnost.  
 Úpadkem rodiny se zabývají i básně „Svedeny dohromady“ či „Aby se zavalila bahnem“.  



 Čtenář je tak uveden do světa autorovy fantazie s tím, že až projde fiktivní bránou, je již 
výhradně na něm, jakými dalšími cestami se vydá. Co objeví – a co mu naopak zůstane 
skryto. Co si odnese – a čeho se tam – alegoricky – zbaví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vražda je její profesí 
 
Udělá práci, kterou jiný zadá 
pozná v ní všechno – od nud po stresy 
má pěkné tělo – navíc je i mladá 
chování děvky – šaty komtesy 
Často, když končí, tak nůž otře si 
řeznice není – smrt ji provází 
Splní svůj úkol – žádné dotazy 
Koho má, střelí – nebo oběsí 
zvlášť muže, který ženskou podrazí: 
Vražda je totiž její profesí 
 
 O tom, co dělá, nikde nevykládá 
Zrcadlo říká jasně: Tohle jsi 
Chlap, s nímž se vyspíš, mrtev potom padá 
často též trpíš silnou obsesí“ 
Zrcadlo mluví – to jsou móresy 
Muž, s nímž teď leží, krizí prochází 
manželka ho prý drtí rozkazy 
psychický teror prošel progresí 
 Milenku žádá, ať ji dorazí: 
Vražda je totiž její profesí 
 
 „Jde o mou dcerku“, chvěje se mu brada 
„Podivných strýčků pozná procesí 
Chce mi ji sebrat – dcera už teď strádá 
ztratím ji navždy – nechci otřesy“ 
Hrozivá vize muže poděsí 
Trne, co vše se ještě pokazí 
Pošle své ženě kytku do vázy 
po někom, kdo ji zbaví noblesy 
Třeba jí lebku šutrem rozrazí: 
Vražda je totiž její profesí 
 
Revolver štěkne, coura odchází 
Andělská mrcha – v uších topazy 
Klesla, je po ní – parte rozvěsí 
Exmanžel – s dívkou mluví o vrazích: 
Vražda je totiž její profesí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pekelný plán 
 
 Náhoda dala ty dva dohromady 
maséra s velmi žhavou blondýnou 
ji lákal šarm – a jeho zase vnady 
které hned jeho ruce ovinou 
 
 Žena se svěří, že má nevěrníka 
muži též jeho stará zahýbá 
„Může mě zničit“ – žena přímo vzlyká 
„Ničit mě – to je jeho záliba“ 
 
 „To moje stará je zas advokátka 
čtyřicet chystá slavit do roka 
Strašně mě dusí – je však taky matka 
na dcery kašle – svině divoká 
 
 Prý o vše přijdu – to si vychutnává 
často si říkám, kdyby zmizela… 
Odporná děvka, neskutečná kráva“ 
Jeho řeč byla značně kyselá 
 
 „Manžel si našel o poznání mladší 
hrozí mi, co ví o mých kšeftících 
Než skončit v base, to fakt zhebnu radši 
takhle to cítím – proč to neříci  
 
 Drží mě v kleštích, oškubat mě hodlá 
zvracet bych měla z toho debila 
ta jeho rašple – to je coura podlá 
přeju si strašně – aby nebyla“ 
 
 Chvíli se baví, co je oba trápí 
až se ta žena na něj zadívá 
„Ještě chci jednou vytasit své drápy 
chci, aby trpěl, ten můj nádiva 
 
 Měla bych prosbu – chtěla bych, no aby 
aby se můj čas prostě naplnil 
Měla bych prosbu – mohl bys mě zabít?“ 
Cítila, že je jako na trní 
 
 Muž na ni zírá, neschopný je slova 
před chvílí ještě do ní pronikal 
Nejspíš je v šoku, obtížně to schová 
to, co si myslí, ihned polyká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 „To jako vážně, ty chceš tedy po mně 
 abych tě jako – prostě oddělal? 
Já myslel, že snad budeme mít poměr 
a ty mi zatím jasně říkáš: Pal“ 
 
 „Nemusíš střílet“, blondýna se směje 
„Chápu, že volím chvíli nevhodnou“ 
Sleduje, jak se muži brada chvěje 
bála se, že se asi neshodnou  
  
„Mám prostě nápad – pojistka mi platí 
a moje dcera už je dospělá 
bude jí dvacet – a když matku ztratí 
(a tu fakt ztratí, až kšeft doděláš) 
chci, aby byla aspoň zajištěná 
a manžel za mou vraždu zašitý 
Můj vlastní život – to je pomsty cena 
svůj zisk pak můžeš najít taky ty 
 
 Nejdřív chci zabít tu, s kterou se tahá 
můj drahý manžel – jak ji nesnáším 
nemusíš na svou ženu hledat vraha 
mě totiž pošleš na svou nejdražší“ 
 
 Sleduje muže, vnímá, jak se potí 
„Takže mám zabít ještě někoho?“ 
„Pomůžeš mi jen, jestli nejsi proti 
 pouze ti mrtví škodit nemohou 
 
 Vlastně tě budu žádat do třetice 
ještě mě děsí moje macecha 
(parazit, kurva, hrozná pijavice) 
Já prostě řeším, co tu zanechám 
 
 Tahleta štětka po penězích pase 
vím, že se žádných činů neštítí 
Má jenom kozy a je štíhlá v pase 
mně je z ní zkrátka šoufl, na blití 
 
 Bylo jí třicet, je to zlatokopka 
jenom, když zhebne, tátu nezničí 
zatím si jako antilopa hopká 
musí však zmizet, chápeš, do piči?“ 
 
 Muž na ni hledí, ve tváři je bledý 
„Tohle snad ani vážně nemyslíš?“ 
„Říkám to znova, snad už naposledy 
mohu ti pomoct – stačí jenom, když…“ 
 
 „Když kromě tebe sejmu další ženy“ 
„Ne, jenom jednu, druhou vylákáš 
tu sejmu sama – nebuď vyděšený 
vražda tvé staré vyšla by tě dráž 
 
 



 


