čepobití nebytí
za všech režimů
hýčkáme v sobě peřinu
přežití
pořád odkrytí
nebetyční třasořiti
trpělivě bažící
po čepobití
nebytí
marnou snahou
zaplatit stále rafinovanějším
carpe diem
nájem

a neztratit
přitom zájem
dobývat se
do pravidelně
vyholovaných rozkroků
kytarobokým
slevovatelkám
neexistujícího pokroku

Odvaha
Dříve jsem neměl odvahu
zaklepat u tvého prahu
Mám už takovou
rodiči a životem seřezanou povahu

Bál jsem se naděje
že vyléčíš mé kurděje
beznaděje
když mě pozveš
aspoň kousek dál
za své dveře
a my aspoň na chvíli zapomeneme
vestoje i vleže
na kecy o nevěře

Protože i to

co nikdy neublíží
nesnesitelně řeže
I papeže
A nakonec stejně rozklíží
i dveře
opatřené festovní mříží

Supí chrup
Viděl jsme tvou tvář
už před milionem let
když příroda skládala dohromady
svůj současný evoluční fet

Když bůh sublimoval
do lávy
své příští slávy
tvé představy
o tom
jak asi chutná můj med
jak si k tobě klekám
a svlékám
tě z kůže
patřící zrychlenému dechu
každého tebou ochutnaného muže

Toužila jsi po mně
pokaždé
když jsi sama bloumala
po svém prázdném domě
a neměl kdo vyslechnout tvé
Aspoň na chvíli do mě vstup
a vezmi si svůj zasloužený lup

Prohlédni si dobře můj chrup
Jsem tvůj sup
klovající ti právě z hlavy
oči poblouznění
že se nic
ve tvém životě už nezmění

Racek
Jsem racek
který se při předstírání
létání
zasek
Svátek nesvátek
létání nelétání
potřeboval bych pár facek
abych mohl aspoň na chvíli být
festovní klacek
Pořádný macek
díky němuž dnes slavíme
Den matek

Za soumraku
myšlenkových bohů
na každém
řízenou spotřebou
zglajchšaltrovaném rohu
vystrkuji svou nohu
s plovací blanou

Nedostanou mě
nedostanou
Ani sebelepší reklamou nečekanou
sekanou
že Čiňané dříve než Američané
na Marsu přistanou

Už si nikdy nedám
poslanecký eidam
protože po něm vždycky pajdám
A zatímco si tady na rohu
naboso trajdám
má mysl vyhlašuje
nekompromisní boj
všem reklamním Al – Kajdám

Cesta zpátky

Život je příliš krátký
Neexistuje cesta zpátky
mezi jeho zvratky
A už vůbec ne
za použití tvůrčí zkratky

Proč tedy nevyužít zkraty
a zvraty
s dokořán otevřenými vraty
na potraty?

Přežívání
Vyměnili si čísla mobilů
tělesné tekutiny
i sny
A pak přestali počítat
nikdy se nekončící dny
omílání
přežívání
s brkem mezi zuby
s vykleštěnou
odvahou
mezi nohama
roupama
napadenou
povahou
a pěnou u huby

My a oni
Oni
horizontální i vertikální švindlíři
během dlouhých nocí Macbethů
se rektálně rvou
o digitální kotletu
soudobých Monteků a Kapuletů
mít vše v cuku letu
za hlasitého potlesku dárců
spermatu

