
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato sbírka je věnována Tomášovi, Ivetě a Evě 
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POKUSNÁ BÁSEŇ PRO PRVNÍ STRANU, JEŽ URÁŽÍ JIROUSE 

toto je pokusná báseň 

aby se ověřilo řádkování 

a další věci 

co náleží formálnímu psaní 

čehokoliv 

a umění vůbec 

 

   jseš kunsthistorik 

ale taky kus čuráka 

s těmi svými kecy 

definicemi undergroundu 

svatej Jirous 

svatej Bondy 

ale jen vocaď pocaď 

 

dožvatlat housky 

    dochlastat pívo pánové 

je čas na další várku 

  na svěží kluky, pokud možno bez kníru 

s ne tak dlouhými vlasy 

   přece už to není znak rebelie 

  ale spíš heavymetalu 

nebuďte smutní 

   holky budou pořád nosit černý punčochy 

   a my nebudem chtít, ať přestanou 

protože jsou v nich moc hezký 

moc hezký 

   tuhle věc pro vás ještě uděláme 

protože naši vnuci to pak snad udělaj pro nás 

  až nás nakopou do řiti 
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Moje babka dala opravit stroj 

psací samozřejmě 

jede teď jak po másle 

vyřítí se z něj nejrůznější klišé 

i čekání na godota 

i zelená mikina a zadek narvanej v džínách 

i lokny 

   blond a oranžový 

při troše štěstí i hulení na hajzlu 

a když je člověk už moc hodnej 

a při honění nemyslí na třináctky 

vyplivne ta mašina  

řádnou porci pedofilního porna 

a tomu já říkám literatura 

jak cyp 

kurva 

 

Na bázi Jelcinovy levný kolínský 

jsi ve mě našla duševní jebáky 

chlorovaný vidličky 

a příbory vůbec 

uspěl jsem na poli zábavné četby 

hliníkový dráty ti česaly řasy 

který chceš mít vždy hezký, upravený 

je-li to tak 

pak mě vezmi s sebou přes most 

kterej je pro mně nezdolnou překážkou 

napíná se mezi Mt.Blancem a Nangaparvat 

kde už tolik chlapů zařvalo 

při hledání vrcholu 

a on zatím leží v údolí 

a má tvý uši 

a nohu 

možná i obě 
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Paní Jonesová 

paní jonesová v sobě měla ďábla 

a nikdo se jí nesnažil pomoct 

její starej přicházel každej den nalitej jak prase 

mlátil ji i děcka 

a v noci chtěl, ať ho vykouří 

"Kuř mi ho, čubko!" 

tak jí to říkal 

denně pět piv a pár panáků tequily 

"Jen mi ho vyhul nebo uvidíš, ty kurvo!" 

a ona to dělala 

a samozřejmě bez potíží 

jen ta láska se už nějak vytratila 

i když jí máma říkala 

"Tohle je kluk pro tebe! Jsem na tebe hrdá!" 

a on jí říkal "zlato" a "miluju tě" 

nakonec ji posednul ďábel 

a nikdo se jí nesnažil pomoct 

v tomhle spravedlivým světě 

"Tak mi ho vyhul, ty couro..." 

 

(první větu jsem bezostyšně vykradl od country zpěváka Mikea Nesse) 

 

 

X-chat? To je jen takový plkání 

(jak Třinecký Hutník; zde však následuje báseň hodna čítanek) 

 

Dáda Patrasová  

je kurva ! 

a robert záruba je její syn 
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Hitlerův mercedes 

koupil jsem si hitlerův mercedes 

pěkná kára na dojemný výlety k vodě 

narveš do ní plnej koš jídla 

a dvě igelitky lahváčů 

rtěnku 

ženskou 

děcka 

psa 

a balík kondomů 

 navrch si k tomu můžeš připojit vozík 

plnej siláže a kejdy 

 jen ty vlaječky jsou trochu nevkusný 

tvoje stará se rozplyne jak na kolotoči 

před dvaceti lety kdys jí koupil cukrovou vatu 

a doufal, že si nevšimne 

že ji chceš jen ošukat 

vata se prodává i dnes 

  jen ty holky už to tak nějak nebere 

 

IRONMAN 

přes problémy se štítnou žlázou 

a varhánky na prstech 

se Voloďa přizpůsobil potřebám doby 

 a rozvedl se 

v mejch představách jsem šukal matku dítěte 

    co se ani samo nevysere 

a nikomu nevadilo že Havaj patří jů-es-ej 

pospěšte do říma ! 

křesťani zapochybovali o svým bohu! 

...už bylo na čase projít se lesem zrcadel 

a sežrat koně 

grilovanýho s česnekem, cibulí a jabkem v hubě 

  s neschopností a ubohostí jako přílohou 

nezáleží na tom, kdo byl pozvanej 

tak rychle do říma! 

křesťani zapochybovali o svým bohu! 
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Courtney Love Was My Daughter 

jo, kértny, tvý akty jsou děsivě přesný 

kdyby tak tatínek viděl 

co jeho holčička dělá po nocích 

a jak k tomu přijde Frances ? 

 

prej chodí s holkou z prváku 

  co nosí barevný boty 

a má moc velký kozy (teda na to kolik jí je) 

sluší jim to spolu 

  a oba jsou tak cool 

  na pozvracení 

divadlo otvírá v deset ráno 

  jen pro převozníka a přeživší 

  nutný korekce textu 

  nudný korekce textů 

rudý vlajky na Kubě 

  a moje malá kértny si myje zadek šamponem 

 

to jsou ty věci, pro které jsem člověkem 

  zbytek stojí za starou piču 

na čtení nic moc 

pravil klasik 

 

 

BOD ZVRATU 

je místo, v němž zisky zaplatí náklady 

  a pak už jen vyděláváš 

"je libo párek, mistře?" 

a lezeš jim do řiti 

  jak lehké je fungovat na bázi tiskařský barvy 

pokud možno zelený 

  americký a vietnamský 

opíkat prase, skákat do vody 

  nachcat do bazénu (a někdo kurvě do huby) 

každej máme svý malý úchylky 

který ještě nezdanili 
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Dnes se mi zdálo 

že umřel Krchovský 

nic moc zpráva, ale jeho sebrané spisy 

vyšly jen v jednom výtisku 

nebo jak to nazvat 

rozpoutala se obrovská bitka 

a nakonec dražba 

v níž závratnou sumu vyřkla Minerva 

holka z Los Angeles 

 

Minerva chodí domů pozdě, má zkažený zuby 

maluje hroby a zdobí rakve 

šoustá stálýho přítele 

každej den jiného a chlastá moc vína 

strašně moc vína 

a pak z něho prdí 

jsou to strašný prdy, strašlivej smrad 

 

Minerva studovala botaniku 

až došla do druháku, kde objevila pravdu 

o lidským životě a vysrala se na rodiče 

jako každej správnej člověk 

a teď si koupila v přemrštěný dražbě Krchovskýho 

 

umřel pilch! 

a jeho sebraný spisy zdědila matka 

smůla Minervo, pro tebe tím spíš 

nasere, co ? 

 

Balada pro Honzu Gawla 

111010110100011010 1101011010110000110111101 

LLL??? 

---error--- 

a tak dopadne každý 

kdo na počítačí 

chtěl by sedět navždy 

...skončí prostě v piči 

 

Pavel Pilch – Courtney Love Was My Daughter 



Nikdy by mi nebyli dali 

kovový koníci luční napít piva 

kdybych to s nima nemyslel vážně 

když jsem jim trhal nohy a nechával je chcípat 

ve flašce od okurek 

 

Iveta přišla o dítě 

co čekala 

a mě to bylo tak líto 

že jsem i na ty koníky zapomněl 

 

 

Hledám zpěvačku do kapely 

texty o kofole a autech 

a jak je všechno hezký 

koncerty zařízený, turné v plánu 

přehrávky udělený 

a další věci jasný 

 

jen musí bejt slepá 

pro mý vlastní potěšení 

abych ji moh' znásilňovat 

radši já, než někdo jinej 

jsem jemnej 

prej až moc 

nemusí mít strach 

a kofola chutná pořád ještě tak 

jako když jsem ji kupoval  

v maringotce na Křivé 

  ostře a chladně 

  jako můj donchuán 

když končí podzim  

a listí se mi sere do života 
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Kobylka  

Kobylka skáče do oblak -  

svatý Jan Křtitel měl z nich stravu. 

Mé verše budou zrovna tak 

hostinou lidí nejlepšího stavu. 

(G.Apollinaire) 

 

jsou fantasté z časů rudých čapek 

trikolór, pík a Bastily 

rýmy, jichž dnes jsem se zhostil krapet 

od mala se mi příčily 

 

jsou revoluce ukončeny 

hrobník si na své dávno přišel 

hlubiny paměti splaveny touhami 

a plíce hubí černý kašel 

 

nad mořem kypí zadek dívky 

co v zimě se nevhodně obléká 

já píši na zeď sprostá slova 

jimiž tu slavím člověka 

 

zdrávas Maria! matko vilná 

s Bohem jsi Josefa podvedla 

než-li bych skryl se pod tvá křídla 

to radši pád do bezedna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Pilch – Courtney Love Was My Daughter 



Plastová kytka ? Rum & beton 

míchala drinky v polským baru 

chodila po schodech jen v lodičkách z gumy 

míchala nemožnost s filosofií a zapíjela Marxem 

když mi zastoupila cestu 

musel jsem se posadit  

a líbat jí kolena 

a stříkat šlehačku do úst 

tak psala povídky, jedny z nejlepších 

a její matce to vůbec nevadilo 

kouřila zásadně lightky 

ne nějakou špínu z venkovskýho Ruska 

plastová kytka, co mě úspěšně oblbovala 

 

když si obarvila vlasy a udělala natáčky 

ztratil jsem zájem o kulturu Východu 

kolem pasu trnovou korunu 

a zdravej úsměv 

nezletilá chlastala pivo 

lodičky z gumy 

 a vápno nikdy nebylo k snědku 

 

 

Ostudná Perverze 

klíčová ješitnost mého Veličenstva 

mi nedala spát v tom čase bouřek 

kdy velryby chcípaly vznešeně 

a princezny chcípaly taky tak 

páska se motala ručně na plastovej kotouč 

a delfíni byli moc velcí buzíci 

aby mě mohli zachránit 

 

pomozte mi, slečno, ven z voskový rakve 

uletíme raketou 

někam na pláž 

kde jedinej paparazzo jsem já 

a fotím nosníma dírkama 

(vždy pěkně bez chlupů, podotýkám) 
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Fleischmaschine 

v moderních řeznictvích Paříže 

jsi stvořila ducha doby 

bulváry jako řeky tekoucí rtuti 

čáry na zemi pálila vápenným zrakem 

smazala rovnoběžky a poledník nechala jediný 

ožralý Kašpárek - vzor dětských návštěvníků kuřáren 

se svlíkal v květnovém slunci 

a já měl jen touhu se vyzvracet 

ve své smradlavé garsonce 

a činit podobné ušlechtilosti 

protože nad tvoje lesy není 

ani v Amazonii 

 

Výzkum trhu 

od stolu 

-"- podrobně 

a ještě kdesi cosi 

potencionální zákazník - impotent 

konkurence - sousedova matka, když má krámy 

marketingový plán - sednout, tlačit, utřít, zvednout se 

kontakty - komedie delárt 

prezentace - exhibicionismus materie 

www - vole, vyjednej vendetu 

...a kmotr ? umřel v roce '68 

 

Když jsem byl na hřišti 

potkal jsem Romana 

neumím statiku, říkal 

a já si pak házel na koš 

balonem za dvě kila 

z Tesca 

  vrchol života 
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Kody 

je čokl od sousedky 

Casanova psího plémě 

má miliony děcek, fakt, i když dost 

jich skončilo v krabici na dně Olzy 

když ho Lola zavře, on si vždy najde cestu 

najde si způsob, jak se levně nažrat 

napít se může z kaluže 

a pak běhá bo celý vesnici 

a šoustá jako o závod 

kde může 

koho může 

a on může vždy 

je hledaná osoba 

víc než takovej Zarkáví 

protože šoustá, co to dá 

feny mladý i starý 

dokonce i ty vykastrovaný 

psí Casanova prostě 

 

Nevydaná balada Petrici Kerempuha 

slovinské hory, jste hodně mokré 

i v nejhorším vedru v létě brečíte 

v Bohinji máte oči a Bled je váš usmrkanej nos 

 

když umřel Tito 

truchlila matka sedm dní 

pak koupila mouku, upekla chleba 

a oběsila se na půdě 

bývalo veselo 

jen co je pravda 

když umřel soudruh Tito 

poprvé jsem měl holku 

brečela, že to bude průser 

ale nebyl 

když umřel Tito 

bývalo veselo 
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Přišlas 

s vírou v mou legendu 

proklála můj apetit zelenýma očima 

a zamkla mě do absurdního dramatu 

o cívkách a kruhu 

viděl jsem tě tak mladou 

plnou perlivé minerálky 

tvé rty byly jak Gilette zastřihávač vlasů 

a modeling by bez tebe byl nuda 

v modrých kalhotkách jsi vymetla zlatá šedesátá 

od Kalifornie po Peking 

pláže Hongkongu před tebou prchaly 

do Mongolska 

a já měl zuby jak žralok 

a svlíkal tě jimi 

a někdo nás natáčel 

televize se rvaly o záběry 

mého génia a tvé noci 

pak jsi mi utekla se Sylvestrem Stelounem 

a já si připadal jak pičus 

 

Variace na Shakespearovské téma 

žížala Jůlinka je potrava pro ptáky 

žížala Jůlinka je kurva z pohádek 

žížala Jůlinka má ráda heavy metal 

žížala Jůlinka je maskot Witch Hammer 

žížala Jůlinka nehulí trávu 

nehraje basketbal 

neumí anglicky 

nemá potřebu sexu 

je to taková frigida 

 

ale je hezky růžová 

tak měj i ty svou žížalu Jůlinku 

nebo tě Dáda bude ve snech strašit 

a sní tě Saskia Burešová 

úplně nahá 
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