
předmluva 
 

„Jen velký pošetilec by myslel, že zcela porozuměl 
autorovu uměleckému záměru.“ 

 
Nepředpokládám, že učitelka ČJ, která před několika 

lety jen tak mezi řečí pronesla tuto větu, znala Ondřeje 
Krochmalného nebo snad jeho dílo. Paradoxně si však 
nemohu vybavit přiléhavější bonmot ke sbírce Jsem si 
velmi sympatický, již právě držíte ve svých rukou. 

 
Ondřej Krochmalný je svéráznou postavou slezské 

literární scény. Někteří místní „umělci“ ve volných 
chvílích píší o chlastu, o dnešní zkurvené společnosti, o 
lásce a záležitostech s ní spojených a občas jednoduše o 
hovně. Tato témata jsou vlastní i Ondřejovi, avšak způsob 
s jakým je uchopil, ovlivněný surrealismem a filozofií, je 
ve zdejších končinách zcela unikátní. Autor na Vás 
vyrukuje s poezií v její takřka ryzí formě. Z některých 
básní je patrná snaha o jakousi pompézně narcistní 
stylizaci; ta je Ondřejovým knot-how a mimochodem je 
také dovedena k dokonalosti v jeho ojedinělé povídce 
Noémova archa a Medical fetish man, která v této sbírce 
bohužel není zahrnuta. Kromě takovýchto podobných 
peprných záležitostí však v jeho básních naleznete i 
romantiku těžkého kalibru, při níž citlivým povahám jistě 
zvlhne zrak. 

 
O díle tohoto nadějného mladíka by se dalo napsat 

ještě mnoho, osobně si však myslím, že veškerá snaha o 
nějaký hlubší rozbor je zbytečná. Tímto bych se ještě 
ráda vrátila k onomu úvodnímu citátu. Porozumění poezii 
je velmi individuální a porozumění Ondrovým básním 
vyžaduje mnohdy skoro dešifrovací schopnosti. Můžete si 
ale být jisti, že jste zachytili tu ukrytou myšlenku? Na 
100%? Nikdy. A proto čtěte, čtěte, čtěte, nesnažte se 
zodpovědět tu profláknutou otázku „Co tím chtěl básník 
říci?“ a berte tvorbu Ondřeje Krochmalného jako 
horoskop – vždycky si v ní něco svého najdete. 

 
             Soňa Morgenthalová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prolegomena k vidoucím dlaním 
 
Tučňáci 
večeře 
mnohem obdivuhodnější válka 
se probudila v barevných projekcích 
ruce jsou sytě bílé rodí se z černi 
vzácná jména bez sloves  
koňské spřežení už dávno nežije 
sklenice šampaňského ti to snad jednou prozradí 
nos buduje prehistorické pohoří snad v množném čísle 
akrobat napsal aerobik 
vosy rozežírají hlavu 
prosím neukonči to jsi-li odvážný 
orientální nemoc jednotvárná jako písmena a v nich jsou rytíři 
pochodující účesy 
zrcadla jim půjčila oči 
z jaké dálky to přicházíme! 
bytosti v G dur 
zdechlina kůže se roztáhne do tvaru pyramidy 
plyne z toho slast 
ti dva spolu hovoří 
vychytralé hroby stojí před námi na místě 
jde o to jim uvěřit 
polygrafické šílenství  
někde tady je ve hnědých obálkách 
své pohlaví vykreslíš mnohem dříve než já 
dalo se to očekávat  
pravopisné královny 
prostá bída mých uší 
lichoběžníky člověka oblékly neviditelný kabát 
znám ho z vyprávění 
okna do pohádek 
stáda dětí oněmí promluvíš-li 
pod rouškou bledě modré noci 
v ložnici křičí jídelna granáty jejího jídla vybuchnou v některém z příštích roků  
bude-li to muž 
tvůj otec padá do mě a já s ním nedorozumění 
srdce oběsí struny na pozadí světa z plynu a zmrzliny 
tak jako naše neštěstí klauni rozepnou dveře z polystyrenu 
klavíry odmítnou spát znají už svobodu 
dny i noci emigrují do krtčích nor 
je čas idiotů 
 
 
Pravda Imaginace 
 
Metafyzické břicho a sedm dní světla jsou přátelé mých nepřátel následuji svou otázku hoří 
bez pohybu jsem ještě nikdy nic neztratil v kapsách pozdravím dálnice sestry přistoupily 
k levému břehu smrt smrt smrt koupelna nosí velké brýle plyn s hlavou revolveru kvantita 
jsem plný diskotéky destrukce je žárlivá dynamická v podpaží severské mytologie nahaté 
jako květiny vše je ztraceno vše je ztraceno 
 
 



Kuřecí křídla diktují teror 
 

Kuřecí křídla 
diktují teror 

můj dům  
otevírá rty 

padají  
dvacetikoruny 

a prohrané 
životy 

 
čokoládová tanečnice 

mám ji rád 
lže 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 

žiletky procházejí 
zápěstím 

jsou to kombajny 
které létají 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 

dělníci,ředitelé,právníci  
pěkní skurvenci 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 

--- 
 

Viditelná 
 

Plátěná žena historie 
vykrojila měsíc 

 
v místnostech mých vnitřností 

nějaká prodejná bytost 
osnuje pravidla pohybu 

viditelná 
 
 

YOUTH AGAINST CAPITALISM! 
 

Velké a malé kroky 
ředitelé pořádají svět: 
seznamy vody 
seznamy zvířat 
seznamy ředitelů 
hovna dýchají podvědomí sportovních fanoušků 
kanály patří všem miláčku 
krysy ptáci vlkodlaci 
hektolitry bolehlavu 
very important person  
antikristi zůstávají pod peřinou 



Přibližná kalendářní figura 
 

Jsou ciferníky 
smutnější než kalendář 

neodvolatelná suma 
štěstí k nám 
posílá svou 

železnou tlamu 
je to pohyb 

který 
rozsvěcuje aleje 

jsou to řeky 
které 

zkamení 
elektrická dáma 
snad se potkáme 
důvěřuji kouzlům 
které odstartovaly 

v horách 
existuje úsměv 

jeho koláče  
patří mezi živočichy 

ospalé prvohory odložily hru 
a housenka smrti se vkradla do map 

Malá Asie 
jsou ciferníky smutnější než kouzelník 

 
--- 
 

Radio Tzara 
 

Stačí jediné slovo 
a všechen můj pohyb 
se nikdy neuskuteční 
Ikaros šílí pod postelí 

 
je tady nic a hlava květiny 

 
--- 
 

Papírový dobrodruh 
 

Zhasni koupelnu 
a něco na mě zkus 

 
dřevěná bárka 
právě odplouvá  

z mých nosních dírek  
k tvým 

 
 
 
 



Která sexy zdechlina?díl4. 
 

Oči proudí trhlinami jako lodě 
zbyly nám ze sumy staletí 

příliš předvídatelné cukroví 
ale teď neviditelná civilizace běsní v klíčové dírce snových dveří 

  
příliš mnoho poražených k nakousnutí 

příliš mnoho hrdinů k povzbuzení 
  

pulzuji časem složeným z barev 
nějaká lidská bytost tančí jako zvíře 

tarotové karty pořádají ples v podkroví mých zbabělých víček 
je to nedorozumění 

  
bájný stavitel se rozpustil jako led 
a jako všechny sliby které nevěnuji 

a příliš staré zdi samy odcházejí 
a tak všude tady dýchají jen cigarety co se vznáší 

slova na které jsem zapomněl se věší 
v pokojích osamělých milovníků ticho se prohlásilo za světlo 

  
nevím nic o koncích které právě začínají 

 
--- 
 

The man with laughing hand is dead 
 

Domovník přesedá 
na stanici Věčnost 

 
drůbeží nohy města 

  
dýchající budovy 
s tváří zločince 

 
znáš důvěrně 

všechen pohyb 
 

--- 
 

Den a NOC 
 

Ospalý jako skupina dělníku visící na přídi lodi 
páry rukou nebo motorizované odpoledne mnou pohybují 

ale já setrvávám ve stavu klidu 
skalpel v těsné blízkosti mozkové oblasti 

kabaretiér roztáhl mé uši jako pružiny připomínají tak barvy 
v místnosti se žralokem 

den a noc  
žravá strategie jídle dostává svých závazků 

a dámská lodička s přilehlou končetinou teď seká dobrotu 
na dětském hřišti letadel kde každý je básníkem 

 



paštika a ponožky 
třípatrová směna požírá jatka 
je to slavnostní slunečník 
ohh good bye my darling 
na kterých nohách ve skutečnosti stojí slova? 
bouře obilí 
bouře piva 
bouře islámu 
bouře špatných básníků 
bouře pastelek 
pod deštníkem jsou nebesa a všechna lyrika převrácená naruby  
furt stejné hovno 
žádná láska 
žádné kouzlo 
žádné jídlo 
žádný život k přežití 

 
 
 

Framboisé 
 

Vídávám tě na nároží věčné ulice 
jindy milosrdné soukolí si teď 

zamanulo podemlít mé vyznání 
 

je čas války 
 

mravenčí generálové oblékli rudé kabáty 
páchají smrtelné zločiny na louce listů bílého papíru 

 
neznaje ještě zkázu mlčení spatřil jsem tě poprvé 

naskrz prokřehlou samotou květu 
rty otevřené jako pomeranče 

 
je příliš pozdě na stará kouzla  

     příliš brzy na spánek 
 

hejno obtloustlých prsů vyjednalo popravu 
za mými zády 

a tak tě musím zahlédnou ještě než  
 

zaprášený měsíc svrhne skříň 
 

dávný vějíř našich setkání brzy obelže 
  anděla čistoty i kazatele černi 

 
    příliš pozdě na stará kouzla  

      příliš brzy na spánek 
 

ať promluví řeka nebo obočí 
  překonáš-li čas 

 
vídávám tě na nároží věčné ulice 

 



Která zdechlina?díl 2. 
 

Pan ředitel  
právě vyřizuje 
vaši hloupost 

moje urozené kule 
s ním diskutují 
mám v hlavě 
kilo salámu 

nastříkám ti do 
koktejlu ty  

VáclaveKlausi 
chystám se 
vynalézt  

větu která  
se neholí 
protože 

tvoje matka  
se neholí 
smrdí jak 

kostel 
pičo 
pičo 
pičo 

napište všichni 
třikrát vykřičník 

na hroby vašich dědků 
zdá se 

že moje kuchyň 
vám chystá pěknou večeři: 

1.řiť 
2.řiti 
3.řiti 
4.řiť 
5.řiti! 
6.řiti 
7.řití 

krásná logika stojánku můj miloučký 
a nezapomínejte: 

neurochirurg je člověk právě tak jako každý jiný! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Která porno-star?díl 16. 
 

Nečum 
kape ti na  

rozum 
moje matka 

je ministr spravedlnosti 
tváříš se jak 
Jan Papež  

pičo!! 
 

stádo medvědů 
mi na zítřek 
domluvilo  
Blitzkrieg 

udělám z nich 
kosmonauty 

a ty tvoje kozy 
sou pěkné  
zříceniny 

zkus sebou 
ještě jednou 

vzít toho 
čokla a jeho 

kule si 
osmažím  
na másle 
tvojeho 

fotra taky 
zrovna nemusím 

aby bylo 
jasno 

 
God save the Queen 

she is no human being 
můj mozek 

vypadá 
jako Elvis 
používá  

Channel no.5 
o: 

1. každá správně utvořená formule výrokové logiky 
je sama svou podformulí 

 
2. Máme-li nějakou správně utvořenou formuli výrokové  

logiky C, která má tvar B, pak tato 
  

suf obsahuje právě tyto podformule: C, B 
 

3. Nic jiného než to, co bylo zavedeno v 1 ? 2 této 
definice není již podformulí 

. 
 

chceš mi snad tvrdit něco jiného? 
co pičoo?!!?? 

  
moji milí ,doufám,že jste dobře zvládli první týden nového roku......nědělejme násilí sobě ani druhým.......čím dál víc mě 

začíná srát radikální křestanství.......protože to křestanství přines někdo kdo neměl důvod podpalovat někomu barák a 
nesmál se tomu .......když náckové kopají do našich bližních jiné barvy pleti....... 

 
fakt mě tohle rozčiluje.......posuzování druhých podle vzhledu.....jakoby na tom záleželo........kurva  

 
nebo škatulkování lidí do společenských tříd, rozpory církví o jejich pravdě přestože BŮH je jenom jeden..........díky bohu 

za vás,že se mám kam vrátit ......mezi racionálně smýšlející lidičky.......už mě tady z těch některých lidí bolí 
hlava.....budte veselí a nedejte si vzít to čemu jste uvěřili..........boha ......jeho osvobození........nespasí nás 

lidi.......nespasí nás příslušnost k tý správný církvi..........nebo charismatičtí vůdci..........od toho tu je někdo jiný .....JEŽÍŠ 
 

jo no 
 
 
 
 
 



A kouzelník, stojí na dlaních 
 

Ruka co čouhá z gramofonu  
tě vybílí až do dna princezno Sněhurko  

cítím to náměstí klesají na úroveň mých žil  
diskutujíc s deštěm  

zrovna jako v ten den kdy byl všemu konec  
kovoví panáci ze zlata zatarasili bytost vašich stínů přísným embargem  

ale já znám všechny tajné uličky světa kde slova pozpátku odříkávají své příběhy  
dříve nebo později nezbude než žít ale zatím naslouchám jazyku vichřice  

rychle se ztrať princezno Sněhurko 
dříve nebo později už nezbude než žít 

 
 

Abeceda 
 

Oči na sponkách  
příliš karamelová závist 
manželky visí z nehtů  
je to pravděpodobná hra 
 
jsme dva abstraktní  
kapalní hrdinové 
kouzla spí 
kozla ještě spí 
vidím kroky slyšet 
 
teď!! 
 
jen vy pane jazyku  
dejte se na cestu! 
 
 

Anti-Klaus 
 

Zbabělec s hlavou 
krychle 

pomlouvá svět 
otevřít a zavřít 
znamená mizet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportovní límec 
 

Operace probíhá 
bez plátku citronu 
v desátém patře  

visí propast 
 

král s královnou 
vyřezaní z hermelínu 

jsou dnes sladší než cukr 
 

otevřená šachová partie  
mého těla  

 
nic než zbytky 

 
na oblohu někdo 
rozlil trest smrti 

  
unikám dálnici 

za zavřenými víčky 
  

půl koule mé hlavy 
čekají za vitrínou 

v pořadí zvěrokruhu 
  

sirény projektují  
jízdní řád 

zbabělejší než smrt 
 

operace probíhá  
bez plátku citronu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tanečnice z ananasu 
 

Brýle Berlína se rozutekly jako dvojčata 
do jisté míry soucítím 

ale tekutá reklama na Krista mi zapírá možnost volby 
 

 hoteliér šplhá po krajkách kalhotek 
zatímco břicho pije pomerančový nápoj 

všechno v pořádku  
ale zůstávám nad tím stát 

 
moje chodidla staví mosty 

na řece Dunaji 
rozumím je to abeceda v nohách 

abeceda v hodinkách 
abeceda zvuku 

abeceda netopýra 
abeceda obrazu 

 
zhulený milovník  

staví obydlí 
svým smutným ledvinám 

stráví v něm všechny dějiny  
i ty co už byly 

 
příšery z pod koberce 

se hlásí o slovo 
právě probíhá grémium 

a delegáti Gremlins večeří u Mc´Donalds 
 

všechny tyto obtížnosti 
se vytisknou v jazyce 

nehybného psacího stroje 
a dlaně které jsem ti věnoval jsou taky psací  

zrovna tak jako všichni ostatní 
 

je to bída  
zapěl neznámý bohatýr 

svůj dort pak po 24 hodin bombardoval šlehačkou 
a zřítil se jako stodola 

i stůl který na mně právě sedí  
toho byl svědkem 

po dohodě mi přehrál 
svou pohřební symfonii plnou novorozeňat 

a já metodou laviny  
zneuctil bižuterii tohoto světa 

 
 samčí slova 
samičí slova 

ona a on 
ona je on  

 
v místnosti pod obrazem 

nic není jako bývalo 
ledaže by všechno 
bylo jako bývalo 

 
chlupaté nohy tančí swing 

a pavoučí verše závidí příliš hlasitě 
 



 
..a bledá ruka vygumuje plukovníka les 

 
Sídlící podél zdi přenoska nezapomněla nasadit parohy  
                                                existuje počasí podobné této větě? 
              jednotlivé oči jsou lentilky  
                                   a jindy taky koruny 
                                                                  je to stará vousatá pravda leknu se jí znovu 
jako ryba 
Astronomy Domine vstává hladový Egypt  
                                           hudebník šílený skrz naskrz 
                                                             plný masa a chaluh a právě snídajících 
překrásných dam  
              žvatlavých jako katedrály 
   plných zubů jako nemocniční lůžka 
                                                          čerstvých jako pekařovy noci 

                                                                                  
mateřských jako horký vzduch 

                                          dlouhých jako ulice a jejich křižovatky  
                      
                            ale sem k nám teď některý  
                                           kormidelník přiváží  

                napůl živé  
hlavy měsíce 

                                                        
                                                        kousni si otrávíš se!! 
                                                                 
                                                       a namydlené světlušky vyletí 
                                             z tvých uší  
                                                         paží  
                                                         stehen  
                                                            jako špióni  

 ta stará paní  
     večernice roztáhne 

křídla děravá jako světadíly 
 

podívej!!! 
 

bouře  
                                                                          dřevěných 

vil  
                                                             právě vyfouknutých   

            ze skla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ze života hmyzu.. 
( Jedná se o autentický přepis improvizační hry na bázi volných asociací.; zúčastnění: Váš Ondřej+Ozzy ) 

Vlajka je politá zástupem smaragdů 
post ego v rukou nahoru 

ponurý tělocvik raz dva tři 
šestnáct by voda obehnala na kravatu 

dlaně tečou pozadu neznáš řeku 
v křečeje sem, m2 pochcal 
tank je posvátný spisovatel 

postavený na rukou své matky 
orgasmus na druhou je oprávněný pohyb 

v sousedství se objevila krása 
připravte ruce král je mrtev 

nikdy jsem neexistoval  
řeč je výhradně v koních 

prostor je hnojivo pro Sněhurku 
obrazovka lže je to nový Ježíš co se holí 

nikdy jsem nepochcal krásu 
ani Paříž s hlavou plnou Prahy 

Náchod se zdál prázdný 
a pohádky cenily zuby smrti 
proč je Alenka v říši lehká 
a ruce kapu v kávovaru? 

konderek v ruce nikdy neuvidíš 
Bruce-lee a nekonečné obočí 

kamčerdens 
Volvo a portugalský král 

jsem nejlepší kytarista a medvěd v dimenzi Země 
praská seno 

šusťák snědl obal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

První slovo platí, druhé leze z gatí! 

 

Mozky se sprchují 
jen když hladovíš  

totalita 
plnícího pera 

básníkova játra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cellular 

 

Hrdé zákony optiky  
obsazují prostor 

pozoruji tajemství 
mé uši jsou tisícihlavé věže 

je to přísná debata 
vzpomeň to ticho 
vzpomeň tu válku 

svět je vždy v dlaních 
nosorožčí uši 

plné drahokamů 
je jich   
jejich 

pravděpodobné dálnice 
kousni mě v budoucnosti světla 

oběs mě v rámci oběda 
takový je čas 

 

 

 

 

 

 



 

chcát (to piss) 

 

V tepnách  
ředitelé  

znají  
mariáš 

maraton 
je tajný 

život 

jsou lži 
které voní  

 

 

 

 

 

 



 

Rose head 

 

Ústřední topení  
je otevřená hra 

vydrž ještě příští století 
je tady čekání  

se špičkami prstů  
porostlými ovocem  

za dveřmi  
padá Antarktida 
fízl nebo flanďák 

studená smrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stínohra 

 

můj břichomluvec: 
rovnátka oblékají  
plast kilometry  

dne a hodiny noci 

můj břichomluvec: 
fialovějící kabaret 
na mapě stínu oči 
třesou strachem 

můj břichomluvec: 
manželství roztínají 
tepny žabí blány s 
regály dynamitu 

můj břichomluvec: 
připosraný akrobat 

měsíční brýle  
vždyť víš 

můj břichomluvec: 
zvonkohra čísel 

špína padající z rukou 


