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MĚSTO 
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vyhřátý kavárny
kde u různejch stolů
na různejch židlích
úplně jiný my dva

vývěsní štíty
za kterejma dávno
nic neni
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sem tam umře někdo
koho jsi znal
 
 jako tenkrát Martin těsně po maturitě

někdy si vzpomeneš
jak sis řikal

 jestli toho 
 nebo jinýho
 zase někde potkáš

a najednou se těch odchodů
blbě dopočítává
a tvoje účty na sociálních sítích
 plněj mladý mrtvý profily

(Zuzaně M., s tichou vzpomínkou)
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Terror Háza

v domě kde vyslýchali a mučili nacisti
v domě kde vyslýchali a mučili komunisti
si můžeš prohlídnout obušky
fotky rozstřílený Budapešti
kouknout se do tváře lidí
který vešli dovnitř
a ven je pak vynesli
můžeš si prohlídnout kobku
kde strop je tak nízko že nejdou narovnat záda
kobku kde není dost místa ani stát
můžeš se skoro dotknout oprátky
v domě kde máš na každym kroku strach
že se zaklapnou dveře
a už neuvidíš denní světlo
si v suvenýrech můžeš koupit hrnek
tužku
a triko s logem „Terror Háza“
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Jen to, že tam někde dejcháš

jen
že o tom vim
že tam někde jsi

jen to
že někde tam dejcháš

pořád boj
o trochu vzduchu

jen to
 že tam
  někde
   dejcháš
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v čekárně na svý doktory
koukáme jeden na druhýho
a fixujem svý ksichty

usmíváme se
a jako že sem nepatříme
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v parku po kterým
se roztahovalo jaro
jsem čekal až se něco stane

„je krásně“

a jak se do slunce opřel vítr
nevdechla jsi
že se pod kůží už rozkládám
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žiju v místnosti
kde chodník je za oknem
tak blízko
že nikdy nemůžu odhrnout závěs

neděli ráno sbírám 
z parapetu
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Z Nymburka

jak na novej
tak po celej
říkal vždycky
a nikdo se neptal
jestli tomu věří

umřel prvního
v lednu dva tisíce deset

(25/12/2015)
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Vánoce v Polabí

Zavřeli klub Kde jsme hráli první koncerty A už pár let 
tam prodávaj koupelny A jiný hajzly A pekárnu Kde 
jsem skoro dekádu vydělával na všechno Jen ne na 
Chleba
Zrekonstruovali barák Kde se upálili bezdomovci Dali 
mu Okna Fasádu Garáž A soused zabil svou ženu A její 
dceru A upálil se taky O pár let pozdějc a pár metrů dál
Těší mě akorát Že masna na rohu zkrachovala a Kata 
Prodejce kaprů vyhodila stará 
I my děti Stárnem

(24/12/2016) 
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jako pes
co je v útulku na návštěvě
když čekám v cizí hospodě ve městě
který je pro mě 
jen
úplně beztvarý bludiště

srkám víno z misky
na kterou nenapsali moje jméno
protože 
mě tady neutratí

místní psi se tvářej divoce
ale majˈ tupírovaný ocasy
a připoutaný sklenicí 
a dekoltem televizní zprávařky 
jsou 
politický vězni
mě tady neutratí

zaplatim a počkám
zaplatim

počkám 

a půjdu hledat 
 nový křižovatky
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v létě u řeky
krmim komáry
 vše se zdá bejt nehybný
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Hradec Králové

policajt zapaluje
cigáro na nádraží
je nad zákonem
projdu dveřma
po schodech dolu:
v non-stopu čekám na vlak

 chlápek
 co mu řikaj Olaf
 sedí na baru
 hraje na vzdušnou kytaru
 má kravatu a bílý
 sluchátka v uších

šero kouř pivo
sem tam někdo
spadne ze židle
Wladimir Klitschko
na televizní obrazovce
prohrává knock outem

 Olaf má oči zavřený
 do rytmu háků a zvedáků
 bubnuje 
 na barovej pult
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naše revoluce
punk divočina
a boj proti konzumu
končej tam
kde začíná fronta k pokladně
v supermarketu

do uší
Fuck the system!
ve formátu mp3
a v košíku
chleba brambory dva litry coly
z letáku v padesátiprocentní slevě

vítej ve skutečnym světě Neo
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řehoři
jsem svý vlastní jablko
zaseknutý pod krovkou

tvůj 
K.



ČERNÁ KOČKA 
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od Hotelu Černigov
až ke tvejm Saturnovejm očím
vede hodně dlouhej street

v tom cizim městě
jako kdekoli jinde

jin
kde?

kde jinde?
jen mi ještě řekni

má tohle
jang?
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jakou kouříš značku cigaret?
já jen
že
všechny vlaky z východních Čech
majˈ zpoždění
a nechtěj mě nechat jet
odpovědi ještě ležej v jiskrách
co dotekem našich kůží zahřívaj dech

vlaky majˈ zpoždění a obláčky
stoupaj chodcům z úst
tak jakou?
jakou kouříš značku cigaret?
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v podobě kočky přecházíš
po setmělym nádraží
občas – jak ostrý drápy
seknou světla vlaků
za obzorem

třeseš se 
protože domovy
jsou cizí slova

běhám po vsi
jak zmoklej pes
ale jinak je to stejný
Iˈm shakinˈ
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v hospodě v městě Hrabala
stáhnul jsem Pavla
o třetí eLeMko
a myslel na kouřovou chuť básnířky
s tabákovejma očima a nohama

bejt bohém je nuda
ale bejt bohem bych nechtěl
už vůbec
ani truchlivym
klapat do stroje
klávesnice
a řikat si

že bys
měla
bejt 
někde
jinde

a já
taky
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jak ses na mě dívala
ve výkladní skříni
nad tácem z plastiku
a lidi zastavovali
přestože nemohli nic zahlídnout

kdo z nás má teď větší strach?
když já
vzpomenu si
jak ses na mě dívala
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ornamenty
jak magický znamení

zaříkáváš si mě
drápánim do kůže
abych uctíval kult

tvejch pohankovejch stehen
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v lebeční dutině
šero a lezavo
jak
z obrazů Schikanedera

a v mezidomí
se chodníky zaklínily
do totožný nálady

asfalt potí sníh
už dávno přejetej autama
plnej umrzlejch zvířátek
hmyzu
a milenců

co jsem potkal

 na nádraží

  rozloučení
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slyšel jsem křupnutí
jak přelomil se rok
a my si dali předsevzetí
ne slovy

na bizarním večírku
náhodnejch surrealistů
na nenáhodnym setkání
ve víceméně náhodnym městě
nebyl to sen
i když po pár minutách
všechno je tejdny daleko

ČERNÁ budu volat ze spaní tohle jméno
který jsem pro tebe ukradˈ
abych
…

víš
že některý věty není 
nutný dokončit
že některý věci
není nutný vůbec říct
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útulek pro kočku
má dvířka 
vždycky připravený
černá heslo zná

obojky nech za prahem
prahnu po tobě
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noc nemá víčka:
vždycky oči 
doširoka

všimla sis
že vlny a plameny
sdílej obrys?
že stín kočky
je odraz vlka v dálce?
že vesla lodi útěku
jsou lopaty hloubící hrob
v půdě hladiny?

našli jsme průsečíky
(bod A bod B bod C bod D)
našich výchozích různoběžek?

když plout
tak napnout
plachty
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chytnu 
za lopatky
a levou rukou
polechtám tě
in your soul
skrz rty
přes tvý
cigarety
mám chuť na tebe
bez filtru
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Rozsekat nás

rozsekat nás
nadrobit
promíchat
a hodit do moře
můžem bejt
co kdy kde
budem chtít prej
odjet někam pryč
aspoň na chvíli
aspoň vlakem
aspoň dvě noci někde
v (zase) náhodně  vybranym městě
a pečlivě zvolenym hotelu
a tam zapomenout na čas
a povinnosti
a jen tě dejchat
a koukat z nějaký věže
na nějaký náměstí
a řikat tam různý věci
převážně hezký
a taky
že tohle je naše město
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a tady jsme svobodný
mimo čas
mimo blbý pohledy
že tohle město je naše moře
aspoň na dvě noci
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spala jsi
obtočená kolem
mýho šátku
dokud jsem z něj nevyčichnul

občas k němu
nepozorovaně
přivoním
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někdy si připadám jak uprostřed 
filmu
(já jsem Kafe a ty Cigára)
hlavně tiše
než nás začnou recenzovat
jestli třeba
by nám neslušel jinej skript
nebo výprava
nebo obsazení

nebo formát
telenovely
nebo sitcomu
z devadesátejch

v sobotu na vašich obrazovkách:
Lovci vzácných momentů
dokument o přírodě
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včera jsme tu stáli spolu
a dneska nebyl na nebi ani jedinej mrak



VŠECHNO UŽ TU BYLO 
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Dopisy, co mi psala
(Křehké nepřenášet II)

kdybych je spálil
nebo roztrhal
byl by v tom cit

hodil jsem je do koše
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Heroes

v muzeu voskových figurín
chvíli po tom
co umřel David Bowie

i když se zdá že
nothing
will keep us together
chci s tebou hořet
vzájemně se rozpustit
just for one day
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zavřela
 dveře naposled

klapání podpatků
tiše a tišeji
jako když utahuješ kohoutek
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ještě teď po dlouhejch tejdnech
zakopávám o tvý vlasy

svazujou mi ruce
nacházim je ráno v dlani

šly se mnou

až umřu
najdou mě a 
tvoje vlasy omotaný
kolem mýho

zápěstí
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neonový nápisy jsou zas
o něco rozmazanější
než obvykle

odjelas a mě sere
že mě to vůbec nesere
ale ještě víc
že tebe taky ne

Tom Waits chrchlá do sluchátek
něco o štěkajících psech
a říct
že je po dešti
už by bylo jen další zbytečný klišé



50

všechno už tu bylo

zamilovat se

odejít

umřít sám

už tu bylo

rozškrábat si ksicht a vypít
lahev vína v devět ráno
je peklo 

a to ostatní není
není 

vůbec
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až se stanu vyhořelym dědkem
obklopim se kočkou
a trojicí plameňáků

budu chodit po Karlově mostě
venčit plameňáky ve Vltavě
na mladý mámy házet spalující pohledy
a pořád to bude jiskřit
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nejlepší nápady byly ty
co jsi hodil do koše
nebo nedokázal 

zaznamenat

pravý lásky jsi 
o minutu minul ve dveřích
nebo tě někdo předběhnul
o pár dní

jako když vstoupíš
těsně před pointou vtipu
kterýmu se nikdo
nezasmál
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někdy to oběma dojde pozdě
když se tě poprvé dotknu
když mě necháš rozepnout ti sukni
že je to celý blbej nápad
nedá se couvnout
musíme protrpět
a snažit se
aby aspoň ten druhej
a hrát si že se nám to líbí
ležet pak a jako by nic konverzovat
hledat záminku
už musím
fakt musíš?
jo
to mě mrzí
to mě taky
donutit se k polibku 
nechci jít
nechci abys šel
si lžem než bouchnou dveře
oddechnu si
oddechneš si
a běží nám hlavama:
proboha
hlavně ať mi nenapíše
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mladý páry stojí
co deset kroků
pro polibek

tahle místa
pro paměť nenávidět
 ale to je teprve čeká
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a najednou neví co s ní
jako s čerstvě dočtenou knihou

a najednou neví
jak se jí zbavit šetrně
do kterýho koše na tříděnej odpad

těžce dejchá
a stránky zůstaly rozestoupený
jak jí zlomil hřbet

„měla bys vypadnout“

vypadla
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chodili jsme nazí v polích
a hledali
měsíc svítil nad řekou úzkostlivě
a proháněli se po něm dva duchové

chtěla bych se milovat
v halucinacích z hub nebo lesních jahod
je to stejné
řeklas
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spolykat před spaním
dvě plata kamení

  předběhlas mě

pumpujem ti žaludek
a pořád je to mezi náma
rozdrcený na prášek
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poutka na chycení v MHD
jsou řada malých šibenic

věšim tvý kalhotky
na prádelní šňůru

a nevidim v tom rozdíl
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nevim na co čekáte
ale šťastný konce došly
 na skladě taky nemáme
 a spustit výrobu není v plánu

rozejděte se

nikde
není
nic
k vidění
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bejt na tom tak
že nechtít umřít
ale rovnou chcípnout:

kocovina po psaní 
milostný poesie
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Zase v kurzu

jóga 
meditace
sypaný čaje
bylinky namísto 
pilulek z lékárny

je to zase v kurzu

jedeme v tom všichni
a nezdá se mi
že by někdo z nás byl šťastnější
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hluk milenců z vedlejšího pokoje
a po tobě jen prázdná postel
jediná žebra
co mě hřejí
patří topení
už i tvůj ručník uschnul 
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jako lekníny
v tom nejsvobodnějším proudu

pořád
na místě
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brouzdáme citokrajnou krajinou
a krájíme svý citečky a dušičky

jsme éterický bytosti
a přitom jen průmyslově vyráběnej odpad
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Chlapi mých babiček

aby mohli umřít šťastný
nechali tu po sobě
ploužící se stíny
předsíní
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Babí léto

ve stínu šednoucích topolů
žije můj brácha rodinnou idylku
kdybyste ho znali
tak mi to nevěříte



modern stalking
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moje generace 
viděla první
nahý klíny
ještě v potrhaným
časopise
kterej koloval 
po celým sídlišti

nedošlo nám
že puberta číhá
za posledním
panelákem



70

každej den jsem tě hledal
v ulicích města jsem tě hledal
jen abych se ujistil
že ses mi nezdála

i v neděli před desátou večer
kdy pršelo a všechny bary
pomalu zavíraly
jsem tě hledal
ale zdála ses mi
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jednou jsem tě potkal na chodbě
mělas na sobě jen moje tričko
a svý brutálně přitažlivý nohy
víc jsem z tebe nezahlídˈ
tu noc
v domě mý matky
já a T. ve vedlejším pokoji
dávno nám to neklapalo
a bylo jasný
že se brzo rozejdem
nejradši bych ji tam nechal
a šel ti valit klíny do hlavy

pak už jsem tě nikdy neviděl
ale na tu noc
kdy jsi mi málem vrazila nosem o hrudník
zatímco jsi hledala koupelnu
a na tvý nohy
si pamatuju
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na to stačí
půl vteřiny pohled

a k dalšímu už nikdy nesmí dojít
žádný jméno
žádnej dotek
nic
jen letmej pohled

jinak se to podělá
tečka
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platonický odpoledne
nebo spíš výsek z něj
kdy ses vznášela
kolem pauzy na čaj
a za půl hodiny přišel tvůj boyfriend

to byla nejkratší
love story ever
a ty sis jí ani nevšimla
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od tý doby cos tu byla
moje dveře se pokaždý zaseknou

přemejšlim
co to znamená
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Ruce

na dnešek v diáři:
rande s tou smutnou

naše ruce 
se dotkly jen omylem
a já se jí pak omluvil



76

vypadáš tak na třináct
a zároveň trochu jako Björk
před lety
kouříš před domem

a nemáš ráda
když tě někdo sleduje

složím jen lovesong
s novou kapelou
Modern Stalking

nepotkal jsem tě v baru
ale ve světě
kterej neexistuje 
dvě kliknutí a bylas pryč
žádnej happyend znamená žádný hádky
ani dávání košem
a to je nakonec košer
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bůhví jak ses jmenovala
ale myslím
žes byla blond
nebo zrz
už nevim

ale vlasy jsi měla
určitě
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Vteřina prozření

dneska jsem našel Boha

oblíknul si dívčí tělo
usmíval se do slunce 
pod zavřenýma očima
a hlavou se mu honily
takový ty ženský věci řekˈ bych

nevim
jestli je Bůh v každym z nás
ale dokud se jich pár prochází podél trolejí
neni čeho se bát



79

zdánlivě klid
jsem platonická kurva 
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