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Cibulitida
Dal bych si čaj,
ale okny se plíží masožravý hmyz.
To stačí! To už stačí už!
Kráčíš z plných plic..
Prostoupíš skly i záclonami..
Trápí mne obtížnými kreacemi,
chci tančit jako jeden z nich..
Jsou to jen takové záškuby na hranici zorného úhlu,
uvidíš..
Pěst jako blesk,
osvětlená reflektory z vrtulníků,
přilétá navštívit mé třetí oko,
podobá se vřetenu ze světlého buku.
Sedím.....
Žíznivě koulím očima.....
Chce se mi srát.
Oni tančí..
Všude kam se podívám, vždycky na okraji.
Někteří taky jen tak sedí.
A chce se jim srát.
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Óda na Tabák
Připrav se..ke startu...pozóór....TEĎ!!!!
„Jak mohli vyhrát?“
Kažašský Národní schovaný ve vedlejším sopouchu..
„Jak jen mohli vyhrát?“
Protlačili se odpadní šachtou až na střechu, kde zlomili odpor
hlasitým prděním.
„To má být ta pravá, dřevitá folková hudba ??“
Vyčaruj kraba,
polkni lžíci!
„Svleč si ten Trabant!!!!“
Déšť letáků „Milujme své Ježíše!“ kompletně zkazil již třetí
ročník hudebního festivalu: Šílené běhání dokola v rytmu
tvrdých ryffů.
„Jebá ti tu jinýho!“
Zavřeskla, jako když říznete svojeho nejlepšího kamaráda.
Nejdříve ho musíme zbavit šupin..
Opékejte zásadně na benzínovém ohni.
!!!!Polkni už tu lžíci ti řikam!!!!
K sobě! Všichni k sobě!
A tahejte!
Ne.
Ty klouby drží moc pevně.
Nastavte uši! Bude se vrtat! VRRRRRRR!!!!! RRRRRRR!!!
R rRRR rrr r r r RR r RrrRRrrrr!!!!
Teď klid.. pšššt.. Než ta babča přejde přechod.. taaaak !
„Polykám už třetí!“
Neměls ještě ani jednu! Dělej!
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„BOže!“
Ze země se vydral krtek a flusnul mi do tváře.
„Víš, jak se maj děti v Africe, ty rozmazlenej spratku?!“
Rozbrousím krtátka..
Hrabu se v břiše.
Vytáhnu poklice, staniol, různé druhy samolepek Kačer
Donald,
zapálené svíce, sošku Budhy, pocit nevěry.
To ale nestačí.
Rozbrousím..
Zahrabu..
A hele!
Tři lžíce!
Spokojeně zavrtím...zachroupkám..obmotám ti okolo paže
stromovou žížalu, zatluču skobu..
Na tu se pověsím...
A už jen spím.
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Krokonošský delegát
Auto jezdí po dálnici,
musíš najít správný BOD,
neojížděj krakatici,
nepoužívej železnici!
Pojedeme na saních,
po tvém ušním mazu,
vjedeme ti do mozečku,
až najdeš BOD mrazu..
Vytáhneme vrtačky,
šroubky, matky, kladívka..
Zabijeme ty krtečky
co ti vyžíraj mozek.
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Lezavá na palce
Leze lezavá Lezava,
v železe se navázána plaza,
navázána k plazu ke mně leza,
navázána k plazu v kuse železa.
Had v bolestech sere plech,
na noze mu roste mech.
Plný mecha-blech.
Pošlem na tě Iron Maiden,
hned mě nech!
Máš na rtech.
Zemřeš v bolestech.
Vytetováno..
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Laybrint světa a ráj srdce v. 2.0
Jsi tlustej zmrd
v růžových brýlých..
..Ámosi !!!!
Nekoukej mi pod šosy!
Nalej pivo !
Suším hubu!
Rozvalené břicho
i v levém jízdním pruhu..
Když ty brýle sundáš si,
to teprve uvidíš!
Bulvy z důlků vypadnou ti,
bolestí se rozkřičíš.
ARMAGEDDON ! TORA BORA !
..pointa se nekoná..
Znásilněný stegosaurem
z boku, zhora, zezdola.
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