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         : 

„Hřebík, který vyčnívá, 
       se musí zatlouct“
                                                �   �
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Tenhleten jazz ten mě teda nudí 
standardní standardy 
standardní jazz 
mít dva tři parchanty 
na sídlišti byt 
trnout vo práci šetřit furt na daně 
a když je ušetřím co za ně co za 
ně?

Zas jen ty standardy 
a standardní život 
hádat se s parchanty 
holou prdel mít 
jenom ty standardy 
ty sou všude kolem 
to je teda život 
a tohleto mám chtít?

Kam vlezu...

Smrt standardizmu!

Kam vlezu 
vrazim do standardního jazzu 
kam vlezu tvrdě narazim 
že prý už nejsem 
co bejvala sem v jazzu 
tak lezu jak umim 
než se zarazim. 

Razim si to razim 
nicméně zas tam vrazim 
po chvíli vyrazim a zařvu oh yes! 
Proč sem si proboha platila vlez 
Oh yes oh yes oh yes!
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Co mám dělat bejby

Co mám dělat bejby když mě nikde nechtěj 
už mi není dvacet a nejsem prostě in 
vlasů už mám málo a kůže plesniví 
jó tuhle se mi zdálo – no byl to jenom sen.

Chlapík za mnou přišel že by jako zájem 
z očí do očí tak dlouhý pohled měl 
oba sme hned couvli rychlostí závratnou 
požár vichr touhy už máme za sebou.

Zralá už sem dávno nikdo mě neutrh’ 
mě bylo kdysi dáno že pořád chtít mám chuť 
Jo tohle se mi zdálo a nebyl to jen sen 
že chlapík za mnou přišel prý chuť by taky měl.

A taky se mi zdálo no byl to fakt jen sen 
že sponzoři mi nadbíhaj’ na roztrhání sem 
televize rozhlas se mohou přetrhnout 
nabízejí termíny musím se rozhodnout.

No to se mi jen zdálo 
a byl to pěknej sen 
fakt pěknej pěknej sen 
sen 
    en 
         n
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Koukám se z okna

Koukám se z okna 
den je šedivý 
vstávat se mi nechce 
nikdo se nediví 
stromy nemaj listy 
sou strašně nahatý 
hledám starej župan 
co je mi po paty 

rádio si pustím 
zapnu počítač 
proč sem vlastně vstala 
proč a zač a nač 
dám si bílej jogurt 
a po něm pomeranč 
že sem nezdědila 
ňákej pěknej ranč 
s bazénem a koněm 
a s modrou oblohou 
místo toho dám si 
sodu se sodou 

jemnej žlutej písek 
a moře u nohou 
to bych taky brala 
hajdy hajdy hou 
možná že by časem 
člověk z nudy chcíp 
spal by žral by chlastal 
aby bylo líp 
tady mám co dělat 
čtu si e-maily 
esemesky k tomu 
buřta na špejli.

  Před jeskyní  
za jeskyní nikdo nesmí 
stát nebo nebudu hrát 
(CD Absolonie)
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Vypadá jak starý plakát

Vypadá jak starý plakát 
můj obličej po ránu 
prostě žádný vzácný achát 
zájem maj’ jen sprejeři. 
Plakát deštěm promáčený 
popraskaný větrem 
dlouhým časem zubožený 
drží se jak ekzém. 
Mejkap pudr linky stíny 
dělají co můžou 
drahé krémy řasenky 
fakt nic nepomůžou.

„Vliv androgenů – energie, inici-
ativa, riskování, asertivita a dominan-
ce – by mohl být zvláště užitečný tam, 
kde žena musí spoléhat na své vlastní 
zdroje a podporovat sebe i svou ro-
dinu sama,“ tvrdí Cashdanová. Jinými 
slovy, tam, kde žena musí bojovat 
a soutěžit jako muži, musí obětovat 
svůj útlý pas, aby drsné prostředí 
přežila. Jenže hrozí jí pak více civili-
začních chronických chorob. Andro-
geny = mužské pohlavní hormony – ty 
pomáhají stresu odolávat,ale zároveň 
zvyšují právě zásoby tuku na břiše...  
Androgeny pomáhají také dosáhnout 
větší síly, energie k soutěživosti...

�     
    �

❮ Jako televizní  
hlasatelka pod vedením 
Marty Heinové, 
později Skarlandtové.  
Moc mě to nebavilo...
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Pražena

Zadržená vytržená 
poražená sražená 
stržená a nadržená 
pra pra pra pra pražena
Vážená i nevážená 
všemi mastmi zkažená 
zhrzená a vypečená 
praštěná je pražena
Sedřená a uzavřená 
mezi chlapy vložená 
uražená vyvržená 
taková je pražena.

Zatímco já sem dávno odložena 
– ona je chlapy obložena!
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Možná, že měla štěstí,  
   že neměla to štěstí.

�    �  �

 S Evou Olmerovou na křtu společného  
CD Svíčka a stín v Malostranské besedě
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Milá Olmerko,  
seš vděčnej dokument!
Ale ne pro každýho. Ať se to týká režiséra nebo diváka. Na reži-
sérovi strašně záleží, jak Tě tomu divákovi podá, jak Tě zdokumen-
tuje. A strašně záleží na Tobě, jakou míru stylizace dovolíš. A co 
dovolíš vůbec. Buď máš absolutní důvěru v člověka, kterému se 
vydáš na pospas, nebo ne a jde o obchod, reklamu a musíš si  ohlí-
dat sama sebe nebo Tvůj manager, kterého ovšem nemáš. Když 
už neseš kůži na trh, máš mít za to pořádnej balík, díky kterému 
to všechno vydržíš!  To vše píšu proto, že v době, kdy v televizi šel 
dokument Drahomíry Vihanové „Proměny přítelkyně Evy“, jsem 
neměla možnost jej zhlédnout, ale den na to mě lidi zastavovali 
na ulici, v bufetu a co tomu říkám? Neviděla jsem a tak jen na-
slouchala vyděšenému publiku, jaká že ta Eva je hrozná, chlastací 
a vůbec jak strašně vypadá... Namítala jsem, že taky záleží, kdo ten 
dokument dělal, že je to jeho pohled na Evu...  Konečně jsem vidě-
la dokument taky. První, co mě napadlo, bylo, že bych ráda točila 
dokument o tom, jak Vihanová točí Olmerovou. Obě dvě jsou tak 
protichůdné typy a ani jedna z nich to se sebou nemá lehký. O co 
je Vihanová asketičtější, o to je Olmerová živočišnější. A jinak by 
ten dokument točil pan Špáta a jinak mladý Svěrák...
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