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Tom & Jerry Kingové se narodili  
v Bogotě 14. ledna 1940 v rodině plantáž-
níka. Jejich dětství poznamenalo několik 
osudových událostí: smrt matky, smrt 
bratra, smrt tří sester, utržené zipy od 
tepláků, uvěznění otce, smrt oblíbených 
chameleónů a požár rodinné plantáže. 
Ve čtrnácti letech utekli z domova a dali 
se najmout jako plavčíci na výletní lodi  
v Bermudském trojúhelníku. V roce 1960 
oba náhle zmizeli. 

V roce 1975 se nečekaně objevují  
v Thajsku. Stávají se budhistickými mni-
chy a pěšky odcházejí do Tibetu. Tam 
pilně studují historii východních ná-
boženství, techniku výroby modlících 
mlýnků, hru na sitar a mechanismus 
čtyřdobého motoru. V té době již plynně 
hovoří dvaceti čtyřmi jazyky a rozluštili 
tajemství starých sanskrtských textů. 

Rok 1979 je přelomem v jejich dosa-
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vadních životech. S delegací Dalajlámy 
přijíždějí do Evropy a v Amsterdamu vy-
dávají v nakladatelství Anna & Mary Hu 
svou prvotinu Stébla trávy, palice zvláš-
tě. Kniha měla obrovský ohlas a byla 
ihned rozebrána. Jejich další cesta ved-
la do Paříže,kde vydávají sbírku Paříš, 
pařím, paříme. Poté odjíždějí do Říma. 
V Římě vychází sbírka Protialkoholické 
zpěvy (v prestižním nakladatelství Italia-
no typpicco). 

Rok 1981 byl nejplodnějším v je-
jich životech. Vydávají rychle za se-
bou: Nesnesitelná lehkost blití, Keře 
- stromy - tráva - les, Lehké ženy, 
těžká rána, Světem křížem krážem 
a zase zpátky, Mrtvý chameleón, 
Mrtvá matka, Mrtvé tři sestry, Svět  
za mřížemi, Seru na zip a Plantáže hoří.  
V roce 1982 při cestě z Říma do Milána 
usínají ve vlaku a probouzejí se v Praze 
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na hlavním nádraží. Jak je jejich dob-
rým zvykem, rychle se přizpůsobují  
a osvojují si dvacátý pátý světový jazyk, 
v němž vydávají sbírku povídek Nevíme, 
kde jsme, ale píšeme (nakl. Čs. voják).  
Za sbírku Miluji, miluješ - nepůjdeš? jsou 
navrženi na Nobelovu cenu míru za li-
teraturu. 

V roce 1984 se v Čechách stávají svě-
tově proslulí díky textu písně Zelená je 
tráva, kterou zde složili. Po propuštění 
z Bohnic odjíždějí natrvalo ze socialis-
tického Československa. Při čekání na 
odbavení na celnici píší ještě svoji nej-
delší sbírku Ze života slizu a přes Tunis-
ko pak odjíždějí do USA. Na cestě vzniká 
sbírka Mineapolis - Tripolis - syfilis. Po 
krátkém léčení se vracejí do rodné Ko-
lumbie, kde žijí dodnes, ale jsou nejen 
literárně neplodní.
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stébla trávy, 
palice zvláště. 
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Kuřácké rozpočítadlo

U potoka roste kvítí
a není to petrklíč,
nacpeme ho do šlukovky,
poletíme někam pryč.
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Máj ll.

Po modré obloze 
se bílé mraky válí,
v příjemné poloze
si tahám z loňské trávy.

Lehounký větřík
si s oblaky hraje,
já tiše větřím
a říkám si:“ta je!“

Hynku – Viléme – Vlasi – Brado
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Příliš krátký život

Setmělým pokojem
jepice poletuje,
v životě krátkém svém
nikdy se nezfetuje.
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paříš, pařím, 
paříme
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Nepřímá úměrnost

Méně vidím,
piju více,
může za to
slivovice.

Nejistota

Kolik ještě řeknu slůvek,
která nelze vrátit?
Kolikrát se číšník zeptá:
Přejete si platit?
Kolik čárek ještě snese
účet mého života?
Kolikrát mé tělo padne,
než se domů domotá?
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Rozjeté mýdlo

Jako matka ke své dceři
druhá láhev k první letí,
kdo se trefí do těch dveří
musí někde sehnat třetí.

Večírek

Nejdřív jsem se nalil,
pak jsem holky balil,
potom jsem se svalil,
ach, to jsem se nalil.



19

Koloběh

Žížala se zabila,
červi mají hody,
až ji celou sežerou,
půjdou do hospody.

V noci kolem nálevny,
zprava ba i zleva,
z červích útrob létají
žížalina střeva.
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Blues pozdního koledníka

Hody hody doprovody,
už jsem sotva vylez schody.
Delirium je mi v patách,
chvilku bych se tady natáh.

Lahvový anděl strážný

Neboť tam nebylo zábradlí,
všichni jsme do jámy zapadli.
Neboť jsme byli dost opilí,
všichni jsme bez újmy přežili.
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Pálení 

Snad přichází večer,
zvolna se stmívá,
je třeba rozsvěcet svíce.
V břiše mám křeče,
skutečnost křivá,
a z láhve ubývá třešňovice.

Podhled

Punčocháče, dlouhé pláště,
nohy pospolu.
Svět vypadá strašně zvláštně 
viděn z podstolu.
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protialkoholické 
zpěvy
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Báseň se špatným koncem

Dám si pivo,
dám si druhý,
dám si osmý,
budu tuhý.

Báseň s dobrým koncem

Nedám si pivo,
nedám si druhý,
nedám si osmý,
nebudu tuhý.

Pozdě bycha honit

Teď už není žádná pomoc,
teď už není zbytí,
neměli jsme tolik chlastat,
ležíme tu zblití. 
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Nechápavá

Probouzím se s hlavobolem,
nechápavě zírám kolem:
kalhoty na skříni,
ponožky na klice,
košile přes nohy,
pod hlavou krabice.
Do koše někdo nazvracel,
kdo tu co, sakra, vyváděl?!
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Koloběh života

S kocovinou ráno vstávám
v předsmrtelném stavu,
s kocovinou vařit dávám
první ranní kávu,
s kocovinou městem kráčím,
utápím se v davu,
s kocovinou městem vláčím
svoji těžkou hlavu.
S kocovinou zamýšlím se
kolik dní mi zbývá,
s kocovinou nořím ústa
do dalšího piva.
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Zdraví škodlivá zábava

Valím oči,mačkám ptáka,
sedím v přeplněném pajzlu,
stále víc mě k sobě láká
pajduláček z dveří hajzlu.

Proč se nechci k míse vydat?
Odpovím vám na otázku.
O tři rumy a dvě piva
uzavřel jsem blbou sázku.

Podobnost čistě náhodná

Tam pod Černou věží
nehybný pán leží,
nemějte však žádný strach,
on to není sebevrah,
je to jenom opilec
a chodit může stěží.



29

Pracovní úraz

Ve Škodovce v lisu
leží hrouda hnisu,
bejvala to ruka
vožralýho kluka.

Vyčtená piva

To byl sex,no to by jeden zvracel,
sotva si se domů připotácel,
to byl sex,no to by jeden flusnul,
zasunuls a pak si na mně usnul.

Soud s lahví

Kauza byla uzavřena,
rozsudku už nezabráním,
právěs´ byla odsouzena
k trestu smrti vychlastáním.
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Bouřlivé jitro

Korunou dubu poryv větru
v zoufalé snaze marně kymácel.
Já tiše zaklel, típnul Petru
a pak se z plna hrdla pozvracel.

Jane, mléko ne!

Aby dal Jan trenky dolů
není třeba alkoholu,
po půllitru mlíka
do naha se svlíká.
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Osud ztraceného kamaráda

- Kde je?
- Bleje.

Romantické jitro

Probouzí se slunce k ránu,
přes paseku sarno běží,
mladá dívka vedle stanu
ve svých vlastních zvratkách leží.
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Rozpočítávací ukolébavka

Ententýky dva špalíky
čert vyrazil do putyky,
hodně toho vypil, brouku,
přišel bos a bez klobouku.

Úraz

Krvavý se držím stolu,
nos jak rudou bramboru,
po schodech co vedly dolu,
zkoušel jsem jít nahoru.
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Svérázný digestiv

Copak jsem špatného k obědu snědl,
že spodek kalhot mi dočista zhnědl?
Vinen je salát či řízeček smažený,
nebo snad na závěr lahvinka zelený?

Zločin se nekonal

Leží Dita
v lánu žita,
nezabita,
pouze zblita.
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nesnesitelná 
lehkost  

blití
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Nenasytný

Naložím si do kočárku
bochník chleba, kilo párků,
nechci syna, nechci dceru,
místo dětí radši žeru.

Vrozená indispozice

Koukám jí na prdel
úsměv mi zmrznul,
kdyby mi nesmrděl
tak bych si vrznul.
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keře - stromy 
tráva - les
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Represe v lese

Od stromu ke stromu
zpráva zlá se nese,
zátah proti drogám
koná se dnes v lese.

Kdo má kam tak schovává,
namáhají hlavy,
ježek srnce pomáhá
schovat pytel trávy.

Celkem nic moc vážného
nestalo se tady,
sbalili jen hajného,
lišku a dva hady.
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Nenasytná

Včera kolem páté ranní
někdo v parku hupnul na ní,
byl to šukec jako prase,
dneska už tam bloumá zase.
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Zmatky matky přírody

Plavat se naučit
chtěl starý kámen,
vlezl si do vody
a byl s ním ámen.

Odpolední vycházka

Špagát zmizel někde v křoví,
řevem naplnil se les,
zavoláme doktorovi,
na tý šňůře byl můj pes.
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Zimní radovánky 
(nejsou pro každého)

Blilo káně
z příkré stráně,
nechce více
vidět sáně.

Závod

Vsadil se s havranem o červa špaček,
kolik kdo posere dopravních značek,
těžko to spočítat, bylo jich hodně,
výsledek proto zní - nerozhodně.
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Vltavská ukolébavka

Ukradl nám z řeky basu
snědý vodák z Hondurasu.
Nevadí to, milé děti,
ještě je tam druhá, třetí…

Večerní ticho

Noc, kdy horko nadechnout se brání.
Stébla trávy šumí v divném strachu.
Ptáci řvou snad jako při poplachu.
Ta noc se hodí jenom k milování..

V pádu se nebem hvězda rychle mihne...
Otavy vydechují vůni schnoucí trávy...
Horko rozpaluje čela, mozky, hlavy.
A partnerka ti aspoň nenastydne.
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lehké ženy, 
těžká rána 
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Večerní program

Porovnávám pro a proti,
přemýšlím vší silou,
jestli mám jít do hospody
nebo za svou milou.

Rozhodnout se musím rychle,
ale nevím jak,
jestli mě má zítra bolet
hlava nebo pták.

Těžký život

Kam doskáče ranní ptáče,
když ho žena doma nudí?
Do bufáče na lahváče,
a to ihned jak se vzbudí.
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Zbytnělá prostata

Cucám a přirážím
zmítám se na ní,
vždy když jsem v nejlepším,
jde na mě chcaní.

Čára přes (rodinný) rozpočet 

Že jsi mě milá
nevěrná byla,
to není důvod
proč jsem tě zbil.
Tvá chyba, milá,
jediná byla:
že s tebou šukal
a nezaplatil.
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Kurva

Od baru k baru
kurva jde za prací,
někdo ji ošuká 
někdo ji pozvrací.
Musí brát chlapy
pěkné i hnusné,
někdo se udělá
a někdo usne.
Může jít kdykoliv
pořád a stále,
hlavně když za prachy
má s kým se válet.
Lidi žijou různě,
hříchy smrtí smyjou,
kurva i stará panna
vedle sebe shnijou.
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Piknik v horách

Do ledové průrvy
spadly čtyři kurvy.
Byly kdysi noblesní,
teď však tři z nich jednu sní.
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Těžký život s lehkou ženou

Poletují vzduchem vločky
z roztrhaných mraků,
má milá má v hubě opar
z vykouřených ptáků.
Každý její otvor těla
infekcí mi hrozí,
bezpečné je pro mě zcela
cpát ho mezi kozy.
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světem křížem 
krážem 

a zase zpátky
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Černé ráno

Probouzí mne bolest těla,
svítá,už je pozdě k ránu,
přemýšlím co vlastně dělám
na návštěvě u cikánů.
Netvrďte,že zle se mají,
zírám na to, kýho ďasa,
právě guláš podávají
z pěti druhů psího masa.

Pokažená dovolená

Abych pořád prdel hlídal,
vedle pláže golf když hraju,
proč já vůl se vůbec vydal
na výlet do teplech krajů.
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Svět kolem nás

Odtáhl mrak
a odhalil rázem
Měsíc,
co za něj se skryl.
Odtáhl mrak
a z pohledu na zem
Měsíc
se ukrutně zblil.

Pohřební hostina u kanibalů

Vzpomeňme si na dědu,
vzpomeňme si,přátelé,
odkázal nám k obědu
nos a půlku prdele.
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Otázka víry

Támhle v rohu
vidím nohu,
zeptat se jí
něco mohu:
věřit Tobě
nebo Bohu?

Rychlá cesta

Smažila se hadice
na másle a na mlíce,
když jsme ji pak snědli,
kufry se nám zvedly.
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Děs v MHD

V tramvaji pes štěk,
kdekdo se ho lek,
a tak nyní do vozovny
míří vagón poset hovny.

Výkřik zhrzeného mládence

Svět je plnej slizkejch zmijí,
ať si sbalí svoje kůže,
vždyť už ani s onanií
žádná z nich mi nepomůže.
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Karatistická otázka

Co by dělal Bruce Lee,
kdyby dostal bruslí?

Slovenská

Po břehu Hronu
jde stádo slonů.
Okolo pastušky
pobíhaj halušky.
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Mezinárodní ostuda

Spadl Nor
do brambor,
hned vyvolal
soudní spor.
Prej ty svině povadlý
maj mít kolem zábradlí.

Sbohem, Láďo

Láďa letí strží,
za křoví se drží,
blbě vybral tam kde sral,
utrh se a mizí v dál…
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Severní ledová

Zavři oči při souloži,
pod ledem se páří mroži,
medvěd co se na to dívá,
koledy jim k tomu zpívá.

Tiše mlaskaj stydký pysky,
semenem jsou mroži slizký,
a Eskymák ubohý,
těžko ňáký uloví.

Míjení

Projel frajer s oplem,
trefil jsem ho soplem.
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Předpotopní 

Kolem mne je nějak živo,
nemyslím však na paniku,
spěchám pro poslední pivo
na palubě Titaniku.
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Potrestaný vandal

V rohu kupé močil Ital,
ránu mezi oči schytal,
neboť močil ve stanici,
dostal ještě na sanici.
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mrtvý 
chameleón
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Sex je náš

Doktore,jak já se stydím,
na jediné oko vidím,
nohu bych chtěl přišít zpátky.

Levou rukou sotva mávám,
přísahám,že vynechávám
další sado-maso hrátky.

Slabý v přírodopisu

Když jsem rejpal zahradu,
přepadlo mě zezadu
strašně krvelačný zvíře,
zděšením jsem skoro utek.
Leknul jsem se náramně,
tak jsem ho vzal po tlamě
tyčí,která drží mříže.
Kouknu na něj-on to krtek.
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Láska k přírodě

S ženou jsem se často zlobil,
nyní volím jiné hobby.

Mezi hřbitovem a saunou
stojí velký obchod s faunou.

Už když otevírám dveře
kaufman chválí klady zvěře:

„Vlastním tygry,vlastním slony,
uspokojím všechny sklony.

Pro ty co nechtěj bejt sami
máme tady něžné lamy.

Pro náročné máme tady
čtyři cizokrajné hady.
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Pro urostlé mladé hochy
máme připravené hrochy.

Potěší vás zaručeně
nevinné a krotké štěně.

O tom se vám ani nesní,
co dokáže kuna lesní.

Uvidíte co je síla,
koupíte-li krokodýla.

Těm, co mají peněz mraky,
doporučujeme raky.“

Takto tvrdou měnou nasák
zručný zoofilní pasák.
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Smůla

Zbožňuji tvoji tvář
hltám tvá lýtka
podpatky klapají
klapy klap.
Za zády uvadá 
překrásná kytka
lituji potají
že jsi chlap.
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Cesta

Jedou v autě čtyři sobi,
dva z nich řídí,
dva z nich zlobí,
jedou koupit těsnění,
nazpátek se vymění.
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mrtvá 
matka
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In flagranti

Cpu to do ní horem dolem,
prohýbám jí boky,
zrovna když jsem před vrcholem
slyším v chodbě kroky.

Tlustý chlapík do pokoje
vráží plnou parou:
„Která slizká fůra hnoje
píchá mojí starou?!“

Ztrácím hlavu, strachy bělám,
muž má v ruce dláto.
„Už to víckrát neudělám,
promiň mi to, táto.“
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mrtvé 
tři sestry
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Přísloví

V posteli usíná
pět holek bez kluka,
jak si kdo ustele
tak si i zašuká.

Jen jedna holka spí, 
ani se nehne,
jak si kdo zašuká
tak si i lehne.
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svět 
za mřížemi
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Potrestaný zloděj

U sámošky z tašky
čuměly dvě flašky,
uvnitř byl nápis vložen:
Kdo ty flašky ukradne,
tomu péro upadne.
Nemám co strkat do žen.

Hříšník

Máš to v nebi spočtený,
vše o tobě vědí,
že jsi kašlal na ženy,
lákali tě snědí.

Půjdeš v nebi do vězení,
neprojdou hříchy hladce,
na své chlípné přirození,
lákal jsi černé chlapce.
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seru 
na zip
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Jepičí vítězství

Z nervů jsem měl vady řeči,
povedlo se zlepšit zdraví,
doktor mne však ubezpečil:
teď se ti zas nepostaví.
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plantáže
hoří
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Balada s happyendem

Odbila desátá hodina,
sešla se u stolu rodina,
za svitu měsíce
při světle ze svíce
krčí se v chatrči chudina.

Sešli se všichni až na strýce,
který však z jiné je vesnice,
on jako jediný
z celé té rodiny
bohatý člověk je velice.

„I kdyby pánem byl rohatý,
nikdo z nás nesmí být bohatý,
tahleta tradice
platí i pro strýce“,
pronesl stařeček vousatý.
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„Strýci je potřeba vysvětlit,
že chatrč pouhou je lepší mít“,
pravila stařena
pod šátkem schoulena,
o tichém souhlasu svědčil klid.

Odbila dvanáctá hodina,
lesem se prodírá rodina,
blíží se ke strýci
v sousední vesnici,
petrolej v lahvi je od vína.

Ze střechy šlehají plameny,
žárem už pukají kameny,
a to co neshoří
rodina poboří,
hasiči krčí jen rameny.

V záchvatech pláče se dáví strýc.
„Vždyť já měl všechno, teď nemám nic.“
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Na kolena klesá
hledí na nebesa,
v duchu už pomýšlí na hospic.

Vtom k němu rodina přichází:
„Pomůžem, strýci, ti z nesnází,
přibuď k nám do chaty,
i třeba rohatý
v rodinném kruhu se nachází.“

„Kdo nemá nic, ten nic neztratí,
chudákem být se ti vyplatí,
k jídlu jen konina,
jsme ale rodina,
s námi se v dobré vše obrátí.“

Pod strýcem poklesnou kolena,
hledí na shořelá polena:
„Peníze nejsou nic,
příbuzní jsou mi víc,
opět je rodina spojena.“
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Veselá železničářská

Přejela mašinka přes malou říčku,
přejela mašinka přes most,
přejela mašinka přes babičku,
dědeček bude mít radost.

Ateista

Nevěřím,že Bůh by poslal
osobně mi modré z nebe,
asi spíš mě holub posral,
říkám si,když čistím sebe.
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Vánoční dopis

Píšu Ti Ježíšku
jediné přání -
přines mi cokoliv 
k vychlastání.

Na rozloučenou

Viděli jsme běhat pudla,
čouhala mu ze zad kudla,
za ním zněly výstřely,
asi už ho nechtěli…
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nevíme, kde jsme,
ale píšeme
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Nechápavec

Kolik asi dají stonožky
každý měsíc peněz za vložky?
Jak se chechtá racek chechtavý
když se někde praští do hlavy?
Zdalipak má mýval kýbl po ruce
vždy když na něj v noci přijde poluce?
Jak se asi klokan zatváří
když ho v Praze seknou kapsáři?
Jak se tváří mládě gazelí
když na vojně mu prvně zavelí?
Jakou dobu želva přežije
než svůj krunýř někde propije?
Jak moc trapně asi musí vlku být
k doktoru když jde si vlka vyléčit?
Jak se asi cítí roztoči
když se s nima prdel roztočí?
A jak vidí slůně v biografu
když si sedne přímo za žirafu?
Proč mi lidi na otázky neodpoví?
Posílaj mě k čertu nebo k doktorovi.
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Průvodce noční Prahou

Ukrajinec s pistolí
není dobrý přítel,
igeliťák s mrtvolou
není spací pytel,
sečná rána mačetou
není malá ranka,
holka plná semene
není spermobanka.

Úraz

Jede plech
po schodech,
nejdřív rána,
potom vzdech.
Ještě že mi,díky bohu,
nechal aspoň jednu nohu,
hopsám domů,žádnej spěch.
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Robinsonův černý pátek

Každý den vyrýval zářezy do stromu,
o čase přehled by bez nich ztrácel,
jednou ten kalendář způsobil pohromu,
Robinson říz se a vykrvácel.
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Chybils

Vyléčils v mém srdci ránu,
byls mé sladké štěstí,
udělals však ze mne mámu,
protos dostal pěstí.

V kostele

Hole, šátky, šedé skráně,
přijímají tělo Páně,
mezitím si jejich vnuci
povídají o poluci.
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Nešika

Pustil jsem si na nohu
čtyři kila tvarohu,
nebral jsem to s nevolí,
tvarohem to nebolí.

Pustil jsem si na ruku
maminčinu paruku,
újma je to netěžká,
máma chodí na ježka.

Pustil jsem si kazetu 
s doprovodem k baletu,
zapálil jsem raketu,
bouchla brzo – tma je tu.

Pustil jsem si na koule
čtyři cihly okrouhlé,
snáším to dost lehce,
slepce žádná nechce.



106



107

miluju - miluješ 
nepůjdeš
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Nerozlučná dvojice

Navždy spolu, to je jisté,
rozchod není strašidlem,
od těch dob co spojeni jsme
vteřinovým lepidlem.

Nenaplněná očekávání

Vzala jsem milého do polí,
snad že si tam něco dovolí,
zvad mi však úsměv ve tváři,
píchali jenom komáři.
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Nadržená

Prasat celý stáda,
to já k smrti ráda,
už mě svrbí v klíně,
já jsem chlípná svině.

Lehká Petra/PETRA Lights

Smůlu máš můj chlapče milý,
znechucením oči mhouřím,
marně čekáš na tu chvíli-
bez filtru ho nevykouřím.
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Čekání na jaro

Šukalo prase.
A šukal i pes.
Na starou kozu
kozel si vlez.

I stádo selat
hrátky si smlouvá.
Co mají dělat,
zima je dlouhá.
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Bohužel

Konec hrátek
našich těl,
došel
lubrikační gel.

Orál se nekonal

Touhu v očích,
ptáka v dlani,
naklonil se
k mladé paní.
A ta paní
natotata
nablela mu
na varlata.
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Nezkušenost

Noc je bílá
nebe rudé
ze života 
je mi na nic.
Sotva, milá,
něco bude-
ty jsi panna,
já jsem panic.

Nezkušenost ll.

Mladík dívku doprovází,
oba mizí v hustém mlází.
Ve chvíli, kdy začnou plakat,
zjistí teprv co je akát.
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Ostýchavá

Ležím zády v jámě,
Bláža leží na mně,
leží,vůbec nepřiráží,
nechce šukat na siláži.

Předehra

Hledam v nose u Heleny
zelený a žlutý hleny,
to však holka sotva tuší,
že mam rád i mázu z uší.
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Rada prohlédnuvšího

Mládenci a muži zralí,
masturbovat nelze dobře,
když se člověk hodně zkalí.
Trvá to a pták se odře.

Romantik po třech pivech

Pohladím Tvé bledé čelo,
zadívám se do Tvých očí,
rozpálím Tvé chladné tělo,
nejdřív ale půjdu s močí.
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Sen

Oči jak pomněnky,
nos jako korálek,
to by byl od Zdenky
parádní orálek.

Zoufalství

V Africe nemají děti co jíst,
ať radši zůstanou zticha,
jsem na tom hůř a jsem si tím jist,
já nemam koho píchat.
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Žhavá vášeň

Francouzský polibek
rozpálil Bětu
ze rtů jsem zapomněl
vyjmout cigaretu.
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ze života 
slizu
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Ze života hmyzu

V rozlitém pivu
mravenci píchali,
vzdychali, hekali,
výpary dýchali.
Než hotoví byli,
tak se vykalili.

Výzva

Když se chceš mít jako v nebi,
tak všem ukaž, že jsi debil.
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Ulitník

Šnečku šnečku
vystrč růžky
ty máš čidla
já mám nůžky.
Bez těch čidel
to ty víš
vůbec nikam
netrefíš.

Rada prohlédnuvšího II.

Bolest oči k pláči nutí.
Jed se šíří v celé těle.
Nelze totiž bez obutí
kopnout vosu do prdele.
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Teleslon

Zkoušeli nedávno čtyři sloni
zavázat uzel telefonní,
představte si ty kokoty -
svázali všechny choboty,
a pak se divili,blbečci sloní,
bez žrádla že jim v hlavách zvoní.

Sváča

Udělal se vřídek,
prasknul,
vyvalil se hnis.
Řekl jsem si klídek,
mlasknul,
a pak jsem si líz.
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Před výlohou

Koukej mluvit,prasáku,
do lesa či k plotu?
Kam si letos na zimu
schoval pytel šrotu?

Já jsem svině zoufalá,
můžu jenom kňučet,
do krvavý tlačenky
nemá cenu hučet.

Nesprávná strana vrat

Čumělo tele na vrata
čumělo na ně jeden den celý
s frakturou pokleslo do bláta
když se ty dveře otevřely.
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Absolutní příznaky

Marně se večer
na černo barvím,
když ráno vstanu
jsem zase albín.

Chvíli být cikánem
hrozně mě láká,
bílé mám obočí
chlupy i ptáka.

Věřte či nevěřte.
z hajzlu jdu zrovna,
spláchnul jsem po sobě 
dvě bílá hovna.
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Makak fekal

Požádal makak makaka,
ať na něj z výšky nakaká,
jelikož byli to přátelé,
rázem měl exkrement na těle.

Chuťová investice

Sousedovic Alík
naspořil si balík,
utratil ho za kost,
koupil první jakost.
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Zimní

Na chudáka
sněhuláka
zahulákat
lidi láká:
Když máš koule,
kde máš ptáka?

Mucholapka

Na moje péro
desatero
much
nalákal
jeho puch.
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Poloviční úlovek

Vytáhl jsem ze zadnice
čtyři metry tasemnice,
věc by byla skvělá,
kdyby byla celá.
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mineapolis  
tripolis-syfilis
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Když padaly hvězdy

Když padají hvězdy
Sundám nástroj ze zdi
Pak s nástrojem v rukou
Slyším – o zem tlukou.

Když dopadne hvězda
Nechce se mi přestat
Sedět s hlavou k nebi
No asi jsem debil.

Pak s nápojem ve skle
sedávám dost sklesle.
Hraju smutný blues,
spadnul Velkej vůz.
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Rozpočítadlo II.

Ententýky dva špalíky,
vyrazil jsem na králíky,
ať je to ten nebo ten,
jeden bude upečen,
ty to budeš,ty máš pech,
ty teď skončíš na kamnech.

Zbloudilá infekce

Leze léze
po železe,
až to zjistí,
tak z něj sleze.
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Listopad

Listopad. Měsíc umírání.
Listí padá.
Kdybych ho neměl na čůrání,
t ak bych ho vyškub, smrada.

Nakažlivá

Zbytečně se holka drhneš
k jisté smrti zvolna spěješ
i když kůži z těla strhneš
syfla mejdlem neumeješ.
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Romantická

Slavík si píseň zpívá
srpnovým večerem,
ve sklepě zraje hlíva,
pot stéká po čele.
Kyvadlo hodin kývá,
jak tajným povelem
se po sklenici piva
hromadně poserem.

Strach

Možná, že my dva snad…
anebo radši ne.
I když tě mám moc rád,
nemoc nás nemine.
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kámen,
náš papír
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Klokaní láska

Líbá klokan klokanici,
pořád nemá dost,
útočí jí na sanici,
má to ale kost!

Zalyká se vlastní touhou,
už ji k zemi kosí,
dělej mi to pěkně dlouho,
klokanice prosí.

Tlapkami i kapsou svojí
tře mu klokanice úd,
padne výstřel a je v loji
všechen sexuální pud.

Křovím vleče člověk bílý
mrtvá těla oněch dvou,
o vrchol se připravili
příliš dlouhou předehrou.
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T.&J. Kingovi
Pohádky



142



143

Tom & Jerry Kingové a pohádky 

V životě Toma & Jerryho hrály jednu 
z nejdůležitějších rolí pohádky. Sbírali 
je při všech svých cestách a na všech 
kontinentech. Ze všech nejvíce je zaujaly 
pohádky evropské. Ke sběru pohádek 
se však nestavěli pasivně, nýbrž snažili 
se je zaktualizovat a dotvořit. V jejich 
vlastních verzích klasických pohádek 
se odráží nejpalčivější problémy života 
společnosti. Sourozenci se nevyhýbali 
ani takovým tématům jako jsou sex, 
drogy nebo komplikované vztahy muže 
a ženy, muže a muže, muže a zvířete, 
ženy a zvířete, muže a ruky, a jiné.

Z nedávno objevených sbírek 
lapidárně nazvaných Princezna a drak 
a jiné úchylky a Bylo – nezbylo vám 
nabízíme několik ukázek:
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Baba se nedočká

Nevěříme pohádkám,
už jsme na ně staří.
Jeníček a Mařenka
vlastní perník vaří.
(sb. Princezna a drak a jiné úchylky)

Zlatovláska

V pohádkách je zrada,
ten, kdo je psal, pije.
Chtěl jsem sežrat hada,
kousla mě však zmije.
(sb. Bylo – nezbylo)
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Spící oběť

Odhodlal se trpaslík,
dupl si a gatě svlík.
Pohrává si se svou „hůlkou“,
naklání se nad Sněhurkou,
rád by do ní tiše vnik.

Bez družiny, bez stráží,
princ ze zámku vyráží.
Za zpoždění cítí vinu,
pozdě přijel k místu činu,
trpaslík už přiráží..

Zaklel, koně zarazil,
skřeta na meč narazil.
Štěstí vychutná však s bídou,
trpaslík již syfilidou
jeho milou nakazil.
(sb. Princezna a drak a jiné úchylky)
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Princova marná snaha

Zbytečně se mnoho mil
pro tři vlasy vydal,
děd si hlavu oholil,
ke skinům se přidal.
(sb. Bylo – nezbylo)

Nepovedená pohádka

Manželství s princeznou prince láká,
své šance pokazil docela,
když jednou ranou skolil draka,
kterého v zahradě pouštěla.
(sb. Princezna a drak a jiné úchylky)
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Karkulka pokrytec

Tak jsem vlka potkala,
cudnost byla hraná,
chvilku jsem se zdráhala,
teď už nejsem panna.
(sb. Princezna a drak a jiné úchylky)

Drak se nedočká

Princ měl těžký večer,
ráno sotva chodil,
a tak místo meče
pěknou šavli hodil.
(sb. Princezna a drak a jiné úchylky)
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