
Ovenka

Tam za lesem
na louce uprostřed nádherné sídelní kaše 
pase se Ovenka
tiše a skromně, plaše
duhově nesmělá
pevná však v kramflecích
je solí země zmítané vichrem pochyb
Ovenka, kterou miluji
všichni ji milují, ach, všichni do jedného
i hráči softbalu, a to už je co říct
jest ona symbolem, orlicí zeměplazů
obětním beránkem, krvavým kindžálem
Ovenka nám vším se podobá
národe, ROUDO HRODNÁ!
u ní se shromáždi, vzepři ji pocelem
Ovenka našich předků a skvostných

zadků našich
všech našich věrně rozkopaných práv
klenot tvé koruny, ba koruna již sama
Ovenka planoucí, plamenná, pošahaná
nám zahynouti nedá
ba ani zalknouti
až kohout promluví
stát při nás bude pevně
kol ní se semkněme!
jí lopuch žněme chvatem
je prutem svatým v nás
Ovenka jinotajná
v ní síla hooligans
v ní píseň vaculíka
(ach, horror vaculik 
horroris causa klatý!)
zástupy zpěvnatých valí se kamenem
tu kníže úsměvem na bok se obrací
KNÍŽE MÁ K LIDU BLÍŽE1 

ach, KNÍŽE DOBŘE LÍŽE
Ovenku objímá, a živí život snu
potí se, Mápotíže 
ach, kníže dobře ví, že

Ovenka lanýž chudiny

Ovenka bůh 
a hroznýš jediný
před vlkem panterem jantrou nás ochrání
před psychopatem lůzy
ach kníže kaní, že
ach, kníže... 

ZPEKLAHRŮZY!

Zdvihnout Zemandle 

Teď zlobr gargantua přichází
blíží se krokem vratkým, dionýským
ztěžklá je noha, potácí se, padá
a v křeslo kávy pávem usedá

V kalhotách reformních
obžerné mydlí schody
dranžírák v pravici třímá
předsedu vlády mé, nečestné, na kusy

krájí ruče
zrádce a zplozence kupředu! levou! zas
na chleba namázne a chrupem zkaženým 
uhryzne sousta dvě
zmýlená neplatí
vymačká šťávičku z úhledných kostýmků
jež v dětském koutku uchvátil a zprznil
a strašná ústa krvavým chlístem svlaží

(Ach, karolíno, paní útlá
zahoďte přece vychcanou už tašku
křivě ji strejdům, křivě držíte
vraťte se na svá batolecí hřiště
nasupte v čele bábovek, a trapem!)

Ach, ano, jsou to lži, podvody
podpásovky
správně to říkala ta pani po pás od dolů
němec a sudeťák teď v šiku zpuchřelém
šturmují vyšehrad!
že prý se posral posselt2

a že to pravda není

posral se ňákej jinej, blbej rakušák
zachvátí-li tě, zahyneš, ach, vole
na to se napijem!
když lukojl, tak do huby!
likérka drak nám vlije do žil sílu 
dští gargantua oheň, kouř a... čmíru! 

Ach, ano! – totiž... NE!
vždyť to je POLITIKA!
to účel, milé děti malé, maličké
to účel světí prostředky
prostředky světí účel
až usvěceny budou k smrti
snad víc než celej jezovita kardinál
než papež bordžija, co chodí televizí
nahej a šuká baby jako zjednanej
že chlap se nestydí
nohy mu líže makjaveli
a hrdé, rovné bohu, kníže erbovní
jež službu VLASTI dědičným lénem

vzalo?
pokryto boláky šípkové růženky
na práci podlou krutého správce najme
takovej brejlatej, prej chemik původem
zle astigmatický má zrak
facka mu kouká z každýho voka jinam
jen počkej, zajíci!
prostředník už se chámem topoří
do sítě investigativní žene tě, honí

autobus
zlotřilý agent studentů
...nějakej kotěnočkin3

A tak se, milé děti, ptejte, umřela
pošla ptáčátka na záštipcích?
Kdo světit bude účel?
Kdo jiný, nežli samy prostředky!
říhne si gargantua
ba, hlahol mohutný od jeho zádě zazní!
nekrásný narcis-lidožrout
mandle vám zdvihne, zlověstní vy ptáci!

Špinavý zlobr na špinavou práci!

Kocovina

Buď pozdravena stará kocovino!
zrozena z krutých miasmat4 vší

hodnověrné blbosti 
z obočí planoucích dalekým horizontem 
z květů zla zloucího jsi vypadla jak cukrář
ach, kocovino supa mrchožrouta
který se při vzpomínce na dětství tak pýří
a usmívá se přitrouble
svou první mrtvolu zahlédl koutkem

maminčina oka
sotva se z hnízda vypravil na její první

pohřeb

ach, kocovino kšeftu podlého
tvé jméno budiž právník-zahnisák!
soukromej exekutor, kterej celou stovku

tisíc
zkurvenejch korun, těmadle rukama

korun českejch
vyrazil z katky, mojí kamarádky
že někdy kolem roku 97 jela tramvají
načerno
a všichni to vědí
ty hajzlové to vědí!
srát hlavou mohou budou dál
a nezdechnou!

pozdravuji tě, stará kocovino!
v tvých útrobách jsem příliš dlouho tvrdl
měkl, ba smutněl, a zakalil si ocel
modrýho zelenýho ptáka Ubu
poručík Dub šturmuje na vola
co můžeš, urvi!
co nemůžeš, jeb!
ach, kocovino postindustriální
postkomunistická, postmoderní
starýho narcisty tchán, že prý byl

fašista5 

preludující luďák!
slyšels to taky, sysle, měkkej vřede?
na tváři naší paní kocoviny

ach, naší paní boženy kocoviny
jež v metru rozkopla své poskvrněné

dveře

říkají tomu tunely
říkají tomu odklonil jsem prachy
říkají tomu kolibřík6 a zmrd
říkají tomu kmotr – zlatej řetěz na krku!
říkají tomu rozpočtová odpovědnost
říkají tomu volte naše holky
říkají tomu hodit zemana
říkají tomu sociální srát
říkají tomu církevní restituce...

říkají, říkají, říkají, říkají!
říkají, říkají, říkají, říkají!

co vlastně říkají?
už na tom nezáleží
copak tu za rohem dost nahlas nevyl
brejlatej tudor ginsberg maldoror?
což všechny tyhle oslí mosty 
už dávno nesplách dědek céline?
bertold brecht, günter grass
voskovec s werichem
anebo třeba, co já vím
fellini, costa gavras?

ach, féderico!
buñuel viděl těm zmrdům do žaludu
kybernetické harfy zní šourkem 
všech blbů kempných, stalinů

dzeržimordů
frekvenční analytik už zase spadl ze

střechy
trhá si svět na vlastní obydlí
přijdeš tam, vejdeš, koukáš
nikde nikdo
zase tě podvedli
kdo sežral poklady?
nejspíš je vypila železná opona
anebo za pět prstů ruka trhu
okem ji nespatříš, však ledový stisk její
zátylek urve (i) jinýmu pašákovi! 
prej každej osmej nesplácí hypotéku
no, bodejď jo!
už madam bovary neměla na žrádlo
protože tenkrát v televizi
poslední, máre čuráka! 
z něj nastříkali poštu pro tebe
má lásko!

narůstá počet mrtvejch sebevrahů
narůstá počet mrtvejch mladejch lidí
mozek jim vypláchli kravatou s pucvolí
extázi do nosu, a bagrem na ples vopeře
ach, zombie, zombie! 
cool mladé krásné zombie!
zombije-japíci7

už natahují nahnilou svou ruku
svou ruku skvěle pedikovanou 
(ruku od slova pedikúra)
žijou tak od dvanácti do tří
a potom celý život
nebudou přece jako ňáký socky
zvracet se se tramvají do satanice

strouha!
ti mladí lidé s dírama v hlavě
s dírama velkejma jak penis david černý8

s dírama, jimiž jim vytéká mozková
polévka!

s dírama místo nohou
ach, volte naše holky
a karla, kterej hodí burana
uprostřed tripu od zrána do zrána 
veselá pizda 
veselá kráva
a míchu notoricky na šrot!

co budeš dělat, má vzácná kocovino
blíží se svátek svatého Valentýna
ten starej magor s rozřepeným pérem
všichni ho mohou mrdat do prdele!
jak slavný oný MDŽ den žen
to už tu dlouho nebylo
tenkrát se chlapi v kanclu domluvili
a baby vejskaly jak starý zrezivělý

singrovky
kde jsou ty časy
zahlušte sovy! vybijte sankoty! 
chyťte si ňákej kapitál, přispěte na

charitu – 
ach, OVENKY!

prezident-vykupitel mrtev!
od jisté doby

z angažovaných básní
františka dryjeho

František Dryje (nar. 1951, Praha), básník, prozaik, esejista. Žije v Praze. Od roku
1979 členem Surrealistické skupiny v Československu (dnes Skupiny česko-slovenských
surrealistů), od roku 1994 šéfredaktor časopisu Analogon. Publikoval časopisecky doma
i v zahraničí. Básnické sbírky: Požíraný druh (Sdružení Analogonu a nakladatelství Ko-
zoroh, Praha 1994), Muchomůr – génius noci (Votobia, Olomouc 1997), Mrdat (Torst,
Praha 1998), Šalamounův hadr (Arbor vitae, Praha 2002), Druhé Desatero (Ateliér
Šupina, Praha 2004), Vlci (Arbor vitae, Praha 2010), Devět způsobů jak přijít o rozum
(Pulchra, Praha 2012).

POEZIE
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tvar 05/13/8



tvar 05/13/9

prý každé ráno při holení viděl v zrcadle
paskřivou tlamu toho zmrda sládka
co ho museli zavřít – aby ho mohli zvolit
co ho museli zvolit – aby ho mohli pustit9

ó, demokracie, ženo má!
byla to taková jeho rannimůra
nemyslím, že se z ní do smrti vyzpovídal
nedal mu rozhřešení profesor patočka
ba ani franta, jánafranta kardinál 
a že to byli nějací fištróni!
(o vlku duku radši snad nemluvě)

co píše blbá fronta dnes?
prezident sebeřitka dohořívá
už toho bylo dost
země se globálně teplí jako divá
a nikdo nemá rešpekt
češi jsou lidé moudří
a v jednotě je síra
na starý kolena se zblnout do aminy10

a přitom zůstat stejnej vejtaha
tak jako bohdá zamlada
kdy ještě pevná ruka
boží jako prkno 
okem nenahmátnutelná ruka 
diega maradony!11

toho kabrňáka
necudně chňapala
po nahých údech-šprušlích 
všech nudo-nudo-nudo nudných hitparád

prezident samožer už dýmá jako karakum
vzápětí rozšafní jak divý kyzylkum
starýho stalinistu12

v ráz poslal do řiti
jestli to takhle půjde dál...
sázkové kanceláře už vypisují kursy
kdo bude další? 
komu se přes noc roztlemila řiť?
a kdo si může nacpat odposlech

do kalhot po večeři? 
ach, jak je dobré hodit šloufíka13

prý je to docela hodnej děda
to prej byl himmler taky
taková podpásovka!
by mě tak chuděra naše zlatá
věra čáslavská14

napadla žalobou u ústavního soudu
protože srovnávat jabka s puškama!
no, fuj!

anebo že by zalejou mě do betonu
už to mám stejně za pár knedlíků
ještě pár depresí, a cválám v košatince
ještě pár setkání s kulturní frontou – 
BETONU BUDE NETŘEBA

mnoho je způsobů, jak přijít o rozum
a rozum jenom jeden
a ještě k tomu tlustej, hodnej

tištěnej přes kopírák
svůj rozum si nikdo s sebou do hrobu

nevezme!
toť stará věrná pravda mayských legend
taky to říkali chlapi ve sprše v Podolí
nějak jsem jim nerozuměl
ale to není nic divnýho
s rozumem přece jezdím na štíru
a tahám dalíka15

za hodně, ale hodně krátkej konec
nejkratší z krátkých
rozmrdaných
konců

Ach, kocovino, ženo má!

Z rukopisné sbírky Ach! (angažovaná
poesie, A. D. 2013), připravuje k vydání

Nakladatelství Petr Štengl

1 „Kníže má k lidu blíže“, refrén pornografické písně, již
na podporu prezidentské kandidatury Karla Schwar-
zenberga zapěli Wlastenci, pěvecká divize českého PEN
klubu, v nepřehlédnutelném čele se zasloužilým (bez
ironie!) literárním aktivistou, dnes konzervatošafným
fejetonistou humanitním a národně-zlobně kanonizo-
vaným mudrcem Ludvíkem Vaculíkem.

2 Bernd Posselt (1956), německý politik (Bavorsko, CSU),
novinář a mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny.
Vítězný kandidát ve volbách na prezidenta republiky ČR
(2013) Miloš Zeman mu chybně přiřkl difamační výrok
o podpoře protikandidáta K. Schwarzenberga. Tuto in-
formaci z Britských listů popletl i ve svém následném
dementi: výrok nepronesl „mluvčí rakouského lands-
manšaftu“, ale poslanec rakouské lidové strany ÖVP
a její mluvčí pro otázky „vyhnání“ Michael Hammer. 

3 Vjačeslav Michajlovič Kotěnočkin (1927–2000), sovět-
ský filmový režisér, autor populárního kresleného TV
seriálu Jen počkej, zajíci! (1969–1993). Seriál se všude
nesetkával s nadšením. V Gruzii proti ztvárnění vlka
protestovali, protože vlk je zde národním symbolem
a jeho podoba v kresleném filmu byla považována za vý-
směch. (zdroj: wikipedie.cz)

4 Miasmata jsou podle Samuela Hahnemanna čtyři chro-
nické základní nemoci lidí. Manifestují se na příklad
jako dysfunkce hormonů, houbové infekce, vaginální
výtok, chlamydie, mykoplasmy, trichomonády, condy-
loma, slepení vejcovodů, nepravidelné a bolestivé men-
struace, PMS (premenstruační syndrom) nebo migréna.
(zdroj: www.paprsky1.de)

5 Rodina Václava Klause před prezidentskými volbami
2013 nešetřila kandidujícího Karla Schwarzenberga, čás-
tečně kvůli jeho rodinným příslušníkům. První dáma
Livia Klausová například na adresu Schwarzenbergovy
manželky uvedla, že si nepřeje, aby česká první dáma ne-
uměla česky. Václav Klaus mladší zase na Schwarzenberga
útočil kvůli jeho tchánovi Johannu Hardeggovi, jenž byl
podle něj aktivním nacistou. Nyní se ukázalo, že tchán
Václava Klause za druhé světové války pracoval u tajné
policie fašistického Slovenského štátu. (zdroj: novinky.cz)

6 MF Dnes zveřejnila úryvky odposlechů telefonických ho-
vorů mezi exprimátorem hlavního města Prahy a ny-
nějším poslancem za stranu ODS Pavlem Bémem
a lob bistou („kmotříčkem“) Romanem Janouškem. Ja-
noušek je bůhvíproč „Mazánek“, Bém zase „Kolibřík“.
Nové a nové odposlechy vytahují na světlo přezdívky
a kódovou řeč, která byla původně určena jen pro dva
spiklence. Z přepisů jejich hovorů v roce 2007, které po-
řídila tajná služba, vyplývá to, o čem se dosud stále bez
důkazů hovořilo jen v zákulisí: tedy že Janoušek má na
Béma velký vliv a spolu se domlouvali například na pro-
deji městského majetku nebo na změnách územního
plánu. Například absurdně předražená stavba pražského
silničního tunelu Blanka nebyla zdaleka jediným hří-
chem Bémovy éry. Přemrštěnou sumu dva miliony
korun měsíčně platilo hlavní město firmě Tardus za mě-
síčník Listy hlavního města Prahy. Firma navíc měla
vazby na Romana Janouška a ukázalo se, že třetina Pra-
žanů magazín vůbec nedostává.  (zdroj: lidovky.cz, 14. 5.
2012 + 14. 2. 2013, ihned.cz, 23. 3. 2012)

7 Yuppies – mladí městští úspěšní manažeři, profesioná-
lové i kariéristé vydělávající hodně peněz, což dávají
najevo i svým oblečením a doplňky. (zdroj: slovnik-cizich-
-slov.abz.cz)

8 David Černý (1967), tzv. stálejuvenilní režimní sochař,
proslavený řadou veselých skulptur-taškařic více či
méně, občas i zdařile ingerujících do veřejného prostoru.

Mentálně a ideově ukotven na úrovni petrifikovaného
samouka a někdejším prezidentem republiky ČR Klau-
sem puncovaného spolunarcisty Milana Knížáka jako
jeho – mladší, schopnější a nadanější – invertovaný
klon. Občas verbalizuje své politické názory, pro něž je
charakteristická rozvinutá kvalita explicitní idiocie.

9 Republikánský poslanec Miroslav Sládek se před prezi-
dentskými volbami v roce 1998 ocitl v soudní vazbě –
byl v té době stíhán pro podezření z trestného činu ra-
sové nesnášenlivosti, jehož se měl dopustit při projevu
před Lichtenštejnským palácem v Praze. Schovával se
před policií v budově parlamentu, jež ho však hbitě od-
chytla. Až do té doby byl se souhlasem Sněmovny stí-
hán nevazebně a po prezidentských volbách byl bryskně
propuštěn. Když byl ve vazbě, uvažovalo se, že s urnou
zajedou za ním do věznice, ale nakonec bylo takové od-
dělené hlasování ve vazbě zavrženo. Prezident Havel byl
zvolen prezidentem republiky ve 2. kole volby, neboť zí-
skal 47 z 81 hlasů senátorů a 99 ze 197 hlasů poslanců.
Pokud by Miroslav Sládek hlasoval proti, prezident by
dle Ústavy ČR ve 2. kole zvolen nebyl. Dlužno ovšem
předpokládat, že při tehdejším rozložení politických sil
by Havel i v případě Sládkovy účasti bez problémů zví-
tězil ve třetím kole volby. To se však již nikdy nedo-
zvíme.

10„Prezidentovic amina“ či „amina prezidenta“ – slangový
výraz pro diletantskou a skandální amnestii, již ve svém
novoročním projevu vyhlásil tehdejší prezident repu-
bliky ČR Václav Klaus dne 1. ledna 2013.

11„Někdo utrousil, že ten Maradona, že je to teda pěknej pre-
vít, a všichni jsme přikyvovali, že je a že se teda nestydí.
Vtom si vzal slovo Klaus, proti všem se postavil a řekl, jak ho
můžeme odsuzovat, když se mu podařilo obehrát i rozhod-
čího, a že klamání rozhodčího je součástí hry a že to, že ten
gól takhle padl, je potřeba vytknout rozhodčímu, že to nevi-
děl.“ (Tomáš Ježek, 1997)

12Nastupující prezident se dnes vyjádřil k pátečnímu vý-
roku Miroslava Grebeníčka o motivech sebeupálení Jana
Palacha v roce 1969. Poslanec KSČM včera prohlásil, že
je zavádějící vnímat Palacha jako symbol boje proti ko-
munismu, neboť „jeho sympatie patřily především reform-
ním komunistům“. Na to Miloš Zeman reagoval slovy:
„V době, kdy Jan Palach uskutečnil svůj protest, už reformní
komunisté opouštěli scénu. A na jejich místa nastupovali po-
dobní neostalinisté, jako je podle mého názoru právě pan
Grebeníček.“ (ČT 24, 9. 2. 2013)

13Ing. Miroslav Šlouf (nar. 1948) byl politický lobbista, bý-
valý poslanec KSČ, od 90. let vlivná postava ČSSD. Pů-
sobil například jako vedoucí poradců bývalého premiéra
Miloše Zemana. Jeho jméno figuruje v celé řadě politic-
kých skandálů (Olovo, Savoy, Srba), novinářům také při-
znal, že během vlády Miloše Zemana se na Úřadu vlády
setkával se zavražděným mafiánským vrahem Františ -
kem Mrázkem. Vedl soukromou lobbistickou firmu Slá-
via Consulting, která pracovala například pro ruskou
ropnou firmu Lukoil. Stal se předsedou pražské krajské
organizace Strany Práv Občanů ZEMANOVCI a kandi-
doval za ni ve volbách na pozici pražského primátora.
Podle vyjádření sociologa Ivana Fišery, někdejšího spo-
lupracovníka pozdějšího prezidenta republiky ČR Miloše
Zemana, je Zeman, tento na první pohled necitelný
muž, „na Šloufovi emocionálně závislý“. (zdroj: wikipedie +
LN, 6. 2. 2013)

14Věra Čáslavská (nar. 1942), bývalá česká sportovní
gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcio -
nářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná
mi stryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy
a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po

skončení prezidentských voleb 2013 se obrátila na Nej-
vyšší správní soud se stížností proti jejich výsledku. Je
to podle ní příležitost, jak dát najevo, že „je nás tady
hodně, kteří zvoleného prezidenta sice bereme na vědomí,
nic jiného nám nezbývá, ale že to je s velkými výhradami.
Ne pokorně. Ne se svěšenýma ušima. Ne jako stádo ovcí,
které sebou nechá manipulovat.“ „Uznání výsledků druhého
kola volby by za stávajících okolností vedlo k legitimizaci
nečestných a nepoctivých metod coby přijatelných a tolero-
vatelných prostředků pro dosahování politických cílů a k de-
valvaci hodnot, jež úřad prezidenta ztělesňuje,“ stojí v její
stížnosti. (zdroj: wikipedie.cz + ihned.cz, 5. 2. 2013, Par-
lamentní listy.cz, 9. 2. 2013)

15Marek Dalík (nar. 1975) je někdejší tajemník (v rozho-
voru [pro Rádio Impuls, 17. 3. 2009] sám popírá, že by
byl Topolánkovým tajemníkem nebo poradcem v jeho
funkci premiéra) českého premiéra Mirka Topolánka,
často kritizovaný médii a opozicí za údajné neetické me-
tody, ale i straníky ODS pro nadměrný vliv na Topo-
lánka. Podle zpráv z května 2011 Dalík údajně žádal
o úplatek ve výši 18 milionů eur (přibližně 460 mili-
onů Kč) v souvislosti s nákupem transportérů Pandur
pro českou armádu. První informace o tomto úplatku
unikla z výslechu manažera firmy Steyr Stephana
Szücse. „Marku, s tebou já stojím a padám.“ Těmito slovy
zaznamenanými v policejním odposlechu šéf ODS Mirek
Topolánek asi nejlépe vystihl, co pro něj jeho pravá ruka
Marek Dalík znamená. (zdroj: wikipedie.cz + lidovky.cz,
27. 11. 2006)
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