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ABRAHAM ALJECHIN & ANASTÁZIE ALBA

A
alpha
aleph'älef ' älif
alfa alter ego omegy anabáze
abecední cedník legrace
akcelerace aktivity
amen allium
abraka dabra dobra
attack atomální modiﬁkace
antiandroid
axiologie je nauka o hodnotách
against!
again
arci tomu tak komu?
A–α
anděl napíná tětivu
a má/ti nic
adagio písní zdivočelých písmen
argumentem je předpoklad
a závěr vyplývající z tohoto předpokladu
anoda nabodla katodu
anulací kořenového systému není dno
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aniž se kdo nadál
a tak dá/l
anticipace bere roha
ač sotva stojí na nohách
antipod apeluje
apatie probírá se z anestezie
Ave Maria gratia plena
Ave...
ave dominus tecum
ale alea/torická loterie...
aktu protikladem je potence (=možnost)
analogie ur/čuje jméno
akcidentem jablka je barva
akcident je jsoucno přímé závislosti na něčem dalším
ale substance (=toto něco) je (samo) „o sobě“
apetit je chuť
appetitus je spontánní neřízená emoční reakce
atribuce je přívlastkem
ale neučinit z tohoaxiologický toxin...
ať žije kocourkof ze slov
a slova ze znaků
a drittura zraky znaků
A/Ž alfa/ó/mega
ať sytí se verši

8

alfa
(alfa – symbol narození v řecké abecedě. V syrském, krétském
a sinajském listu byl dopis obrácen vzhůru nohama a vypadal
jako rohatá hlava býka ve tvaru trojúhelníku. V různých aramejských, palestinských a attických variantách se nakloní ke
straně a konečně přijde k „A“)
all stars apoštolů hloubí babylonskou štolu
al/mužna znamená boží milosrdenství
archa smlouvy je truhlice s desaterem
automobil je houby autorita
apačským otcem je Klekí Petra
anarchie je stav absence auto/rit
animismus je víra ve stěhování duší
Aktuál je folklorní kapela
algoritmus je logikou čísel
ambivalence je koexistence protikladných impulzů a emocí
alegorie je jinotaj
atroﬁe pravé hemisféry
anamneéza je výmluvná...
afektivní porucha
apatie je nepřítomnost emocí
agitprop se nechytá
autenticita citu je autonomní
adaptace je vývojovou funkcí
amulete... duše se neplete
ale zaplétá...
a(ch) pluje na vlnách
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ach krásnou máš alelu
auru zlatou zelenkavě lkavě
aurum pretiosius quam argentum est
a teď v o/čích/uši mám
arsenik polykám
arie des Wolfram od Wagera...
alone Salome vzývá po/tají
antikrista Bůh je anarchista
anakonda se svíjí jak anemická svatozář
aura z pekla popelník snář
anšlus ráje
angrešt kyselý místo jablka tam nyní zraje
Auschwitzem dým se plazí
adamité v exodu křídel drazí
anorektici podobní tyči
árii na antinomii zpívají
Arie des Wolfram
ach – kov jak kouř stříbrný
azyl kostí v nebi bez viny
Abendstern sladká ve/černí hvězda
akordy popela vzhůru v/lají
alarmují
až v/z/dech se tají
amore podej jim šípy
ať ještě lásku v letu poznají
arrivederci zrůdy rasy ženy děti
arivvederci zůstalo z vás smetí a
aplauS/Stvůr Staatspolizei: Heil Hitmaker Herr
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agonie his boys
Apophis vymetá dráhu
azimutu pozor tu tů!
apokalypsa se řítí po elipse
anima animus k sobě jak
alkohol antabus mínus plus
alien k alienu cizost ne/prominu
ano i kdyby tisíc
akordeonů hrálo
astrální epilepsie strie roztříští
autonomním autogenem automatizmu
anomální lidský automat šach pat…
analogie ničeho s něčím
antidepresivem se ničím
amorfní duši učím tvarům
amor v ní i
Argofan fun Neurol troll
a rock n roll
apology apostrof amen
animátorům améb došly síly
animace ne/měla alibi
astmatici zapomněli inhalovat
akutní otrava asanuje astrál
aktivista se připoutal na komín
Andulka Šafářova si rozestlala týl
ambasáda byla evakuována
a neprůstřelně emulgována
akrobat kráčí na laně akustiky
asi usíná
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BENJAMIN BOUDA & BLAŽEJ BORODIN
buď vole tvá…

B
bohémové dávají s/bohem bolesti
berany berany duc
buší buchar do pažitu
bermudského trojúhelníku
bré ráno… lásko
Benátky zadržely dech
bouchly sebou do bahna
bandité zakopali válečnou sekyrnici
barbaři vpadli do Branibor
bory šumí
betlému došlo těsto na pecen
Babylon tře bídu
B jako Br/no…
bláboly odmítly bloudění
bublaninou jazykového zMATení
bomba bouchla ve slově JAKO
básnivě blázní v bazénu (ba v zenu)
B je blahem bez sebe
bumtarata na vrata
b bylo beatiﬁkované
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baže snivě sní s ní/m blouznivě
blázen na vinici Páně
básně kukolické balzámem tře
BOŽE…
blesk z čistého nebe za/pálil révu
bokorysu nárysu i průdorysu
bééé… beránek boží a ovečka ztracená
baletka miluje letce zří/ceného z balonu
bác ho!
bramborovpu kaši zří kde borec dříve byl
balí ho blána bahna v brambořišti
brýle visí na bradě vidí vůni
brada visí na bradlech
brány v/ní/mání šumí v borech ech
botanika hvězdných bon/sají tiká
blou/zni/v/cům věčných nálezů a ztrát
bludiště mé najdi si mě zas a ještě
blankytnou myrhou houpy hou
baladou nám big bigbeat hraje
bytím bio/top tep
brouzdá líčidlem
botník bouří proti za/bláceným podrážkám
bez/času klas ke klasu
blánou srůstá
brouček svatojánský mu
bělmem in memoriam prolétl
BOŽE…
běda jestli mi ho bereš
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budu dál do něj blázen… on je blaha lázeň
biomasa ze střev a masa
bubnuje ulicemi
blátem jak dlátem
bolest shnilé davy cení
bohorodičko dříčko zbav se nás
bradavic čím dál víc na duších
beďarů aortou bobtnajících
bledá krásko neposkvrněná
bílá královno neprokrvená
bičuj nás blažeností
budižkNIČEMY banditizmu
bídné lotry
botou běsu kopni do tý jejich
bedny od whi(y)/sky
bum bims bumcarárá bačkora
ba/rety bezpečnosti to za/balily
bolestí to ani nehlo
ba ba…
bručí v lochu
Bláža Bimbo byl brčkař… bukvice
brigádně blafal brka bambány
baštil banány
bisexuál babochlap
bobrem brázdil baloňák…
Bláža Bimbo byl bodrý břichomluvec
bezlepkový bezdomovec
blonďatý brepta
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buchet bukanýr
boj/frend bídný buzerant
bu bu bu bravurně běsnil bábetka
bubák…
Bláža byl brainstorming borec
bábovka a blbec
bachorem bagroval
brázdy bezďáckých bunkrů
božské botasky
bavlněné bombarďáky
batůžek
Bláža byl bídy bůžek
breakdown mode bylo nebylo…
bingo!
Benediktus
budiž…
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CYNTHIA CYPŘIŠOVÁ & CAMEL COOKOVÁ

C
co? co? co?
cvakne v hlavě cvičný výstřel
cucá si palec
celebrum bručí v lebečním bezednu
cesta šla napřed
cool holy shit coca
cudná cundra
cizinec civí na mapu
cit je břit-va/z lom
cíl bitva císařů ada/ptace
cucej mi holka ptáče
co bude potom… o tom až potom
citační kodex se zakuckal
cuc dokud z prstu ne/uskočí
citoslivce horké
ceremonie nocí skučí skunk
cukr/bliky ententýky cedule
cíp celofánu celo/s/tní
celníci cynicky cálují celné
cintorínem crčí cá/kanec
cecky všecky cyklicky vy/cumlaný
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cedí cenné
cloumá s ní cyklón cè „jen ŌÖm
cap méé/ho kozosrdce šampi/óón
celo(l)životní láskou mi jéé“
cínový vojáček podřimuje
cikánka cupitá
cumel celou noc nespal
cpal se cukr/kam/lem
camral startu do cíle
cy/klon cupuje civilizační cancy
cyklóna tropická je obrovský vír
ci/vící oko v jejím středu je pro ni typické
cyklon B odešel do sprch
cákanec z něj z/byl
CIA cení zuby a čurá ciankáli
cizinec je na cestách
cyklónový tajfun udělal pobřeží Indického oceánu cuﬂeky
Central Intelligence Agency couvá
cikády to osolily re/cyklací
C se u/culilo
cukříček cucal colour
celkem obstojně pro/cítě/ně… ne?!
celostně citlivě
cupity dupity… cavyky žádný
cesta a její mapa
cizinec a domorodkyně má ho vklíně
citační kodex se zakuckal
cinklá hra… cimra
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cizinec civí na mapu v úžasu
cucá si palec
cudná pana cucá mu culík
couvá start před cílem
co dál?
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ČELEDÍN & ČEKANKA

Č
č čiší čirostí
člověk čte čichem
čistému česnek čistý
čamrda se točí
čurá do mechu
činorodost rodí rody
člení druhy a třídy
čupřina číro čapí hnízdo
čurabelka čemeřičná
čerstvá čalamáda
čau bam/bino bimps…!
čeho koho co ???
čítanka pro dead děti
čutora šla na čundr
člun člení vodní plochu
Čchun-Čchiou
čichám čichám člověčinu:
ča-pí-ča-pí-ča-PÍča
čapí za stromem
čeká jestli budem nebudem
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čapí čeká čapí čeká
čapí hnízdo
čas je buď pozdě nebo brzo
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DOBROMIL DRMOLA & DOUBRAVKA DROBNÁ

D
dar dobrý
δ
divoši divinace dupou dávnověkem
deux ex machina
dře příčinu
dolorosa mater
doors of perception
dědové dětinští
derviši dixilendu
dávají tomu drajv
družstevní drtičky česneku
drtí dead me/tál
doteky dusna drtí
dávím se na dědině
dítě štěstěny mezi stehny steny
drhne mi v hrdle
démonův hlas
dravec posed/nutí
dedukce dokonalosti
dutina děla nakrmena dělením
dělovou koulí detonace
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dream jak rým destrukce
dusno drtí
důstojník zapálil doutnák
doufá v příměří
dokonáno jest…
dualitou ohnutá Lolita dupe
drolí si den napůl s nocí
dnem vzhůru
dukt ducha se zdejchnul
dukáty a chalupu od táty
devil debil
dadaista smrt je jistá
darmo/dějka drbe na pavlači
dlouhodobě je jí k pláči
Damoklovým mečem
drbe se za uchem
drátem k/ostnatým
deru se k duším roha/tým
dřinou sedřu dřímotu
dým pláštěm přidusím
depresi tu
dá/mu dobrácky si doberu
death za/tahá za špagát
dentální nit ve smyčce
D… jak fádní!
deprese není psychickou disfuncí
doprčic nežvaňte… je to naopak
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díky… drahoušku
dávno tomu
den v dálce je tak
dotěrný deep pocit
drezura daností
drápe se po/vrch po zádech
dialogů dávajících důvěru
doufajíc že něco znamenají
dia/ma(n)t(r)y…
divnej párek
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ĎAS & ĎOURA

Ď
Ď… dárek z dálek
ďouda a dívka… divnej párek
ďas aby to spral…
ď debilní staří mladí
ď ť ň – děravá mě/ď
ď vymazává paměť
ďábelská deprese disko music
deat metal na hradě
ďoubal do ucha tak dlouho a/ž
ďourou zřítilo se řitní
ďobnutí komáří ženy nyní
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EGON EULER & ESMERALDA ELIÁŠOVÁ
echo

E
elaborát
eM je nebezpečný slovo… dá se s ním milovat…
eroze erotiky
emerguje emblém emoční abstrakcí
echolálie ach to eM
epsilon (d)zéta éta
erotika eléva
emergence
etnika exitus
elektřina z úst do úst
energie srdce ryje exorcista
exprese toho místa explodovala
exponent se zasnil v expozici
ero/tiky expanze
edice e konzervantů na ex
ex post extrém
expedice na EXPO
expozice expozimetru
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eskymo na točně
eé? proč ne?
evakuace evoluce?
eso držíš v ruce
entelechie v rukávu enantiodromie
Eva byla Adama
examen emoce
evidence smrti
emigrace
exhumace těla
epopej lásky vánoce
Eržika vypije krev na
ex hexagram čárymuryfury/ie j/e
exilem noční můry
enemy démoni pálí své
emblémy do kůží obětí
efemérní problémy objetí
endorﬁnu pak zas tě minu
elfe na přání
estrádní kriple
erotikou s jemnou motorikou
ezoteri(n)kou exotickou
ejakulát vykouzlím
emancipovaná díra
elaborát existence
epopej víra síra
eskalovat bude
eskalátorem Thórem do nirvány
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elegie prstů octnou se
egem rozervnány… jen jediný
element zůstane pravý
elipsa lip sky
ejhle! hejble
expertizy analýzy
experta na soul
eště mi ránu nasol
exhaustivní syndrom
explicitně bezcitně mám
enormně nejsem v normě
exaktně beztaktně se prý
evakuuji pikle kuji do tmy
epilepsie galaxie jiné…
email ti z ní pošlu
echolálie evy adama evakuovala
evokovala emoci ejhle světlo
eso srdcový
ejhle poupě
eleison
ejakulát se rozcejbral po jeptišce
et cetera
en ten týky dva špalíky na podpal
echolálie je ééééééééééééééééééééé
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É
é EE…? nééé!!!
éter uniká mi z pera
éra éterická započala
éthos
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FERDINAND FRIŠTENSKÝ & FATIMA FALEŠNÁ

F
ﬁčák!
fí fenomén
funkce fananatizmu frnkly před nosem
frňáky fízlů se protáhly
fúze futuristů ﬂusá v ústavu
ﬁnále má namále
frmol má f už ve fusaku
fungl nový produkt fuckce
fena pes
ﬁnguje fabule
fuj… fantazie
falešný knír
farník a františkánka
ﬁlm
ﬁnančák
ﬁasko
fakt jo!
fraška…
fšak komponuje
ﬁlm o ﬁlmu
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fešanda ﬂétnistka a fujarista faj/nový
ferdu mravenečeka vítají fanfáry berušky
fortisimo ﬁdlá familie mravenčení
facka padla na sále
ﬁﬂena se mu vysmála
funny ﬁnta
fotopast
fíkový list
ﬁlan/trop ﬁlosof fekální federace
favorit je mého srdce φ
fundamentálně nov/ou ﬁnancuje
fúzi
fungl novou dolo/rosu
frontální fraktury
fungl freš fazónu pozbyla
fazole fyzického fungování
fyziologie je proměna v živném roztoku
feromony frčí frndou v rozkroku
fermentace férum v každém póru
ﬁgurace narace fuga fíkový list
feromony fatální fertilita free
ﬁnta fí frontální fraktura forever
fuga je opuštění domova ve famó/z/ní/m stavu vědomí
ﬁnále předchází počátek početí
fuga je latinský útěk
fantazie nemá hranice
ﬁlé učiní tě rybářem nářků
ﬂink a ﬁﬂena
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führer funí
fúze studená
facka padla… stalo se
faul…
faux pas
fall
fámulus fotr fofru je ve formě
forhand top/spin
forčeking ﬁ/jalový jak ﬁalky přeﬁknuté frézou
fujtajbl fuck/king zvedá prostředník
funus je generálem před bitvou
free zóna forum fórů formardehihu
Fantomas odevzdaně odevzdal svůj fant v dál
fusekle fan/clubu fantas/magorů
funny fanynek poﬂusané potem
ﬁdlí vidlemi rapsodie
ﬂétnami zarytě vryla
ﬂoutkům do paměti změti
fonofobie vryla…
fasádu na záda i sádra
ﬂíčky holubů od fochu
fšechno to jsou fušeři!
ﬁlmem průsvitným si tě oFaČUJI
fólií s/táhnu k o/sobě (frndu)
ﬁnálně i análně fatálně
ﬁck ﬁck ﬁck!
fíky rozletí se na psí kusy
fíkusy na parapetu propletu
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ﬁkcí o lásce na/i/v/ní
fanfáru ti křiklavě vzkřiknu až (jak)
falus a lusk od/f/ou/kneš mi…
Fantomas dal svůj fant –
fusekle po(tem)/ﬂusanéfan/clubu fantas/magorů a
funny fanynek
Phill/harmonie rapsodie
ﬂétnami zarytě v/ryla
ﬂoutkům do paměti změti
fonotobie…
fasáda i sádra
frnká mi na záda
ﬂíčky holubů od fochu
fšechno to jsou fušeři!
ﬁlmem průsvitným si tě ofaČUJI
fólií s/táhnu k o/sobě
frndu jednu!
ﬁnálně i análně fatálně
ﬁck ﬁck ﬁck!
fíky rozletí se na psí kusy
fíkusy na parapetu propletu
ﬁkcí o lásce na/i/v/ní
fanfáru ti křiklavě vzkřiknu až… jako jo no…
falus foukneš mi…
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GREGORY GREEN & GERTRUDE GEIST

G
GOD IS GOD…
gravita/ční síla češe jablka zákazu
geneze eroze New/townem lká
genitál roz/kazu roztančí v rozkroku
graviditu po sále gumuje
graf má na mále zmítá střelkou
gene/tiky záškub záště
gerontologie svléká bílé pláště
generace škrtá
gerontologie ontologie game over cross
gerontů grál
garlic král
generální bass roztočil globus
Gok a Magog gumují genetické mutace
guvernér gúglí gruzínskou gubernii G
gynekologie secret GOLD
Gé kundí chvost
glamour generuje gigabajty citu v
great bullshitu
glejťákem si tě natáhne po 33
glóbu svého těla…
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gró/teskně zpívá gadžo
gde domof můj
Galileo Galilei byl odjakživa gigant
gauner mazlivej kolotočář
Gejzův gejzír
gaye galeje
glaukom (ja! komm!) se očima točí proti
gustu dišputát… mhouří se stát
generál zavelel
geniální gouda genitální
gumicukem stáhla
goniometrické vzorce
genitál plus dva dvorce
googlem proudí osa/(s)mělost
graﬁtem tě zvěčním
guru můj
guten tag
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HERMES HOLMES & HÉLIOS HAYDN

H
hodokvas H
hrst chrst hrrr hurá
hučí mi v kouli
hosana sanace sama
horko hořkoslaně sladkokyselé
hojivé
helemese ho/spodin
himlhergot
hell hospoda
hodokvas
hurá akce
hranice je geodetický apel
hotovo… borderline personality disorder
hustý houf hrůzy
hrozny hněvu
horoucně nahoře na hoře
Hennessy připíjím na hoře
hladím tě hledím sniperky
holubici v okně snící
hanbatou s tělem striptérky
horečkou jsem vyhořel
35

hladem po křivkách tvých ochořel
hledám spoušť…
houšť a větší kapky
(hádám věštím z ezo-appky)
hořím a hovořím
hřídeli do/kola osy… ať točí se!
hraje s tvými vlasy
hýčká tě a spasí (tvoji pussy)
horkou střelou
hieroglyfy tvého půvabu
hlavou se mi melou
Hieronymus Bosch jak démona ONA
hravě ztvárnil by tě celou
hladím tě hledím pušky
horkokrevně naposledy mezi nožky…
holly shit! v pánvi jsi ostrá jako břit!
hanebným stanu se ti vrahem
hlínou budeš skučet… já blahem!
horem rychlým spádem
hlavně ať sejmu tě z hlavně
hned prVNĚ načisto
honem! než políbí tě Meﬁsto
Hyeno Trojská
hovno jsi… troska
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CHARLOTA CHYTRÁ & CHARLES CHATRNÝ
chechot je ch/láme

CH
chame/leon
chjo… to je šílený a věčně
chatrnost
chechtavka slintavka kulhavka
chandra šílených krav…kraviny!
churaví kravín i my
chomouty chováme v úctě
chálka to je ono… nacpat si teřich
chlastat chcát chroustat
chrápat šoustat žrát
chartisti jsou chuligáni
chudákům estébákům při/dělávají práci
chanony o nich pějí chan/sony
Chan šan svitek starobylé sútry svinul
chrochtá svině na poli
chemtrails zpravodajské opium
chraň tě ruka Páně…
cherchez la femme… jdeme…
chudinka chodec už nemohl
37

chapadla ostnaté hranice ho ucho/pila
chundelatý můj chroustíčku
chorále chrámový… chybíš
chu/máčky a chmí/říčka chumelí
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IVAN IMR & ING. ILONA INGROVÁ
i intuice

I
intergalaktika tvého intersubjektivnění
informuje a žádá
i má právo na in/divi/duální život
inverzní zrcadlení ideálního prodlení
in/teresz třetího obrození hudebního
ihned klade klasu past
inhibované obsahy
ikonoklast in/tele/k/tu
iniciuje své uvolnění
idiotizmus instinktu
internován intuicí izomorﬁe
idea je podobna
ilustraci reality
inspirované iluzemi blížícího se
iktu
imaginární příteli
injekci dej mi na rozum
in nomine patris

39

JASMÍNA JASNÁ & JEREMIÁŠ JADRNÝ
jejdamane…

J
ježkovy zraky…
jalovost JÁ loví
JÁ o tom neví
je jemný brutálně
jsoucí na přídi pří/dav/ného jména davu
JÁ
jak kyvadlo nad jámou
jímá jemnost v/ní/má
jejda mane
jupíjajou…
jsou oba jurodiví
jejich je království nebeské
jukni se NA/TO
jí/má mne báze/ň
již blíží se jit/třenka jasná
jitro kouzel/nic?
jinochovi je jed/naše/de/sát járů
jedenadvacetiletý jáhen zestárnul nad jáhlovou kaší
jmenovatel je jat vyjmenovanými slovy
40

jejich je království nebeské
jako by se nechumelilo
jatka se již blíží
Ježíš kráčí po hladině
jajn potkává sudolichou
jináč to nejde…
jak by vesmíru nehnuté
jak jinak?!
je na cestě
jednotné či množné?!
je to vůbec obecná otázka?
je ti něco?
je to nutné nebo možné?
jako je i slovní vmetek asi
jako každé slovo
jako jako slon je slovní druh ze slono/viny sluneční
jenže jako je (taje/mně tajná) spojka
jenže „jenže“ je taky spojka
jako slovní částice též činí se tak
jakpakbyne! Nediv se JAKO
jak by asi mohlo nesou/viset všechno se vším?!
jakpakbyne!
jaký pán takový kmán JAKÝ je zájmeno
jsoucí někde jinde (neznámo kde)
jako/by o/všem je kontrafaktuální jeskyně stínů
jako by znamená >jako kdyby< a kdyby se jako chtělo…
jenže ono sebe nechce (= jeho problém se sebe/při/je/tím)
41

jazyk však nemá kost a jazykové jádro je jinde
J je závažné… jak jinak… jako je reálný fake
jídlo zájmena a mapa jsoucí územím
jihne hned jsa jinovatkou jiskřící
jehla s jedem vnikla do spánku spravedlivého
jednota-li je/d?
JAKO „jako takové“ je kovem jevu
jménem jídelní tabule je fa/bule jezinek jmelí
Jolly Joker jebl sebou do jetele
JZD měl u prdele…
jen jalovice jemu jek/tají bachorem a knihou
já ti teda něco
jako vod plic řeknu
jelita a jitrnice z nás nadělá AS/IF
Jerem(es)iášku zla/tej chlapečku zlatej
JÁ/TY Jů či Hele ja/j/ne není hej nebo počkej
jasný?
jezero stříbrné jako zrcadlo
já nevím proč mne si tohle ego vybralo
jakože když jedna/šedesát Yetti
jednu ﬂáknout do masa nemůže ti!?
já tě upozorňuju
ještě jednou vybělíš
jedinej černej puntík
jdeš do… ředitelny(ý) vodou!
jednička z chování nepřichází v úvahu
jas/an já a sweet sun svit
jitro jehlou provlėkneme jabloňový kmen
42

jarního pučení i kdyby
jinovatka Ja(j)níčku
jí/nit nepřestala
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KAZIRMUT KNOBLAUCH & KARL KABRNOCH
k/ON/CEP/t

K
karta padá…
klaní se král všudypřítomnému K
komu taky jinému?!
komická korono kosmická
kroupy konzumuje krá/lov/na
kam se béřeš???
krá krá
krát!?
kde má tvá kolona konce?
když dáš či dostaneš kopanec
když naležato je šipka K kol/má
kámen letí do okna »
kaňka kane na kabát
krucinál fagot z které do jaké
kolonky K inter/nova/t?
kšá kokodák… internuje K
kádr nožka kurva je to… ká…!
káva cukr limonáda
komáří svině svine pun/čočky
44

krev a kal kalku K
kkk… na/hot/ky
kirie eleison Parkinson
kurvaštelung kinetiky kalhotky
kazatelna káznice kárá klec
klan klaunů kotví v krematoriu
Kryštof Kolumbus nakřápl kolumbovo vejce
ve jménu konopí pozdvihl koPÍ ČA/su
kalamajka mik mik mik
kiss kiss kiss milk a krev
korouhev kohouta v jednom kole
kotel koření… hoření
kolaps relaps
kroužek kulhajících kongnitivistů v krizi
kouřící knihovy kniHOVEN
křestanských katechismů koránů a kodexů
kostka je hozena
krása zhrzena
kostlivec vypadl ze skříně
kostra kočky klimbá v komodě
kolona klekajících kolen komíhá se kolem
komíny omotalo mínění kroužícího kouře
kirie eleison
kočkování skončilo v katatonii
kopulace bylo dosti
kapr kousl do kokota… bylo po něm veta
kusadla kudlanky královské kousla kralevice do…
kolena
45

kráva jedna! lvice…
krutá kratochvíle levice na lavici ob/žalu/žalovaných
kulečníková koule zapadla do jamky
klouby zapraskaly
koupel v síře smývá pel
kutná hora se vzdálila a vzaňala
kou/zlo kouslo do dobra
kloktadlo jedu kobry bobra
klekne na ramena rány… je dobrý… à la
k šípku jde kšiltovka a kšanda
kvetoucí kočička kráska
kru/žít/ko života
koukni se na to!
kubu a kubu kubikulu pohltila
kvadratura kruhu
kombajn soudní při pře/kombinoval
kukaččí vejce (či čí) zakukalo
kvoká kvočna
kručí ji ve vaječníku
kobka vatikánská v průhledném kombiné
kriciﬁxem ﬁxace se ohání
katolický koncil skončil/à la
klekání kleklo v latině… ne?!
kopřiva pálí křoví
kdo ví co oheň v křoví ví?
kurtizána je nebeská brána
kořen ochořel v květu
46

květina krutě za/voněla
kdoví proč
kněžský klér klečí na kolenou
koledují na ledu korelace
kirie eleison
kolovrátku toč se a vrň…
kolotoč roztoč a skoč
kol/mým vzletem
koloběžce maratonských t/ó/nů a stonů
kastruje kastroly kast a trollů
korouhev krevního oběhu
korozí potáhla katovy oběti
katarze kacířů v objetí
klecový odchod… co je ti?
Kristovy roky dělají z nich cvoky
klíčový bod botníku vniku
kam s tím stínem?
katastrofy ostrov vykleštěných str/oﬀ…
kocour/kov kolo mlýnský
koště v klepetech kupí prach
kravál krákorá a úpí na KRÁKORU
krupice do hrnce… krach v kasínu
kotangens kinetiky kastrací je tance
kolomaz therapie sine
krajkový kapesníček
kousek kůže kryje
kirie…
47

krucipísek sype se do kuličkových loži/sek
kanonům došel dech
ka/pustě zadřel se koštál
koule se kutálí
konsternované
krásou konzervované
k.o. dostal… dělovku na dlaň
květy zla písmeno K odstředily… tělo na květák
koroner konstatoval koma
knot dohořel a tak…
kýč jak prase každoročně
kraslice kreslí
kontext vytržen z extáze
kopretina proti/vně in
kunda studna kompliment
kompas se zbláznil
kočička s pejskem vaří
kobaltovou kávu a dort zdobí
krémem na boty
krk krká krvechrlením
kripl drží krígl… ucho se na něj utrhlo
kdo druhému jámu kope zakokrhá třikrát
kocour u zadního vchodu přede blahem
kárá krotitele
krkavec kráká jim do řeči/ště
komisař kroutí si kníry
konstalace rozestlala kontinuu
48

král gipsy krimi/nalizuje komplexy
king crimson svlékl si monokl eleison
korunu nasadil oslu
konat bázeň ho už nebavilo
kontrarozvědka kousla do kontroverze
kurz zkrachoval inverzí kapitálu
koruna v kasičce cinkla a odešla
kolaps urkraft
komiky eko/no/miky zbavuje
kožních pupínků i aft
knoblauch dream složil poklonu
komplimentem
kolona se pohnula…
kocourkovští krupiéři zblbli u rulety rty
kocourkof fuck oﬀ…?!††!?
kranken/cvok/hausu zazdili okna
kometám vytyčili cíl…
krakatit z kasy Kéfea a Kasiopei z Andro/meda
kadeře vyholené kolem kastrolu vymřely
kašpárkovy rolničky dostaly kur/děje
kornatění cév krupobití
kopyty ko/pána kočičí dlažba
králíček za zrcadlem králem krásných líček
krabice na sedmimílové boty spolkla kindervejce
kritériem klitorisu kouzlí kouzelné kolekce
klid to chce… play/bojový
kly mamuta objímá rys/ka
49

kamikadze woman – knockout pak
klerici kiss klejí jak kataři ka/cíř/ští
křováci studují kabalu
krédo v krcálku kreace
kráter plive žhavou lávu luxu/su
krotitelka v poklusu… dostala smyk
kaput hokus/po/kusu šlus
krys pokusných
krátce po funusu
konečně zaparkovala v pohřebním trambusu
kreatura stvoření svázána do kozelce
kozáček tančí
kozy se depotně potí v košíčku pod/prsenky
kůže líná dělá si kozy z myšlenky smyšlenky
krhavá smrtka kosu brousí
kra/vál nejsoucí stává se jsoucím
krasavice klečí a křičí rozkoší
kasař brečí na bedra
kornoutu v porno/vedru
kolikrát se ještě přepočítá
koketa v kotli?
Kain zabil Abela
kokai/novým koktejlem
kadence konečně zkolaudována
knock-out!!!
klekánice koupe se v mízním koupališti
kojotí knučení rozvařilo KKKKKKKK
50

knedlíky vepřo zelo… krk si zlomilo zero
kolárek posloužil za oprátku
kmen stromu poznání klesá pod tíhou oběšeného
kněze
klepy klepou na nebeskou bránu
klenba nebes roztrhla oponu
klima potratilo počasí
klasika…
klanění králů mezi oslem &
krávou v betlému
klaní se K bližnímu svému
kajícníci vstoupili do sopečného kráteru
kremace kopla do tý bedny
katakomby škoda kombi
kulhavá poutnice drží kleště
krčí se v kombiné
kombinuje… chce ještě ještě ještě!
kaše to přepískla v krčmě galiejské
karkulka studem zčervenala
kardinální omyl zatáhl ji do ordinace
kardinál uchopil kombinačky
krutý vlk si z ní udělal růžový
karbanátek… červenou sundal si sutanu
klisna zaržála
komáři se ženili…
krev ve víno změní-li?
kabaret prokousl si rudý ret
krása světa plná kasa
51

k tomu není co dodat… ani ň či jen to
Kazimír s Karlosem vzali to úkosem
kolemjdoucí nakrmili holuby pod nosem
Knoblauch and Kabrnoch křepčí
kam zmizela krajnost?
který mezi kde dva v jejím jménu?
karburátor buransky zařval „ZAVÍRÁME!“
klacek na lidi… konec… rozchod
(se/psáno toho a toho soudného dne za svatojánského svítání v sekretariátu s.o.s. sex senátorky smetánkou lékařskou… sekretářkou
svatořečeného sekretu)
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LUBOŠ & LEONTINA LACINOVI
loutny z/lomené loučením

L
lektvary lekají tvary
léčí lichoběžníky
lhůta vypršela
lapám po dechu
linie střelené laně
lukostřelbou opouští dlaně
ladně lomené na laně lidového lynče
look!
louky sypané šípky amora
lahodné
letní love stor/y
lucidní snění
loudá se po tělech
ladná loutka loučí se s loutkářem
let it be
lodyh stvolů pučícího řapíku
lehají horce dvorce do slamníků
letmé lamentace
lehni pse hlídej
LÉTHÉ bohyně
53

labyrinty horizontů až zhasnou
lucerny paprsků nakrmí tě
lávou pamlsků…
louče loučení luminace hoří
laskavá čtyřnohá v/Lajko
lítostí znaveni půjdeme domů…
léta letargie
letí vstříc skonu
lila se roz/lila
leto/kruhům z očí
lité sklo vypadlo ruměnce
luminiscence
loutkář seřval snář nářku
lidem hraje lásku
loutkou slzy na vlásku
litanie
letmé doteky loučení
Lemiurie
lego logosystému je linčováno
Lomihnát je z/lomený…
lullaby nese se lontem
lomí těžký vzduch vzdech
láteří ve zdech
lomcuje lampou

54

lupiči loupou perníček
le/háro loupe/žni/cké
loupežnice chce tě čím dál více…
la/vina látky ložní
lapá po dechu
labužníkova lahůdka leda lebeda
LÁSKA na poslední pohled
litanie o lilii u Labe
lodivod lavíruje na soutoku
loutna lká
letos jí pře/padla lítost
lecco ji u toho napadá
líbánky skončily u banky
lehce se přes to pře/nesla
lokajové číhali marně
lustr luskl prs/ty
lusk se rozsvítil a otevřel
ladně se usmála
ležatá osma ložnice
legenda o lucidní a laskavé
léčitelce letitých
lapač snů nad lenoš(ž)kou
legie andělů
letmý dotek křídel
loutny tón zborcený
55

lento pro lůžkové od/dělení
je mi lépe… lepší se to

56

MILOUŠ MIZERA & MILUŠKA MOŽNÁ
modiﬁkace modální ﬁkce divookého mmm…

M
M tulí se k L
motouz se za/lekl
mechanizmus zasekl
modus si klekl
moc chutná moc… ještě víc
megatuny laskomin lásky
moře
more
miláčku…
mlýnské kolo božího mlýnu
mele pomalu… ale jistě
metrika porodila metafyziku
mod omarodil a zase se nahodil
mumlá si pod fousy
m jen mi maž
med kolem úst
málo se snažím
moc se omlouvám…
M odmlouvám
mohu jinak než z možnosti?
57

mátoha mé touhy
mocí mermo mne mačká
marnost nad marnost
má to cenu?
má geny i svatý duch?
mixpult je kouzelník
magie mordovala modřinu
mošt pšt v mixéru
munice došla
minulost se minula cílem
mnohé pomýlila
motorika se pomátla
megabomba ze/mě vzduch
mžitky přežitků do sedmého kolena
metal to schytal
moc se s tím nepáral
minomet míří
metá miny miglý
metařky ja/kosti sedají na koště
musejí zametat lidský zbytky
márnici vánice vybílila rudou
maštal se mřížemi oděla
mýcení mýtu způsobilo kalamitu
mínění platí mýtné a myje si ruce
mmm… žerty stranou a hlavu též
milování je bezhlavé
méně více
58

máma mlčí táta mumlá
matrice se polámala
megera éra kdysi mladá
Marie Terezie miláček je boží
měsíc hoří sonátou monstrózního míjení
mystery kvílení šukot motorů
mela se strhla
meteorů inter/galaktiky intermezzo bezmezné
městná srdce kapalinou
mokem milování
mrtvá voda stéká ti
mimo(v)děk z oranžových očí
má to cenu můj ty
miláčku! visím na háčku
molekuly z mědi
mosty Madisonské se hnuly
muly splynuly v počáteční nuly
muž zkříží ženu
moc to nepřeženu když povím:
M miluje L
měkce mne mu ouško
muška jen zlatá při tom
memBRÁNOU nebes/kou(t)
mocně proléTNE čas setne a
manekýnka na šperky zčervená…
mraky mačkají déšť
melodrama bubnuje do střech
59

meluzínu mezi nás
maličké dejž nám dnes
milosrdná maminko
Marie přede mnou
Marie za mnou
Marie po/mnou pomněnky
milosti-modlitby plané p/rosí
musíme spolu být a bít se
milo/dary odpustky skrze pusto…
možná můj milý promluvíš
mléčné dráze do duše
možná ji svlékneš a políbíš
možná jak Mozart zníš
mi
my
možná duše duši pozná
mantra sedá k mantře
mlhu z mlhy setře
malíř symbolů
marnotratný syn monarchie
miluj mě dokud eM žije
měla-li to být jen chvíle
moment monument
maska když ztrácí se
miléniu odsunů osudů
MY… TY nejsi
možnost ale
mapa s pokladem
60

mňáááu… šílím z tebe
mucky mucky… jsem na cucky…
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NIKITA NECHVÁTAL & NINA NĚMCOVÁ
NE!

N
nevím zda je i tohle nějaký posraný zrcadlení
nutriční hodnota tohoto nyní je nulová
normočlověk je neudržitelný koncept
nevím zda ti to můžu psát
nús nůše nouze
nevím…
nakolik jsem trapná
nebýt s tebou bolí jak čert…
nadměrně mě čuješ
nesnesu být přítěží
naopak nevíš kde končíš… víš?!
nevšímej si modální mulety
nadměrně mě nad(-leh-)čuješ
nebo kýho čeho co
nevím co všechno nevím
nevím kam před tím utýct…
není kam…
nechci po tobě nic…
neřešitelné jsou nesnáze všeho
62

něco je ovšem něco jiného
něco chci chic
ne a ne a na just ne
nářek je to
noc je ještě mladá
neodcházej do nadprostoru…
nevím až kam mohu
nevinen jsem
neznámého původu
nemohu nezpívat oslavnou ódu
number one oraci
naraci femme parfému panzer/fausta
nálož na loži
nevím
ničeho jsem si nevšiml
nikdy jsem tam nebyl
nebyl jsem u sebe
nenazřel jsem
nevylezl jsem z domu
nos moc strká kam nemá
nova vyhořelá
nynčko omotá si mne řeka Nyx
natotata tunikou tunel/ní
nevím čím čin není
nevím čím jsem si za/slo(-u-)žil
nebes klenbu
63

nyní nechť promluví
NEXT neúplnost
nechte ho mluvit
nektar nekecá
nákyp se mu povedl
nic už ho nebolí
náhlá nádhera nánosu
nosem nabírá N
NEMESIS
němohra není ne/bez/pečí péče…
nemel nesmysly!
normočlověk zvrhlá je představa
nominalismu kámen úrazu
notová osnova snu o generalizaci obce
nevím jak jsem k tomu přišel a kam
nohy mi vede…
nese se pytel no/vin novicek
nic už neřekne… šlápl si na jazyk
nikdo ho nám už nevrátí
neboť nebe bez mráčku
není ono
nevyzpytatelné jsou stezky Páně…
nesu nosič nový
nesu koledu ledu
Nautilus vplouvá do týlu
Nemo kormi/dělník
64

navádí ponorku do srdeční komory
něco navrtává otvory
nějaká nádhera
nonsens nahoty
noty naturální
nahání husí kůži
nevím až kam mohu
natáhnout strunu
nevím… asi v sobě strnu
nevěsta na hrášku štěstí
ná/měsíčná ná/ladová ledová luna
neúprosný křižník Potěmkin
naboural se do Potěm/kino/va ledovce
never more
nevěř more
nemilé nedorozumění nikdy víc
nekonečné moře náhody
no… já neví kudy dál…
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ORLANDO OLAFSON & OKTAVIE OLIVOVÁ
Olymp

O
omyl vyloučen
olízli se jazyky
omládli
odlítli
o sobě věc nemožná
oči očitého svědka se při/vřely
ohleduplnost opatřila mu jiné
opravdu Ohmův zákon ›
odporu vodiče nepřímo úměrný je proud
oba dva dopředu osiřelí
osnují osu svých osudů
ode zdi ke zdi
odevždy odnikud
odevšad odchází
opravdu
obludit se nenechám
obludou obléknutou
omamnou vůní
oleandru
66

opojí otráví a odevzdá tě
ochočenou otrokyni
osamocenému ostrovu mrákot
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ólalá!
óda na
ó se nepovedla

Ó
óóó
ó náš pán…
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PANKRÁC PŘÍHODA & PŘEMYSL POKORNÝ
poselství
polibku

P
pussy
píšu příteli…
poštu pošlu potrubím
poslu mé naděje
pytel purpuru
protože
postesk si půjčit ne/potřebuji
počkej…
pot/lesk pro personálního šéfa
pos(t)elní pošta of the universe
problém je dar řešitelný pozorováním
pečeť přelomená prstenem policejní štěnice
potlach pěstitelů bije na poplach… ach…
paluba za/plavena potěrem
podivným postřikem plachta bílá zrudla
prýštění pulzující krve
poezie je sport Olypských bohů
projektil se pominul cílem
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prasklo mu v kouli…
projektor podpálil plátno
podaná ruka ucukla
prorok visí za nohy v průvanu
požární hydrant polkl plameny
polní cestu porostl plevel bo/hyň
podlomila se jí kolena
pře/řeky pří/zvuků opěvují pěvci
pojmy jsou opojné
pomlky úchvatné
písmena umožňují redukci i dedukci
paradox je pochopitelně pitný režim
protentokrát protektorát
pěkné se/tkání příze dvou pěšců
postižené oblasti pletacích drátů
prásk do koní
pokorných polibků
pohlavní pře
pilníček na nehty
píchá do vosího hní/zda
pluhy orají pleť přírody
propadliště do příště
průser jak mraky
plavčík přes palubu
podle původního podání
povodeň byla pů/vodně pochod/ní
půst potravina planoucí
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pokrmem pelyněk
pořád mne jen péruje
podvodů propastí byla cela
pohovka za/plavena potencí
pobřeží prosáklo průplavem
průvan provalil vrata
pohroma se plíží plazí poskakuje
plánování (pětiletky) se poroučelo
pěna dní zarytě mlčí jako pěna
parní lázeň jí rozváže jazyk
paráda se s nikým nepáře
prázdnota se pilně plní pompou
poledník poslal severní pól k rovníku
prokurátor píše protokol
pacient podpálil polikliniku
potratil půdu pod nohama
poroučel se k zemi
pouští a pralesem poštovní panáček putuje
proud přídí pluje k prýštící záři
průlomové studii přirozeně přeskočilo
popeláři poulí oči na popeliště příště
pumpař pochopil poselství a podpálil pumpu
peče se ve vlastním nálevu
prázdniny nyní nikdy nekončí
požár se šíří
průmyslové potraviny jsou problematické
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popis podobností ne/od/povídá popisované předloze
P.S. (post scriptum)
předem pohřešovaný pořadatel
požaduje pochvalu a pytel zlata
předem děkuji za projevenou soustrast
pohlavní styk poslední pomoci
prostě není sprostý
platí přímá úměra prvního s posledním?
pastevec ponořil prst do polévky
plameny z padaly mu na pod nos
past polapila pytláka na pychu
pytel plodnosti je propastný
pasta až po zuby je podivná
povrch je prezentací povahy
potíž šíře s délkou položila pedál k podlaze
příšerná mapa příšeří položila se na oltář
pod paží má polštář z jiného podlaží
propast poručila počasí
pohroma postihla půlku populace
povodňová pohotovost byla posléze povolná
pudová potřeba se po čase pochopila
pod poklopem plály piliny
puká mu srdce… prostě pinda
piktogramem paniky
politoval polituru té vůně
politruk přednesl politickou aktualitu
Правда píše že popravy nejsou pravda
pikantní na tom je… peří/čko
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průsvitné pomerančovorůžové prádélko
pádlo popadl pobuda
postrach pochopil jen pochop
pop mu požehnal
polemika má padla
předtím i potom
prudérie se pře/žila
přešlo se to pomlčkou –
přemet zameten byl pometlem
psychoanalytik ponořil se pod pohohovku
pacientka se pomočila
pošlapány jsou hodnoty kysaného zelí
průkaz byl propadlý
předsudek vzal to zadem
pohyb je posun pokud pádí
Pythagorovu větu podřízne
paranormální parafráze
přistání připomína/jící pád
pohřební průvod unikl policejní pozornosti
původ podvodu pozorují potápěči
pře o přešlap skočila pří/měřím
přetržená nit pře/sto byla navázána
poprvé po sto letech
před/tím však po milionté páté
políbí jí plaše
položí na postel
použení z krizového vývoje
přede/včírem jako včera
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ptáče pípá
přede puma
příze se zapomněla
píchá ji (ucho jehlou)
pionýrka položila na památník
puget pomněnek
pán si postěžoval
paní pošťačka má v poštovním pytli poštěvák
pročež jelikož protože
prchlivě prcá
pecař mladý prchl
pec nám spadla
pantáta postříkal jí pekáč
pecka! bum! prásk!
proti/klady procitly
prosím… prodli jen
prahne prach po těle/snu?
podprahově prahnu po P na prahu percepce
pusť mě do propustě
publikova/TĚL/né potutelně
poslyš mě tělně i duše/vně
po odhození roucha nenastane porucha ucha
P nechá/vám za sebou pevné
psát poezii není prdel
pitoreskní je jak poběhlice
pláče…
pánům ukazuje rudé líce i
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píču
paranormální parafráze
pan prelát plní Pantátův chrám
překocenými prkotinami
pokání
pocem paňmámo
piva popijem
pyjem a myrhou
posvětíme pučení
pastýřského listu
penis prskne prvky
postele se prohnou
pospolu ty dolu já nahoru
přetvářkou pubescentní
pojď bezblanná princezno
pudy popudit
polaskat… pomazlit
polož se a roznož
podložko prcinko
prdelko posuň se malinko
prásknu tě pomláskou
pumpky do pryč putují
pozvolna plazí se po sobě pupíky
pupečníková šňůra zpětně dorůstá
sou to dvojčata… dva v jednom
pulzují
plesknu tě a pomodlím se v dobrým i zlým
protinožec
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píchá per/sonu
parní píst pumpuje
pneuma to odskákalo
parníkem plují chrámovou lodí…
popojedem!
povozím tě na principu
pověsím tě na provázku
perníčkem tě nakrmím
plenou přikryju až bude
po všem
pak se ohlédnu a řeknu:
podrželas dobře
promiň panenko
pitomý to byl sen
píčo/viny samý… vše jsem to za/pomněl
polo/žil jsem sen do rakve
poté hrob sebe hlínou jsem zaházel
poupaty poté osázel
po/selství
prochčijeme pospolu… ty dolu já nahoru
postel poslední
po/sel/ství
přetvářku vyčpělou
pojď bezblanná princezno
pod mý pudy
polož se roznož se
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podložko prcinko
posuň se malinko
prdelko prásknu tě
plesknu pomazlím budu zlým
protinožcem
píchajícím je/dno/nosorožcem
pístem parným… sorry…
parníkem projedeme jedem
popojedem…
povozím tě na ocásku
pověsím tě na provázku
perníčkem tě nakrmím
plenou přikryju až bude
po všem
pak se ohlédnu a řeknu:
podrželas dobře
promiň panenko
(pošleš mi pusu?)
pé ma/sakr
(poz/ději… podobná pozice)
pokud se trefí tedy nezabloudí (ani v sym/bolech
a znacích písmen)
pokud je to vážně bimbo
potom je to vážné
perspektiva se zdrcla
polemika o poledníku pohasla v popelníku
pendrek kdo ví…
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polštáře dýchají za tebe zatím co ty spíš
pohoda jazz…
pacientka a psychoanalytik
pﬀﬀ… pé prosakuje prostě/radlo
peřiny jsou pecivá/lové… ty vole…
punk chcípl a ve třech dnech ožil
přeji vám pěkný den… ještě
pěknější noc a nej/pěknější rozbřesk
představte si…
podělaný pop je pře/mítavým
posluchačem vymýcen a popliván
Popol Vuh
preludium
princip početí prošvihl závěr
percepce je představa která
předehra pohromy
probíhá zhmotněním perspektivy
pata i špička v rozhraní poznání
pod pro/past popohnal ji průmysl průměrnosti
poslání putuje přes protesty
pra/co/v/ní pokusy na pacientech psychiatrických
pokoutní práce průmyslem plivnutých pilulek páchá
pohromu
parazit práskl pěstí proradného práskače
punkevní proud prudce pádí přes tělo konﬁdenta
pod pro/past popohnal ho průmysl průměrnosti
pustinou pak prales představ
poušť pouští jim žilou
78

proud prudce pádí
příval pro/padá přes přepusť percepce
potěcha plyne pořád pašijově
pochybnosti pochodují přes přechod pochopitelnosti
potom však pozor!
pro/hra je výhrou patrně pozornosti
podstata je pro/past
podoba pohroužení
pokání probíhá v posteli
příliv přišel
pučení v poupěti puklo plamenem
posel potěchy si posteskl
pošvihl převal/ského poníka a jel
při/volat požárníky
plameny se plazí pořád dál…
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RŮŽA ROZKOŠNÁ & RADOMIL RANÝ
rty

R
rci…
robot nezná rovnodennost
rozuřený roj rozvířil obavy
rozvířený prach usedl na rovnice radosti
rychna v ringu rachotí
raráši a šotci
rychlík se řítí
ruch neu/tichá
rondo rozespívalo rotaci
ruplo mu v kouli
rapl…
rýmovník se plazí k světlu
roste jako z vody slune/ční
rypadlo se do rytmu rýpe v no/se
re/publiku ne/dáme
rychle a sna/dno
resty zres/tu/je/me
rygle a rybízy vybízí k
rychlé akci… trakce R
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rozrazila okenice rotika
reliviář rotundy byl rozkraden
revoluční tribunál rozhodil fajfky
raketový pohon to rozchodil
rapsód recituje rapsodii RAZIE!
rozcupovala ob/ha/Jobu
reportér se rozbrečel
ramena rozechvělá reportérky ho
rozdrtila…
romance skončila
ruší noční neklid
róm Deme/ter
rabuje růže
radost má ze své snědé kůže
romano hip hop
randál dělá
rodná víska už je celá bdělá…
ráno pak o spánku rozjímá u kostela
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ŘEHOŘ ŘEŘICHA & ŘÍJENKA ŘÍZNÁ
řinkot

Ř
řeč nám spadla z římsy
řečištěm řiti odtekla
řeč nám spadla… kdo co jaký který čí?
řež a řev… a co teď s/ní?!
řeč nám spadla
řekne někdy padla…?
řasa řinkla do řečiště
říkanka strhla řeku proti toku
řemeslo kleslo na zlaté dno
řek řekl že řekové lžou všichni
ř přeřeku se mu vysmálo
řehtačka snesla velikonoční vejce
řehot smějích se koledníků stopla
římská obecn/nos/t
řešeto kalašnikov z nich nadělal
řehtání hřebců doznělo v slzavém údolí
Ř řízlo do noci a vyjmulo ho z lůna prázdného
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římská čtyřka
řeže švédskou trojku
řeholník na oltáři dělá stojku
řidič odpustků
ředitel sirotků
říši nebeskou řeší
řešetem dogmatu
říjí smrdí hřeší
řádí nick v pořadí s každou
římskokatolickou nickou… vole!
řehole je nevole svévole
no ne?!
/říčná fsufka:
řehoři konečně jsme more na moři!
řekni – jsou to mořský panny nebo netvoři?
řehoři – jakým jazykem se tady hovoří?
řehoři? slunce v cizině je jiný – že furt hoří?
řekni – co je to za pohoří?
říkali v televizi že tam všichni pohoří…
řehořko – je mi z tebe vážně hořko
řízek si neusmažila kdes to žila?!
ří/hnu hlady a všude kolem tady vyhynu
řvou na mě tvé opálené vnady
řasy řiťka výstavní
řádil bych na věčnost jenom v ní
řasil chloupky jeskyněk na výsluní…
řehořko – má věrná podložko předkožko
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říhám touhou po řízku… mám obřízku…
říčnosti věcnosti konec/
řemenem tě k římse při/vážu
řeku tvou rozbrázdím
řečmi o lásce blbost obezdím…
(pojď)
řepu vytáhneme z po/hádky
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SEVERKA SMUTNÁ & SIGMUND SVĚTLÝ
signum
SNOUBENÍ
sssssssssssstesk shakes

S
schoulené S spí
sílí v serpentině silnice
singularita ritu
soupodstatnost kočkopsa
slovo na počátku
sou/běžnost
sousloví sykavek
symbol syčí su/terénem
sytý
sysel si sype sunar na hlavu
selka sedla si na zadek
sokol stál si na vedení
sáček pole/tu/je
si/rota síra sosáčkem saje
sytí se sosáním
stíny ementálské jeskyně
simsala bim…
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socha promluvila
sotva kdo chápe spánek
smutný a prožitý v každym písmenku i mezeře
sowulo — slunce
staats/polizei SS
stb
Solženicinovo Souostroví Gulak
soul at zero
Samson svalil sloupy chrámové
soustrast
soustředění
svazek
skok do studny
stud i soulož studium
syrovátka
siréna!
svolává hochy: pojďte ven
stiskněte spoušť
smilněte se sirénou
sestřelte slunce samopaly…
stydlivě se mraky stáhly
sklonku osy smrti skromně
soustruhem sochané
slečny zahodily šaty
sličné sametové stvoly
styčné fosilie svůdné lilie
stalaktit
stydké linie
86

smůla se slovu lepí na jazyk
samohonka slast a styk
smích lomí z větví
sovo počkej až se setmí
spočítám ti
srdce
stisknu ti křídla a vzkřísím
spánek snů svatostánek
spálím svět
s/vislých vět
soudruhů ŘEČIště
smrákne se stín
soužení ženy rozloží
sebe na kameny
sypou se jak písek
sýpajících hodin sypkých sopek
strmě vzlétne strop…
stop!
sakra!
sound of soul umcárárá
stupidní slepice soužka Smetanová
sprostě slízla smetánku s/tíhy Stalinovy sochy
smilníce se soklem
Sodoma! sycená sodovkou ze sudu sytí se slzou slizu
senilní slimák se skutálel ze stráně
Slovo o pluku Igorově
smíchalo se se sračkou strýce Svatopluka
slupka se sloupla smíchy
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sněhová nadílka za/skočila silniční sypače soli
sokolský sjezd se sjíždí
sokolnice a so/kolíci se sbližují
smolíček pacholek smůlu přinesl
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ŠIMON ŠIMSA & ŠTĚPÁNKA ŠŤASTNÁ

Š
šramot se šodo v aspiku
šrumec v šapitu
šišinka mozková dostala škytavku
šrot periferie bere za kliku
šeří se…
šeřík šepotá do bezu/dna
šílenství je moc bezedná
šíleně smutná princezna
šavlí podušku duše hladí
šálení jak šálou obepne tě
šmukem halušek
šmutný jsi šašek
šourá se
šamotem dým v rourách
šramotí šindele
šmahem lu/ští
šifru na samotu
školou bankrotu
šíří před/stavy
šuká komínem
šmátrá a nikde nic
škrtí padlé z šibenic
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šedé tváře
škrtá šutry ať rozedmou se
škály záře šoků
šváby svádí
štvaná zvěř šine se
špitálem bok po boku
šílení je v šoku
šimrá tě nimry po nocích
škrtidlem fuckfetů v šuplících
šmíruje jestli spíš
šlape ti do dechu trochu
štěkají do uší
štkají přitom ti staví
šikmou plochu
šamani posraní
škubou ti hubou
šarlatáni špinaví
šijí do hudby smyčky
šukny v bílem dříčky… šičky
šklebí se na dušicky
škaredě do nebe hovoří
škrkavky kavky
šarlatáni netvoři…
šest šest šest
šance chytá se
špína a pěst

90

TIMUR TARASOV & TAŤÁNA TEREŠKOVOVÁ
táhlo

T
táhne tmou tmoucí
tvé táhlé tóny nyní
to/nalita táhlé tóniny
tvá toužebná před/tucha
tušení
ten to ta tma
tamten už je tentam
tvůrce tvoří tvora
tvor vytvořil otvor
tvá drsná nátura otevřela mu oči
tudíž z něj vystoupil
tvá srdnatá tonáž a…
tě/leso těla tone ve váze
tvá milosrdná zázračnost
tvůj toust tuhne v tun/dře
táhnou stěhovaví spáči
tuha čárá tramtarará
trumpeťák strká hlavu do trouby
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trombon telepatie tíhne v koutku
tvých očí
tolik něhy ne/odnesu
to od/sto/nám
tvé in/kous/to/nové zor/ničky
tonou v tónech toxicity
to nech tak…
tvé tempo
tvé osobní teplo
tekoucí tikot
totality tu du…
tutti… ta dá
tête à tête
tlak ani nehlesl a klesl
tísňového volání trash
traťové výluky
td… td… ta dá… td… td..
tantra totálního prolnutí
tandemový skok do neznáma
transcendentálna transu
to prý ženy jsou z Venuše jsou mužstvem Marsu
transzu pomátly se trasy
třpytí se mu (t)řasy
tápe mezi soprány a basy…
tanči se mnou
toreadore
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tango waltz i trylek
tam kde se krutost pro/míjí
tvor pláče davy míjí
tragicky nelidsky
tragikomicky navždycky
trnová koruna
teatrálně astrálně padá
ti do klína
tak malá bývá vteřina
trysku vstříc risku
trochu se mi vymklo
trápení z ruk
tak to mívám ale
ticho tmo ani muk – štronzo!
tvořím se do světla
tebe táhnu za sebou torzo
topornou ta/jemnou
tvrz nářků
tma temenu temnu
tají že touží být viděna
tebou jiskry zebou
tabula rasa
ty a spadlá řasa
ty a mé přání
troufalé odevzdání
ty a páté přikázání sebe…
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třeskuté roky zimy
tvůj hlas roztál
ty já a svatý grál
tmelí teplo chvění
tvůj rozhled rozlet
tvá kostra kouzla
tvůj chaotický klid
tvá medová káva s kurkumou
ty a
to všechno bych chtěla
tvou levou rukou omotat kolem těla
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ŤULULUM & ŤAPKA

Ť
ťululum dostalo
ťafku
ťuká si na čelo
ťapká ťafá
ťalo se o nit a zbylo z něho nic –
ťupka
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ULJANOVIČ & URŠULA URPUTNÍ

U
u v úst/rety
u všech hromů…
učarovala mu
u vystřelenýho voka
určitě s ním hnula
urogátem blízkého se mu stala
urgentně mu uhranula
uragán lásky uhodil úhelníkem
ustála ho… ho ho hó
úžina
ur/čitě citem ho pře/šaltrovala
už úžlabina
úctyhodná úplavka úžasná
urostlá ujídačka emocí
uhranutá vlastní nemocí
upozaděná zadkem u zdi
udržuje svoje uzdy
utažené
utouženou hlavu má
uličnice na líčkách zbarvená
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ÚŽEHNEJ ÚCTYHODNÝ & ÚPLAVKA ÚLISNÁ

Ú
úžas ústí v ú
úz je úzkých
ústa ho nemají v úctě
úpal upadl do utera
únava se přihlásila
úžeh už se nechyt
úzkost v údolí úžasu
utrmácena hledí úkosem a uhýbá
úplně ho uhranula
úplně se do ní za/bouchl
útroby se svírají
úsměv je úspěchem úplňku
úderem únorového úmoru
ú/strky umrtvují hory doly
úderníci a údernice všech zemí se ujaly
úklidu třídního ne/k/lidu... ujeli na tom
úplavice si sedne na trestnou lavici
úkoly jsou roz/je/ženy úchylnými úhly
úpis je podepsaný rodiči rodidel
úponky života udusily úmor úmluvy
úpění na kůru chrámového chechotu
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úplně bere dech úsudku
ú/rod/a nových druhů čeledí tří/d
úslužně uhýbavých úsměvů
úskokem úschovny uchvátila úmysl
ústřední výbor sepsul údaje úředních šimlů
útrapy neberou
úpění těsnící pěny u úst kroutí se jak ú/hoři
ústav uzurpuje tenké úpění uvalené vazby
únik se nezdařil…
úlet těch dvou nespoutaných
úchvatně chutnal
úkropem
úpletem rtů divotvorných
úkazy perel
ústřic pojď se mnou vstříc
únosu z reality jen
úrok bude vysoký –
úlek tvarů ve tmě pak i
útisk srdcervoucí samoty
ústava hraje bídě do noty
úklony záklony klony zákonů
úzkoprsých kocourů mlsných
úlomku na sklonku
úrazu vrať mne zpátky k
úvodu bez něj žít nesvedu
úsek svobody mi vrať
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úvahy naše nepotrať
úprkem mimo domo/viny
úžíš světlo na paprsek
útlý tlí… půlí mne na polo/viny
útes teskný balvan
úměrný úmrtí ústí
úskalím úhybů z cest
úleva z/dechu
úpatí hrobníkovi lopaty…
úplná jsem jen když ty
úhor můj zaseješ
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VLACH & VOPICE
v(-o-)e

V
věř…
(na písmen znaky upíráme zraky
na písně písmen divo/činy my jsme zvěř)
věř a víra tvá tě vylouhuje
venek vnitřkem vnímání
vo to go!
včeličáku… voko bere… víš…
všelicos
víra je výhrou
venenum ve výškách nebeských
vítá
vás
vlast
vlasy do jediného sečteny…
venózní aplikace jedu
vychutnej si V
věk už na to máš
vitali/zuj virtuální nářek
venom vavřín vítězů
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vyskli vitrínu
vynález ztráty trati
zakroutila krkem no/hám
vrávoravě
vlásek vůně navlékla zapálila knot
vyprávěla voskové ﬁguríně
vzplála plamenometná výheň
vybarví se jak Monetova líheň
visící ti vizi
vavřínu vítězného
vjem počitek
vášnivé vyznání
volnosti plodnosti zpěvu
vran
vleklý smutek vrací se
vírem utýrán
víš že mi…
vrníš? rozechvíváš?
vlídný jsi
večerní máj
Viléme! Hynku! Jarmilo!
veršujte na Měsíc
vlajky balalajky básní vášnivých
vysbírám je z vý/borů šumících
vůkol vládš srpku a kla/diva
vyhnízdím hnízda hvězd
vulkánům vydloubnu vítr
viditelné míří k neviditelnému
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vídané k nevídanému
výheň výboj výstřel
věrně ve/třel se vlk jako pes
vylízal mízu patolízal
věneček spletl si se špekáčky od
vietnamců za dvě kačky
vyžral výraz hračky plačky
vědomí nám tělo zdobí zbraní
všichni jsme odevzdaní manitúovi
veritas in vina… čistota a špína
vypadni!
víš že já
vím že ty nevíš
víš?! třeba že
vějířky kolem tvého úsměvu
ve mně vyvolávají
vy/vrcholení
věru tomu říkám pusa!
vytisknu si ji
vystřihnu a
vlepím do té své/hlavé
věd/my
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WORLD & WIBE WEBOVI

W
dabljú hele… well
Wonder welansschauung
whisky a rum ve wigwamu
wondreful word
wikipedie tě nezná jako já
WTF?!
worchester žes rozlil po
wallstreet?
won s dolarem spadly?
what vole? tys vykrad
walmart?
walkmany jakože many
wrestling na kleptomany?
WC.cz zloději
worko/holiku napoj si
wireless… přeskoč les zmiz na
wellness ještě dnes
woe… wermacht… lááásko

103

X
xenomorf se vetřel
Xantipa ani nedutá a rodí ypsilon

Y
Youtouber ptá se na síti:
Yetti co je ti?
Yellow fever chytil jsem a taky ýmičku
yperit poleptal mě v lesíčku
yellow submarine
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ZÁVIŠ ZLOMENÝ & ZDISLAVA
ZLÁMALOVÁ-ZLATNÍČKOVÁ
z/měna rytmu

Z
zazděná mezi zdmi a přetvářkou
za horami zbytečných slov
za devatero lesy a moři nechci se ztratit
změna se hlásí o slovo
závěr se ztrácí v zázněji
zvyk je železná košile
zou/fal/ství je zaostalé
ztráta je žíněná košile
ztracený ráj je pitevní nález
zdecimovaného zrodu zrady
z vyšší zvůle
zalez si za les
zas/tav se v zázemí
ze zadu mne znenadání obeJMI
za sedmero horami
z/ní zevnitř jen tiché skučení
zazelenit se… ne/ublížit vždy jenom sobě/jemu
zesinám… mám to v sobě
způsobuji bolest
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zejména když snažím se o její opak
zajásat a rozdat smích
z míchy osobní mise
zarmoutit nechce ani za nic
za/chycen signál pře/sycení?
Zemský plášť se z/řasil
záznam významu se zasnil a zmutoval v zář
zítra zeleň rum/iště jistě zakryje
zese se se/tkáme za/jisté
zatroubí trubači u zdi nářků
zadují tromb/ony na hradby Jericha
zdi jeho sedmimetrové spadnou
země se chvěje změnou polohy
z provozních důvodů
zulíbá rty sutiny nyní zlá mac/echa
Z na to jde zvostra
zářivou hřívou
zhýralou tlamou mostra…
za/traceně se mi stýská
z/red/ukovat nejdeš
ztracenci jsme v tobě
ze-mě-třesení mele maso mlýnkem mlčení
zevnitř slabé skučení zdi z/ní
zátka odlétá za záda
zapomnění
zdivočelou písmenu za/jali
zmáčkli růžové tlačítko
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za/tkli celou abecedu jménem z/á/věru
zavřela se za Z vrata
zapálili písmen stoh
zařadili a – z ocho/ čili i í á é
zármutek znemožnili
zběhle zvážili písně všech písmen
změřili za/konzervovali
za zády spolu si pak zase za/řádili…
zářivky jsou z jejich zářivosti zděšeny
Záviš i Zdislava září zdra/vím
zakoukali se do sebe
zamilo/vání až do zem/dlení
zima jim nebyla
závěrem se zasekl zámek
zakrytý zlatým závěsem
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
zrnění není na jejich obrazovkách
zem budiž jim lehká…
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ŽITOMIR ŽENATÝ & ŽOFIE ŽULOVÁ

Ž
žnou
ž/a/do/ní…
želé se zželelo žhavé lávy lásky
živá voda oživila žárem zdivočelou abecedu
žížala žalu tančí s kosou koloběhu
žehem jsem a budu
žalovníček na lavici obžalovaných
žalostně skočil si do řeči
žil byl je/den starý král
železnice s ním měla krásnou mladou
žvýkačku na v/dávání
železný král žužlal že/zlo
žlutá koruna mu pustila žilou
žlábek na odtok to nestíhal
žluč se rozvo/dnila v noci maje/státu
žvýkačka se natáhla široká jak dlouhá
žito bylo zbito… umlácenou užitkem
že neřekneš…
že pokud ne/umře ne/vydá nevídané
žal místa míze zpívá žal
ž celuje Ώ
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Ž žinýruje A… Ώ žehlí si to u alfy
žulová lvice aleph zařvala
žalovníček vztyčuje prostředník
žumpa žádá žongléra
žádost byla odeslána do kaliště
žonglér žádá žačku
žačka žongluje s žákem
žíně přeﬁkla housle
žetony jsou označeny písmeny
žíravina je tím vina že žere?
žer/tu/je… i v žaláři září
žáci žerou žačky
žaludeční nesnáze zažehnány
žežulička žádá župan v jablku
že prý to jinak nejde
žlutá skvrna zavrněla a žlukla
ží/žala při/lákala žra/loka
ženich žádá nevěstu
žalobce jim žehná
želízko je v ohni
žandáři jim nasadili želízka
žito bylo zbyto jako žito
žít to a žmoulat žejdlík žitné
žíněnka zpívá
žízeň je veliká
žádný takový… to by se jim tak líbilo
žárlivost je žrout
žne žence
žákovská knížka od A do Ž žvaní
109

Kazirmut Knoblauch,
Karl Kabrnoch & kol.
ŽIVELNÁ ABECEDA
Redakčně připravili Luboš Vlach a EZT
Obálku navrhl, typograﬁcky upravil a vysázel EZT
Vysázeno písmy Jannon Serif & Sans a Wittingau
ze Střešovické písmolijny Františka Štorma
Vydalo nakladatelství Ears&Wind Records
jako 10. svazek edice DNO
V Brně 2020
www.spodniproudy.cz
www.christiania.cz
www.drevenacikada.cz

K
D
N
O
EARS
&WIND
RECORDS

Ž

A

