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Všechno harampádí... skoro 

 

Vyběhl jsem šest pater do schodů 

do svého zařízeného pokoje, 

otevřel okno 

a začal vyhazovat 

věci, které jsou v životě nejdůležitější 

 

Nejdřív šla Pravda, řičela jako práskač: 

„Nech toho! Všechny ty hnusárny na tebe prozradím!“ 

„Klidně! nemám co skrejvat... VEN!“ 

Pak šel Bůh, mračil se a užasle kňoural: 

„To není moje chyba! Já nejsem toho všeho příčinou!“ „VEN!“ 

Pak Láska špitající sliby: „Nikdy nebudeš impotentní! 

Všechny holky z obálek Vogue, všechny budou tvoje!“ 

Vystrčil jsem její tlustou prdel ven a řval: 

„Vždycky je z tebe jenom kocovina!“ 

Chytil jsem Víru Naději Milost 

všechny tři zaklesnuté do sebe: 

„Bez nás jistojistě zahyneš!“ 

„Z vás se tak akorát zblázním! Sbohem!“ 

 

Pak Krásu... ach, Krásu – 

když jsem ji vedl k oknu 

řekl jsem jí: „Tebe jsem v životě nejvíc miloval 

... ale ty jsi zabiják; Krása zabíjí!“ 

Vlastně jsem ji ani nechtěl vyhodit, 

a tak jsem hned seběhl dolů, 

abych ji chytil právě včas 

„Tys mě zachránil!“ plakala 

Postavil jsem ji na zem a řekl jí: „Tak běž.“ 

 

Vyšel jsem zpátky těch šest pater 

a šel po penězích 

Žádné peníze, které by se daly vyhodit, tam nebyly 

Jediná věc, která v pokoji zůstala, byla Smrt 

schovaná pod dřezem: 

„Já nejsem skutečná!“ skučela 

„Jsem jenom fáma šířená životem...“ 
Smál jsem se, když jsem ji vyhazoval i s dřezem a tím vším 

a tu jsem zjistil, že jediné 

co tam zůstalo, je Humor – 

A jediné, co jsem mohl udělat s Humorem, bylo říct: 

„Z okna s oknem!“ 
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Druhá noc v N. Y. C. po 3 letech 

 

Byl jsem šťastný opilý šampaňským 

Ulice byla temná 

Mávnul jsem na mladého policajta 

Usmál se 

Přišel jsem k němu a vysypal na něj 

všechno o svém mládí stráveném ve vězení 

o tom jak vznešení a skvělí byli muklové 

a o tom jak jsem se právě vrátil z Evropy 

která nebyla ani z poloviny tak osvícená jako vězení 

A on pozorně naslouchal a já si vůbec nevymýšlel 

Všechno to byla pravda a sranda 

a on se smál 

Smál se 

a to mi zvedlo náladu a tak jsem řekl: 

„Hoď to všechno za hlavu a dej mi pusu!“ 

„Ne ne ne!“ vykřikl 

a utíkal pryč. 
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Rozdal jsem... 

 

Rozdal jsem nebe 

i s hvězdami planetami měsíci 

a také s mraky a vichry 

s formacemi letadel, tahy ptáků... 

„To ne!“ křičely stromy 

„Ptáci jsou naši když se zrovna nestěhují, ty rozdat nemůžeš!“ 

Tak jsem rozdal stromy 

i zem v níž měly kořeny 

a všechno co na ní roste a leze po ní 

„Počkej!“ zašuměla moře 

„Břehy jsou naše, stromy na lodě, na loděnice 

jsou naše! ty rozdat nemůžeš!“ 

A tak jsem rozdal moře 

a všechno co plave v nich i na nich 

„To ne!“ zahřměli bohové 

„Všechno, cos rozdal, je naše! To my jsme všechno stvořili 

dokonce i tobě podobné!“ 

A tak jsem rozdal i bohy 
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Životu nebezpečné 

 

Drogy jsou kvůli mě – 

Zbytečně usilujete o bezpečnost 

vymýšlením způsobů, jak je udržet mimo mě 

problém není mimo, ale jen ve mně 

to vy jste v nebezpečí – 

 

Zbytečně hyzdíte svět tímhle: 

Pozor, Nevstupovat, Lebkaazkříženéhnáty 

É Pericoloso Sporgersi – 

Mým územím je žal! 

Bez plotu 

Bez varování – 
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Náboženské zkušenosti z dětství 

 

Když mi bylo pět 

spatřil jsem Boha na nebi 

Šel jsem koupit sůl 

a když jsem přecházel most 

podíval jsem se vzhůru 

a spatřil obrovského muže 

s bílými vlasy a vousy 

jak sedí za stolem z oblaku 

na kterém měl dvě obrovské knihy 

jednu černou 

a druhou bílou 

V sobotu při zpovědi 

jsem se zeptal kněze co to všechno znamená 

a on mi řekl: 

“Černá kniha je na všechny tvé špatné skutky 

a bílá na všechno cos dobrého vykonal 

Pokud na konci tvého života 

bude černá kniha 

těžší než bílá 

půjdeš do pekla a do ohně věčného!” 

Ještě několik týdnů jsem se ujišťoval 

že jít koupit sůl nebylo nic špatného – 

 

Když mi bylo šest 

našel jsem mrtvou kočku 

Položil jsem na ni kříž 

a odříkal krátkou modlitbu 

Když jsem učitelce v nedělní škole řekl 

co jsem udělal 



vykrákala mě za uši 

a přikázala abych se okamžitě vrátil 

 k té mrtvé kočce 

a ten kříž z ní sundal 

Miluju kočky vždycky jsem miloval kočky 

„Copak kočky nepřijdou do nebe?“ vzlykal jsem 

„Nebudeš sloužit falešným modlám!“ odpověděla 

Vrátil jsem se k mrtvé kočce 

Byla pryč 

kříž zůstal 

Dobrá... ten den země zemřela 

 

Když mi bylo sedm 

seděl jsem jednou v neděli v kostele 

vedle tlustého chlapce 

kterého jsem nikdy předtím neviděl 

V buclaté ručce svíral 

malého skleněného slona 

A zrovna když se podávala 

Svátost oltářní 

tak mi ho ukázal 

A v tom se to stalo 

vzpomínám jak se to semlelo 

Kluk omdlel 

a když ho odnášeli pryč 

skleněného slona měl pořád v ruce 

Nejvíc mě ale vyděsilo 

když se dva muži kteří ho odnesli ven 

vrátili zpátky a posadili se vedle mne 

každý z jedné strany 

Je řada na mně? přemýšlel jsem 

Na mně který jsem viděl skleněného slona? 

Toho chlapce jsem už nikdy nespatřil 

a až dodnes 

jsem úplně nepochopil 

co to mělo znamenat... jestli to vůbec mělo něco znamenat 
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