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A TRESTANÝ SOM BOL, 
LEN DODNES NEVIEM, 

KOLKO ROKOV SOM DOSTAL’
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MALÝ ZÚRIVÝ ROBINSON

„ ím je sv t m j?“
            Vladimír ort

I.

Tak strašne nerád ráno vstávam
zo zabúdacej postele
Ráno je múdre
   preto bije
preto je zlé a umelé
Surrealis   zametajú
klasicky nudné chodníky
Kam sa len pozrieš
           všade útek
k nikomu
      nikam
      pred nikým
Podám si ruku s vlastnou bás ou
Teší ma sle na
   verte mi
Musím vás ale trochu šetri
pre konvencie
  pre schémy
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Mám tendenciu ob as myslie
rozprávam šálke od mlieka
Narodil som sa na dvoch miestach
sám k sebe idem
       z aleka
Ve  je to horšie ako cesta
v hromadnej mestskej doprave
Som decko re í
    decko smogu
zarastené 

     a sop avé
pózujúce a oby ajné
a naš as  e aj trpiace

Kto ste vy o sa každé ráno
dobohujete do práce?

Mení sa hudba môjho detstva
ke  z mercedesu zakýva
krehu ká láska z prvých básní
váhajúca
     a hanblivá
Tak jeden chlapec zmeškal návrat
do džungle
         medzi gorily
K pomní kom bláznov kladiem svie ky
na dôkaz že sme
       tvorili
na dôkaz že sme mali slová
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s rezonanciou ve kých gest
na dôkaz že sme milovali
a mali mlieko
  chlieb
              a es

Tak strašne nerád ráno vstávam
a predieram sa do školy

Mení sa hudba môjho detstva
Bolí to bolí
Prebolí
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II.

Závidie  m tvym
        to nie je môj štýl
Je predsa to ko skvelých ženských sprayov
hokeja básní neporiadku

a mesiášov v erbe s beznádejou

Dobitý Nezval nesie svoje  ámy
na ele
  ako doživotný kríž
Bejrút sa trasie pod pa bou
ty podo mnou
A robíš sa že spíš

Možno raz budem chápa  viac
no za  a  iba po ahujem z marsky
bijú ma vlastné city
a pre  lmy sa u ím 
           po ma arsky
postávam chrbtom k hodinám
v tam sa v novinách 
               a v knedliach
z nedávnych dávnych lások
a z televíznych správ som
            ved a
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Pod krupobi  m luxov na ihriskách
závidím hrá om prémie
a pri poh ade na skrížené  ene
nechápem h bku
        schizofrénie
ktorá nás chytá meter od vý ahu
na druhom svete
        za dverami domu
Máš prebyto ný bozk
    a dáš ho soche
lebo z tých živých 
          nieto komu

Anjeli strážni sa už nenosia
Tak ako korzet 
    vyšli z módy

Mám radšej zvuky fonoték
než tackanie sa od plame a
    po dym
a v žalúdku mám polobohov
panákov v dobrej forme

Aparatúry
Pivo v plechovkách
O inom radšej nehovorme
Zväz producentov ohlušených de  
diskomaniakov v erbe s beznádejou
inteligentov na baterky

Urban.indd   15 11/18/2016   12:10:16 PM



16

o ucháva ov pizze
            drahých sprayov
Uvidie  Neapol a zomrie
Zmeškal si návrat 
         Nechápeš
Uvidie  Neapol a zomrie
Uvidie  Libanon
       a zomrie
              zomrie   ež

Lásky sa kon ia inak ako vlani
Inak sa kon ia obchody
        aj vojny
A v tvojom tele okrem m a
vibruje naše storo ie

Storo ie nepokojných
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III.

Za všetky mozgy skladám žalm
a prišlo mi ich úto
väznených v plánoch 
   z ocele

Mali sme radšej zosta  pri mamutoch?

Videl som v era Neróna
Mal bubblegum a bubblere i
Rím ešte stál
             a Nero vravel
Zabudni chlap e že si nie í

Videl som v era Caesara
Pri Rubikone skúšal nový chrup
a usmieval sa ako imbecil
na stá  síce bojach  vých  trúb

Videl som Anglicko a Claudia
ke  v krátkych dávkach 
        rozprával svoj príbeh

Videl som Caligulu
o viedol vojnu s Neptúnom

ke  prišiel na to že mu
       šibe
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Narodil som sa na dvoch miestach
A medzi nimi leží ostrov
kde nikto nemá v rukách
          bi
a nenú   a hýba  kostrou
kde v telke nie sú rímski psychopa  
len o i diev at z prvých stránok
kde ty si ty
     a nikto iný
máš vlastnú ženu
        fajku
     spánok

Prišiel as požierania malých
ke  vojaci sa trepú na Grenadu
a de om do pos  e ky
Prišiel as požierania malých
Nebudem nikdy ve ký
Revolverová revolta
Nafetovaný hardrock versus opera
Diskoorgazmy sle iniek
         a bomby
Diplomat sa tu mení 

            na zviera
Vypo ítané porcie
vypo ítané de  
      všetko pro  
aj básni ky
          a názory
                a katastrofy
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Otcovia rodín s pivom hore pupkom
a hore bruchom ryby
potraty popol síra stres
zhá anie svedkov pre alibi
Abnormalita normálnych
a rady na myšlienky
rakovina
      a rakety
          a rachot
a navrch ešte
  vyšinutý Yankee

Za všetky mozgy skladám žalm
za všetkých ktorí nedomilovali
H adám svoj ostrov
             Prišiel as

as požierania malých
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