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Posbírané na cestě - Chvilka poezie 

Marta Pelikánová 

 

 

 

 

Věnováno Mně, 
jelikož jsem poslední člověk,  

kterého jsem na své cestě konečně našla. 
S díky Marta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka na titulní straně: cesta na ostrově Maui, Havaj, USA 

Marta Pelikánová 
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12.11.2002 ve tři ráno na nádraží v Č.T. 

 

Čekárna nádraží 
a v ní pár houmlesáků 

vůně kapučína 

a odjíždějících vlaků  

do pórů nasávám 

svou touhu odvěkou 

vstup povolen 

jen s platnou jízdenkou. 

A tu mně v žádné pokladně 

dosud nenabídli 

brání jí dvě kola 

na mé židli. 

 

 
Kamarádce Janě z Budějovic 

1. místo poezie Trapsavec 2003 

 

 

 

 

 
září 2002 slezina osady u Franty v hospodě 

 

Pár frází a myslíš 
že máš kamaráda 

to raděj mlčet... 

pak zajet na Portu 

a prodírat se davem... 

u ohně kořalka 

a její hulákání... 

z hospody je daleko  

i k nejbližší stráni... 

prej seš srab 

nic nevydržíš... 

chceš být sám. 

Vítej! 

 

 
Sobě 
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17.10.2002 

 

Ta vůně nočních zastávek 

u benzínovejch pump 
kdy zimomřivě z auta vylejzáš 

a každýmu je šuma fuk 

seš pracháč nebo lump 

v tomhle nočním osamění seš náš. 

Tak se zdravíš s kamarády 

co vidíš poprvé 

kafe z automatu piješ bez stolu 

„Co potřebuješ? Jo ten hever, ten si puč.  

Počkej, pomůžu ti.“ 

rozdělit se o cigára, o sušenky  

o místo kdes viděl patrolu.  

Ospalému pumpařovi diško za oběť 

že tu s námi ponocuje a tváří se že rád 

pak jen pohled námořníka vzhůru na hvězdy 

na rozsvícený, nekonečný grál 

dveřma netřísknout... ostatní v autě spí. 

Každý cíl má svoji cestu.  

Jeď dál! 

 

 
Bráchovi 

 

 

 
 po cestě do Prahy 17.3.2003 

První třída 
 

Cestuju první třídou 

to si je svezeníčko 

jak ňákej papaláš se cejtím nýčko 

všude samet a na záchodě 

teče voda 

číšník nám s úklonou kafe podá. 

Služební jízdenka to mocný kouzlo má 

do dvojky nesednu, přepych mě zajímá 

nic mi tu nechybí... 

snad... trochu... moje banda... 

Kurňa, není tu žádná sranda! 

 

 
Zaměstnavateli 

 

 

 

 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

 

7 

 

7.3.2003 

 

Laciný verše 
 

Pryč od televize a jejich akčních mordů 

pryč od podvodníků a novodobých lordů 

pryč od zvonění mobilních telefonů 

pryč od reklam co lezou k tobě domů 

pryč od anonymních obchoďáků 

pryč od podlejzačů i od tvrďáků 

pryč od slov falešnejch jak prachy 

pryč od bank co vyhlašujou krachy... 

Zpátky do lesa kde se nic neděje 

zpátky pod hvězdy v kterých je naděje 

zpátky k hostinskýmu co zdraví tě jak kamaráda 

zpátky k lásce 

a k odvaze říct „Mám tě ráda.“ 

 
Tomu, kdo chce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva z tisku... 
 

První obětí svobody jsi byl 

Král i Klaun i Veličenstvo Kat 

do mramoru kameník Tvoje jméno ryl 

Anděl a Maškary, bují v nich Rakovina 

už do krámu nehodí se Karel Kryl 

Tekuté písky pohltí Tě zkrátka 

Děkuji a jdu zavřít vrátka... 
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29.4.2003 na Seči 

 

Starej tramp 
 

Pár vrásek na kůži 

ještě víc na duši 

táhneš se po lese 

a bágl těžkne, 

v kostech máš posbíraný 

ty noci pod širákem 

ledviny zazlívaj 

kořalky vypitý, 

nohy už nespočítaj 

pohorky prochozený 

oči Ti vypráví 

o ohních vyhaslých, 

ruce si vzpomenou  

na palce zalomený... 

... a srdce? 

Srdce se zastaví 

o tváře kamarádů 

co čekaj na Tebe 

tam někde u Pajdy 

budeš jim vyprávět 

jak změnil se váš kemp. 

Makej!  

Musíš tam! 

 
Šerifovi 

 

 

 

 
 v našem lese 18.5.2003  

Máš a přece nemáš 
 

S pár chlupy na bradě 

čekal jsi na dospělost 

až budeš všechno moct 

a budeš všechno mít. 

Teď už ti občanku                                

mnohokrát vyměnili                               

a máš všeho jen dost. 

NEJDE TO ZPÁTKY VZÍT. 

 
Nám dospělejm 
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4.5.2003 při tesknění po Austrálii 

 

Austrálii z lásky 
 

V očích mám písek červený 

a srdce vedrem spálený 

z tropů památky od pijavic 

zimu ve Sněžných horách - nikdy víc 

těžko odnese času proud 

nádheru cesty Ocean Road... 

Já ale našla mnohem víc 

pokladů vzácných na tisíc 

krásnější zlata, opálů a diamantů                              

jsou lidi toho kontinentu, 

když nebudou mít nic jak chléb a sůl 

dají ti všechno, a ne jen půl 

k tomu ti úsměv přibalí 

a nečekají pochvaly.                                                          

Pro ně je víc než konto v bance 

setkání s kamarádem u dlabance 

a hlavně klid a pohoda 

je značkou toho národa. 

Chci tam zpátky! Hned! 

Slyšet to jejich: „No worries, mate!“ 

 

 
Australanům 
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sama na chatě 25.5.2003 

 

Další průkaz 
 

Máš průkaz kapitána 

vlna tě nezaskočí 

tričko je samej pruh 

víš, kam se plachta stočí. 

 

Máš průkaz pilota 

plachtíš si po obloze 

závidíš kondorům 

jak musí jim být blaze. 

 

Máš průkaz střelce 

a střeleckejch tříd mrak 

v trezoru pistole, revolvery 

na stěně luk a prak. 

 

Máš průkaz řidičskej 

a jezdíš jako Schumi... 

Máš průkaz lingvisty 

co jazyky mrskat umí.... 

 

U mě však udělals zkoušku 

na kterou se špatně drtí 

při který propadaj 

i největší šprti. 

 

Když život nás bral hákem 

spolu jsme táhli vždycky 

a byly doby těžký 

slunce jen sporadicky. 

 

Já v ringu prohrávala 

to svět mě knokautoval 

byls tady ty 

a do náruče mě schoval. 

 

Když na mě lidi okolo 

nehráli fair play 

podaným lékem bylo 

„U mě se vyplakej.“ 

 

A když mi došly síly 

já chtěla všechno vzdát 

jak lano nad propastí 

bylo tvé: „Mám tě rád.“ 

 

Občas jsem protivná 

a vrčím sotva boty zuješ 

za tvoje tichounké:  

„Marti, co potřebuješ?“ 

 

Bez poct a bez medailí 

za to tě sláva nečeká, 

ale ode mě máš 

PRŮKAZ ČLOVĚKA! 

 

 

 

 

 
Karlovi    
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27.5.2003 

 

Pajdo, řekni, 

 je trampský nebe zelený? 
 

Kytky tam nevadnou, 

stromy se nekácej? 

„V nebi nic neroste, 

 ty moulo vandráckej!“ 

A řeka, potok, 

 co bublá do usínání? 

„Nic takovýho 

 u nás v nebi není!“ 

A kde se pase zvěř, 

kam chodí ptáci pít? 

„Takovou havěť v nebi nemáme 

a je tam svatej klid!“ 

Jak hrajete, když 

 nemáš dřevo na kytary? 

„Nehraju, nezpívám, 

       poslouchám andělů chóry.“ 

A z čeho děláš oheň, 

 čím se tam zahříváš? 

„V nebi je pořád teplo 

 a nic tam neděláš.“ 

Co si dám pod hlavu, 

 když nebude tam mech? 

„Dáš si tam obláček, furt, 

 už si ty kecy nech!“ 

Já tam nechci 

          to není nebe za odměnu. 

„Pakuj se, deme, 

 výmluvy nemaj cenu!“ 

Dobrá, sbalil sem usárnu 

 na vandr bez návratu 

už jenom chvilinku 

posílám telegram čundráckýmu světu: 

NEBE JE NA HO*NO  stop 

A NEMA ZADNY KLADY stop 

VERTE MNE KAMARADI stop 

TO NEBE BYLO TADY !!! stop 

 

 
Věřícím i nevěřícím 

1. místo poezie Trapsavec 2004 

 

 

 

2004 

Na fotce s mým nejlepším kamarádem - bráchou. 
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v Mexiku 23.6.2003 při sledování aztéckých tanečníků 

 

 

 

PRO KRISTA!? 
 
Ve jménu víry 

za kterou jsou skryty money 

měli jste kříž a bič 

a cingrlátka pro pohany. 

 

Dnes děti hrdých Aztéků                                                      

tančí na náměstí  

tanec Boha slunce 

jenž přinášet měl štěstí. 

 

Inkové svoje písně o volnosti 

určené pro kondory 

pískají na flétny 

okolo plechovky na dolary. 

 

Africké děti škemrají 

„Dej minci bílý pane“ 

bílý pán vytáhne peněženku 

a je mu jedno, co dál se s nimi stane. 

 

Původním Australanům jste dali alkohol 

a s pocitem vítězství a slávy 

jste do jejich krásné země 

vysadili ovce a krávy. 

 

Havajské dívky tančí turistům  

při čaji o páté. 

Jejich Bohy jste zabili 

A SAMI ŽÁDNÉ NEMÁTE!!! 

 

 

Bělochům 
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13.7.2003 – skáceli můj oblíbený nahnutý strom 

 

 
 

Umřel mi kamarád 
bylo to s ním dlouho nahnutý 

mízu sál už jen pár kořeny 

které mu vichřice života ze země nevyrvala. 

 

A ti co stáli okolo 

ho podpírali větvovím 

a šeptali: „Vydrž!“ 

 

Pak přišli se zubatou 

a stačil jeden řez... 

a zazněl jeden vzdech... 

 

Hádejte, byl to strom nebo člověk? 

Dobře, uhádli jste! 

 

 
Stromům a lidem 
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léto 2003 

 

 

Mrcha čas 
 

Na černejch deskách 

kde písničky jsou každá z jedný strany 

je moje dětství lisovaný. 

Táta s mámou mně daj pusu 

popřejou klidný spánek  

a do usínání pustí Duo Červánek. 

 

Svoje mládí hobluju na elpíčkách 

z nich zněla Porta jako hudba z ráje 

půl hodiny ležím a deska pořád hraje. 

 

Magneťák A3 přetáčí ještě dnes 

co jsem já dospělák posbíral od kámošů 

a na polovině kazet mám Rosu. 

 

Dnes už si Čechomor  

kupuju na sýdýčku 

a ono vydrží hodinu mě hladit po srdíčku. 

 

Deskám se čas prodlužuje 

a mně ho sakra ubývá, 

vypínám hifi věž, 

 beru kytaru 

  a jdem si zpívat u píva. 
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srpen 2003 

 

 

Jachtařská holka 
 

Tvoje plachty překročily řvoucí čtyřicítky 

a v brázdě za lodí jak letokruhy odpočítalas 

zuřící padesátky... 

Přesto jsi vyštrachala kuráž 

opustit stojaté vody zvyků  

a střídat příliv a odliv... 

návraty a odjezdy... 

domů a na cestu. 

Prozraď mi azimut! 

 
Aleně 

 

 

 

Euthanasie 
 

Třešničko v poli na kozlovském vršku 

Vždycky’s nás zdálky zdravila 

Těm, co tě skáceli, rozbila bych ústa 

Moje mamka se tehdy trápila 

 
Vrahům stromů 
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nad fotkama 6.8.2003 

 

Cestovatelům  
 

Já zírala na sekvoj 

a z jejich vršků mohla hladit mraky 

jenže někde uvnitř 

mám v sobě modříny, borovice, smrky. 

 

Fotila jsem vzácné druhy orchidejí 

nad kterými prales dělal stín 

a moje srdce poposkočí 

když vidí louku plnou kopretin.  

 

Písek pláže Waikiki 

čechrala jsem nohou bosou 

ale nevyrovná se to nikdy 

rannímu brouzdání rosou. 

 

Pohory jsem prošlapala v nebetyčných horách 

poznala jejich skalní plesa 

a stejně nejlíp rozchodím splín 

v Přívratě na kraji lesa. 

 

Dvořil se mi zlatokop i hledač opálů 

manažer, dravej jako orel 

jenže doma 

doma čeká Karel. 

 

Je krásné cestovat 

a cizí země do pórů sát 

ale mnohem krásnější je 

domů se vracet rád! 
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2003 

 

Národ sobě 
 

Co je to s dobou 

jež nemá kacíře 

ztratila samizdat 

a vtipy na vládu 

dělá jen pod sebe 

podobná hovadu... 

A nám říkal Neruda HRDOBCI! 

 

 
Mým národům 

 

 

 

 

 

 

 
Jánské Lázně 24.8.2003 

 

 

Ještě že chodím 

 modlí se hluchý.  

Dík za dar řeči 

 modlí se chromý. 

Chraň moje oči 

 modlí se němý. 

Ať aspoň slyším 

 modlí se slepý. 

Chci zvýšit plat 

modlí se zdravý. 

 

 
Nevděčníkům 
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léto 2003 

 
Kde je ta země 

hledám ji spoustu let 

tam lidé věří 

že dobrý je tenhle Svět 

a nemusí se měnit. 

V té zemi lidé žijí 

stále ještě v přesvědčení 

že Člověk se hotový narodí 

a jiný prostě není 

a nemusí se měnit. 

Není nutné ho sešněrovat morálkou 

spoutat do konvencí 

omezit pokrytectvím 

a dorazit prací 

a nemusí se měnit. 

Platí se úsměvem a drobné se vrací 

Člověka jen jeho jádro zdobí 

není třeba ho šperkovat  

podle vkusu doby 

a nemusí se měnit. 

Nikdo po tobě nechce to, 

co nesvedeš, 

můžeš být svůj 

 a každý tě tak bere. 

Potřebuju tu zemi najít  

už mě to tady se*e. 

A nehodlám se měnit!   
 

Mamce 

 

 

 
13.9.2003 

Inzerát 
 

Přijmu osobního učitele lhaní,  

výkonného trenéra pokrytectví 

a zkušeného lektora intrikánství. 

Dobře zaplatím doučování přetvářky. 

Zn: Chci to někam dotáhnout! 

 
Nám blbcům poctivejm (=chudejm) 
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Pochopíš Rusalku? 

Mohla si věčně žít 

a ona směnku dá 

za všední lidský cit. 

Kdy ty jsi miloval? 

To srdce ve sprintu 

slzy a laskání,  

polibky u plotu 

taky bys neměnil 

za tisíc životů?! 
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Otazník v životě 

znamená tajemství 

je lepší nevědět 

co osud chystá ti. 

Doufej, že bude to 

směs krásy - křehkosti 

jak šíje labutí. 

 

 

 

 

 

Na vlnách, ve vzduchu 

a když už nejhůř je 

jde to i po suchu. 

Neznáme slovíčka: 

bolest a starosti, 

jsi naší královnou 

nádherná VOLNOSTI. 
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Epitaf 

 

Zemřel jak voják 

v poli a ve stoje 

smrt jeho hlavu  

nesklonila 

přijal osud bez boje. 

Letos v jeho koruně  

    nezabzučí  

roj včel při práci  

na květech 

a srnka v jeho stínu  

nebude víckrát chytat dech, 

myslivec netroufne si na posed 

který už vratce vypadá, 

ptáci nesednou na větev  

nebudou zpívat, co to dá. 

Ale byl to život krásný  

všechno jen dával, nikdy bral  

 na týhle fotce, Starý Brachu,  

budeš žít dál. 

 
  

 

 

 

 

 

Já mu říkám:  

„Ty seš cvok!“ 

a on že je herpetolog. 

Chybí mu kázeň 

a z hadů bázeň 

(prostě je to blázeň). 
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A vo tom to je! 
 

Nejšikovnější perský tkadlec neutká 

koberec měkčí než vrstva jehličí, 

nenajdeš krajku jemnou 

jak sítě pavoučí, 

žádný voňavkář neumíchá 

vzduch, co je v lese po dešti 

a elektrárna nedokáže 

dát sílu blesku do sítě, 

malíř nezvládne kresbu 

jemnosti křídel motýlích, 

ani sebekrásnější štrasy  

nebudou mít lesk a jas kapky rosy 

a filharmonie celého světa 

nezahrají serenádu, co zpívaj ptáci na začátku léta. 

NADUTÝ člověče, myslíš, že jsi pán?! 
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Pitomá zima 
 

Stromy krvácí v jeřabinách 

a drží tryznu za listí, 

nebe ždíme slzy v mlžných rozvalinách, 

Léto je snadnou kořistí. 

Vítr si vločky osedlává 

a Slunce shání hrobaře, 

rezatým stonkem tráva mává: 

„Tak čau, a zase na jaře!“ 

 

 
Létu na rozloučenou 
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Skromný král 
 

Svým žezlem kyne ve větvích 

korunu vždycky hrdě nosí 

oblékl kůru místo pláště z hermelínu 

a jako diadémy kapky rosy. 
 

Nepanuje mocí, silou, 

hrozbou zlou, 

ale vládne nám 

fotosyntézou. 
 

Pokloň se, poddaný! 

 

 
Stromům a lidem II 
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září 2003 

 

Zahodils roky společný 

pro obyčejnej chtíč. 

Návěstí na VOLNO je konečný, 

všechno je pryč. 

 
On si to dotyčnej přebere 

 

 

 

 
1.10.2003 

 

Ach ty chlapi 
 

Když tvůj mužskej začne bláznit 

vyber všechny úspory 

stvoř ze sebe něžnou vílu 

a to věku navzdory. 

 

No a že to nezabralo? 

Klídek holka, pohoda, 

nezabere na jednoho 

zbývá půlka národa. 

 
Nám holkám 

 

 

 
9.10.2003 

 

Jsem tulák bez domova 

námořník vyhlížející zemi znova a znova, 

jsem hlídač majáku v noční bouři 

řidič tiráku, který po motorestu touží, 

jsem vězeň, roky trpící na samotce 

pes zavřený do svého kotce, 

jsem zavalený horník, co sotva přežívá 

nebožtík v kobce pohřbený za živa, 

jsem nechtěné a odložené dítě 

to všechno jsem – v našem bytě. 

 
Opuštěnejm manželkám 
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kolaudace u Martina 19.10.2003 

 

Výkřik do prázdnoty 
 

„Kde jste moji parťáci z tahů nekonečnejch? 

Kde jste vy kámoši, co volnosti maj cejch? 

Kde jste vy bohémové zvracící nad konzumní společností? 

Kde jste vy šílenci s počítačovou posedlostí? 

Kde jste vy úleťáci zapálení pro všechno nové? 

Kde jste moji zoufalí Don Chichotové? 

Kde jste?“ 

„Chceš vědět pravdu? Je krutá – my už nežijeme! 

Zařizujem byty, kupujem auta a dovolenou v Chorvatsku  

plánujeme... 

 

pssssst... a pro Microsoft pracujeme.“ 

 
Právě jim 

 

 

 

 

 

Dva monology ≠ Dialog 
 

Ahoj, jak bylo? 

   Hojda, co se tobě nedařilo? 

V práci to bylo děsný. 

   Děcka dnes hrozně zlobily. 

Šéf je kokot, to je všem jasný. 

   Tak ten prášek zase zdražili? 

Nevíš, jak hrála Slávie? 

   Vysavač je potřeba spravit. 

Starej Nováček už prej nežije. 

   To vaření mě přestává bavit. 

Ono už není žádný pivo? 

   Věra má novýho chlapa, povídala Machačka. 

Jdu do hospody, tam je aspoň živo. 

   Tý Svobodový teda jede klapačka... 

 

... povinný dotek rtů, co býval dříve políbením 

a Ona pustí seriál a brečí nad ním... 

 
Možná i vám 
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7.11.2003 

 

Konec představení 
 

Hrajeme na slepou bábu 

a já si vzala hlavní roli. 

Ty věříš, že jsi režisér 

každý má, co si zvolil. 

Jenže to drhne, 

jsem zvyklá jednat fér, 

tak vyhozena z hnízda tvých paží 

jdu za střelkou kompasu, 

   směr ANYWHERE. 

 
Tobě 

 

 

 

 

 
24.11.2003 

 

Reinkarnace 
 

Z minulých životů  

dotáh sis vůni hnoje 

a cejtíš sedlo pod zadkem, 

to sedlo, to je tvoje! 

Srdce ti bije do dálky 

a má punc volnosti 

někdy jsi lovcem zběsilým, 

jindy zas kořistí. 

Pak místo kopyt uslyšíš 

stakato klávesnice, 

vrčení harddisku,  

řev šéfa do třetice. 

Tak co teď, kovboji, 

jak chceš žít v téhle době? 

Nebreč a nesakruj, 

rozhodnutí je v tobě! 

 
Kovbojskejm srdcím 
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23.11.2003 

 

Dva děleno dvěma 
 

Tys ze snubního prstýnku 

udělal cetku zbytečnou 

nepodám ho už nikdy nikomu 

je pod cenou. 

Teď zbývá všechno napůl rozetnout, 

byt, lásku, štěstí, vzpomínky 

a rozpočítat prvý druhý 

jak perly, tak i kamínky. 

 
Poslední nostalgická! 

 

 

 

 

 
když jsme s Máňou kupovali televizi pro jeho maminku 

 

Máma má mísu – pamatuješ? 
 

Kennedy na Yukonu 

a Máňa v Austrálii 

všude, všude na světě 

kamarádi žijí. 

Brácha je ve Státech 

a Ron si zvolil Argentinu 

Peter má Jižní Afriku 

a blázen Piskoř Čínu. 

 

Vy všichni tam 

v dáli za horami, 

ptáte se někdy 

o čem sní vaše mámy? 

Nejsou to drahé dárky a tlusté dopisy 

poslané párkrát v roce, 

stačilo by jim pohlazení 

po vrásčité ruce. 

 
Mámám emigrantů 
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6.12.2003 

 

Milý Jéžišku, 
 

pro letošní Vánoce 

mám jedno velké přání. 

Nechci zlato, knížky, 

drahé oblékání, 

nenos mi věci, 

které potom překážejí v domě, 

ale nutně potřebuji trochu lásky, 

co bude jenom pro mě. 

 

Děkuji Pelda 

 

 

 
14.12.2003 

 

O svobodě 
 

Spoutají mě hory svojí výškou 

a svojí krásou tajemnou, 

spoutají mě řeky svojí divokostí 

která se změní v poklid najednou. 

 

Spoutají mě lesy temné 

svou vůní každé předjaří, 

spoutají mě slibem dálek 

i semafory nádraží. 

 

Spoutají mě cesty z písku 

i stezky samé kamení, 

spoutají mě hvězdy, mraky 

a blesky dobrých znamení. 

 

Spoutají mě jezera 

svou modří plnou tyrkysů, 

spoutá mě kapka rosy, 

když ráno padá do vřesů. 

 

Spoutá mě volnost nebe 

ten prostor, kam se podíváš. 

Jenom ty mě zlatou obručí 

už nikdy nespoutáš. 

 
Všem chlapům 
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14.12.2003 

 

Hobousův sen aneb z mého života 
 

Víte, co je zázrak pro hobouse,  

co vždycky jezdil na černo, 

kterýho honil průvodčí i fíra, 

před osožákem měl napilno? 

 

Tak víte, co je pro něj zázrak? 

Dáte se poddat za chvilku... 

no přece... přece... 

když dostane režijku. 

 

 
21.12.2003 

 

Spíš ve hvězdičkovým hotelu 

Malý pes ocasem ti mává, 

Střelec ze svýho fotelu 

dobrou noc Andromedě dává. 

 

Panna – kráska nevinná 

chce slyšet něžnou řeč, 

jenže čuňák Orion jí do klína 

furt strká ten svůj meč. 

 

Býk táhne do garáže Velký vůz 

a Vozka křičí: „Hejá!“ 

Plejády svádí Perseus 

i když ho hlídá tchýně Cassiopeia. 

 

Blíženci touží spolu být 

a Vodnář Ryby prohání, 

Váhy už račte dovážit 

Drak Labuti strach nahání. 

 

Všechno si můžeš představit 

na tmavém monitoru nebe, 

jen čas ten nelze zastavit 

a ten zas leká tebe. 

 

To co tu chybí, dobře víš, 

teče ti v žilách jak jed zmijí 

pomyšlení, že neuvidíš Jižní kříž 

a svoji Austrálii. 
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20.12.2003 

 

Přiblblá 
 

Já ve vlaku Euro City 

probírám se svými city. 

Až vystoupím v Praze 

tak mi bude blaze. 

 

Potom zpátky v Euro City 

vymýšlím si nový hity. 

Až vystoupím v Třebový 

hity budou hotový. 

 

 

 

Přiblblá II 
 

Sebevědomí kleslo 

do mínusových hodnot 

monitor černá. 

Živote, ty mrcho, 

zmáčkni reset! 

Ještě k tomu dnešní oběd 

nějak mně nesed. 

 
Snad raděj nikomu 

 

 

 
27.12.2003 

 

Jsi můj kámoš, co mě drží na hladině 

abych se mohla nadechnout. 

Jsi můj kámoš, co mě chytá 

když už se chystám upadnout.  

Jsi můj kámoš, co mě brání 

když mi chce někdo ublížit. 

Jsi můj kámoš, co mě křísí 

když zrovna se mi nechce žít. 

Jsi můj kámoš! 

 
Všem, kteří mě drželi 
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28.12.2003 

 

U zrušeného signalisty 
 

Je snazší všechno zaprodat 

koleje, vlaky, svoji čest, 

hlavně si dobře nahrabat 

do vlastní kapsy, na vlastní pěst. 

 

A zrušit místa, lidi, svědomí, 

co je ti po sebrance 

a kdo co umí nebo neumí?! 

Je lepší posunovat s účty v bance. 

 
Drážním papalášům 
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6.1.2004 

 

Když vlastní síly nestačí 
 

Zvedl’s mě ze dna 

ženskou, 

kterou znal si týden z internetu. 

Pozval’s mě na Silvestra 

ženskou,  

o který věděl si pár vět z chatu. 

Schoval’s mě k sobě pod bundu 

ženskou, 

kterou bránil si tak proti zlýmu světu. 

Choval ses ke mně jako k princezně. 

Ačkoli se nerada pletu – 

nečekal si žádný dík. 

A kdybych řekla, že chci hvězdu z nebe, 

tak šel bys klidně pro žebřík. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
22.2.2004 

 

Nechoď holka s pány na led 
 

Nože tvých bruslí krájí led 

Co mám ho někde uvnitř hrudi 

A slova sladká jako pravý včelí med 

Ledovou královnu ze zakletí budí. 

 

Jenže pak ampliony hlásí: „Obrátka!“ 

Čelem vzad a jezdit vlevo 

Královnu čeká oprátka 

Na tenhle směr jsem odjakživa dřevo. 
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30.1.2004 

 

Boží pomsta 
 

Z obláčku se Pán Bůh kouká 

jak ten Svět krásně upatlal 

jak si na něm Lidstvo pohodově žije 

a je jim fuk, co bude dál. 

 

Trochu nebožsky jim závidí 

to štěstí, lásku, veselí 

i přírodu, co vytvořil tam, 

aby se dobře poměli. 

 

A v božském srdci čertík šeptá: 

„Slyšel si od nich někdy aspoň slovo DÍKY?!“ 

A tak se milej Pán Bůh naštval 

a poslal na Svět úředníky. 
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25.2.2004 

 

DOKUD 
 

DOKUD ti sníh jak cukr připadá 

a v mracích vidíš slony 

a šlápnout do kaluže tě napadá 

a skřítky hledáš mezi stromy 

a plyšový medvěd je tvůj kamarád 

jsi snílek a buď rád. 

 

DOKUD se na lásku ptáš kopretiny 

a berušky kam poletí 

a jako strašidla ti připadají stíny 

a skály jsou pro tebe démoni zakletí 

a s měsícem na hladině chceš si hrát 

jsi snílek a buď rád. 

 

DOKUD v pohádkách hledáš pravdu života 

a věříš ve spravedlnost světa 

a úsměv je víc než tvrdá valuta 

a nepočítáš uplynulá léta 

a odmítáš i sám sebe vážně brát 

zůstaň snílek a buď rád. 

 
Komu jinému - Snílkům 

 

 
27.3.2004 

Vzdálený básníku 

tam někde v teplých krajích, 

co ty víš o lásce 

a o všech lásky tajích?! 
 

Poznal’s jak zvoní lásky vyznání 

jak duní lásky zrada,  

slyšel si hlahol polnice 

ve slovech „Mám tě ráda“ ?! 
 

Viděl si pochod smuteční 

v němž kráčí rozloučení 

a zažil těžkou kocovinu 

po sladkém poblouznění?! 
 

To všechno, básníku, 

to všechno v sobě máš 

a já tu čekám napjatě, 

kdy mi to vyzpíváš. 
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7.4.2004 

 

Co chceš, to můžeš! 
 

Když vidím letadlo 

nebo jen letícího vrabce 

chtěla bych mraky dohonit 

jak oni stejně hladce. 

 

Chtěla bych mávnout křídly 

přervat pupeční šňůru Země 

chtěla bych neznat hranice 

zato znát, co je ve mně. 

 

Chtěla bych všechny starosti 

odhodit jak zátěž v letu 

a svobodná a s nadhledem 

říct Ahoj pozemskému světu. 

 

Že létat nemůžu, 

mám brát jak pravdu prostou?! 

Na to vám kašlu! 

Křídla už rostou! 

 
 

 

 
10.5.2004 

 

Nikdy neříkej nikdy 
 

Myslíš si: „V mým věku 

mám klid, je vystaráno!“ 

A do toho, BUCH, přijde láska 

tak nenápadně, jak do noci se vkrade ráno.  

 

V Hlavě máš bludiště, 

Svědomí si to vyčítá,  

Myšlenky nejde osedlat 

Rozum ti ztráty spočítá. 

 

Jen Cit,  

ten rádce vždycky fér, 

šeptá ti: „Kašli na všechno 

A BER!!!“ 
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 6.7.2004 

 

Čas všechno jak sníh přikryje 

bolest i lásku zabije. 

A tak když polštář vpíjí moje slzy 

říkám si: „Kurňa Pelda - Take it easy!“ 

 

     
 

Jen v sobě hledej vždycky 

sílu, lásku, víru a řád. 

Protože co nemáš uvnitř 

zvenku nemůže nikdo ti dát. 

 

     
 

Utěšuješ se, když ohmatáváš dno 

že teď už přijde odraz 

netušíš že sviňa osud 

chystá ti další podraz. 

Nejspíš si nikdy nezvykneš 

že se život skládá z Má dáti - Dal. 

Tak na to ser! 

Jede se dál!!! 

 
Pro poučení nepoučitelnejm 

 (hlavně sobě) 

 

 

 

 
26.9.2004 

 

Postletní 
 

Uklízím plavky na dno skříně,  

venku leje, 

péřák se na mě z báglu  

škodolibě směje, 

u Vietnamců nastaly  

  letní výprodeje. 

Pelda, zle je!!! 

 
Nám zimomřivejm 
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  21.7.2004 

 

 

OTAZNÍKY A VYKŘIČNÍKY ČASU 
 

 

Čas amortizace 

Když už si nemáme co dát 

je lepší skončit nebo vytrvat? 

 

PoloČas rozpadu 

Naše molekula se rozpadává na dva atomy. 

Může za to čas? Nebo my? 

 

Čase stůj! Ty hajzle! 

Proč vždycky láska zevšední 

jedna za pár roků, druhá za pár dní? 

 

Posunovač 

Čas hrknul výhybkou, za šroubů skřípotu 

do jiných směrů rozdělil vlaky dvou životů. 

 

Čas plný zvratů a taky zvratků 

dávím kus života požitý bez následků. 

 

Čas jako proměnná 

Snad se čas zrychluje, všechno je tak kách. 

Z manželství zbyly jen fleky po obrazech na stěnách. 

 

Nedej se! 

Pavučiny v ešusu, moli v usárně 

časem skončíš v každodenní pakárně. 

 

Ještě je čas 

Hledám důvod, proč vlastně zůstat spolu. 

Jsem provazochodkyně, která se chce podívat dolů. 

 

Jojo, i vášeň 

Nic na světě není dvakrát stejné, a když tak jenom podobné 

i ta vášeň, co má sílu povodně, za čas opadne. 

 

Srdce - čas lásky bez zábran 

Kotva - čas jistot bez hranic 

Kříž – čas smrti bez návratu 

A pak už nic?! 
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Zadrž!  

Nastal čas prašiviny 

svalování na druhého viny. 

Ticho mezi námi hystericky ječí: 

„Vždycky je vina něčí?!“ 

 

Cesta na věčnost 

Marně hledám pevný bod 

ve vlnobití světa. 

Žádný maják na obzoru 

a po jistotách veta. 

 

 

 
 

 

21.8.2004 

 

The Gold Rush 2004 
 

Zlatý kov, zlaté prokletí 

myslíš, že štěstí nese ti?! 

 

Nohy odmítají ve vodě stát 

záda prosí, chtějí narovnat. 

 

Ruce krouží v setrvačných pohybech 

rozum varuje: „Holka, už toho nech!“ 

 

Utřu si z čela pot a z očí slzy zklamání 

zvednu hlavu, vidím tvý šťastný mávání. 

 

A prázdná pánev vrací mi ozvěnou, 

že místo zlatých nugetů 

našla jsem duši spřízněnou. 
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26.9.2004 

  

Skromný král 
 

Svým žezlem kyne ve větvích 

korunu vždycky hrdě nosí 

oblékl kůru místo pláště z hermelínu 

a jako diadémy kapky rosy. 

 

Nepanuje mocí, silou, 

hrozbou zlou, 

ale vládne nám 

fotosyntézou. 

 

Pokloň se, poddaný! 

 
Stromům a lidem II 

 

 

 

 

 

 
27.9.2004 

 

Po půl roce 
 

Jahody se šampaňským 

jak kapky pravdomluvnosti  

po nich já vzdechla Lásko! 

a měla závrať štěstí. 

Dozrály slunečnice  

a s nimi naše milování, 

zešedla setkání  

jak vlasy na stařečkově skráni. 

Všechno jsme zvorali. 
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7.10.2004 

 

Bezejmenná  
 

Výpravčí dává na odjezd 

noční nebe je plné lesku hvězd. 

Ty stojíš na peróně, ruku vztyčenou 

zamáváš a půjdeš domů za ženou. 

V sobě mám obraz našeho milování 

v zaparkovaném autě na opuštěné stráni. 

Přijedu, otevřu prázdný byt, hrdá vlastní nezávislostí. 

Takhle si představuju štěstí?! 

 
Mně 

 
11.10.2004 

 

zivot.exe 
 

Pohádky před spaním vypráví máma televize 

rvačkami, násilím updatuje mé vize 

hry hraju jenom s počítačem 

bavit se s kámoši – není vo čem. 

Mailové dopisy, vyznání lásky na chatu 

a zprávy v mobilu jsou náplň našich životů 

neumím tančit bez „extáze“ 

a s perníkem jde všechno nějak snáze. 

Dnes vopruz s povinnou přednáškou o Africe 

jak fagani maj hlad a školy bez lavice. 

No dobře, musí to bejt strašlivý. 

Ptá se snad někdo nás: „A co vy?“ 

 

 

 

 
20.11.2004 

 

PRYČ 
 

Dva blázni  

v bílé pláni. 

První stopu prošlapává 

druhý zahlazuje. 

Přesvědčeni,  

že je svět nenajde. 
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6.11.2004 

 

Hlavně věřit 
 

Pohádky jsou jen pro děti, 

rytíři, král i princezna 

a ženská musí do práce 

ať sebevíc je líbezná. 

 

A přesto věříš, jednou přijede 

na bílém koni bude tu. 

No koně mu snad odpustíš 

přifrčí ve stříbrném passatu. 

 
 

 

 

 
4.12.2004 

 

Pátým pádem voláme, oslovujeme: „JARO!“ 
 

Mráz líčí mejkap stromům hezky odprostředka 

větve jsou manekýnky v noční kolekci 

zima se podbízí jak levná štětka 

a já už stejně jaro chci! 

 
 Zimo sorry  

 

 
4.12.2004 

 

Kerouacovi 
 

Miluju noční vlaky 

kdy spánek hlavu zatíží. 

Temné jsou všechny dálky 

když opouštíme nádraží. 

 

Vedle v kupé oslavují 

někdo zas spí a dítě zabrečí. 

Mám rád lidi, co zasakrují 

když probudí je průvodčí. 

 

Míjíme zastávky, jež nejsou k zastavení 

všechny je znám, já, noční bloud. 

Kde je ta moje na znamení? 

Zatím jsem, Jacku, On The Road. 
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6.12.2004 

 

Podlejzavá 
 

Toulání dálkou 

Romantické snění 

A škrtnout sirkou 

Pro ohně plápolání 

Svítání v lese 

A taky usínání 

Víš, co ti nese 

Erb tvýho čundrování? 

Cvoky, co jen na cestách jsou k mání! 

 
Trapsavcům 

 

 

 
Brno 16.12.2004 

 

Novoroční 
 

Rachejtle dobouchaly 

v hlavě maj směnu permoníci 

bublinky sektu vystřídal 

šumivý aspirin ve sklenici. 
 

Tvé lepší Já 

teď loudí předsevzetí: 

nebudeš zdrhat na čundry 

a za jízdenky budeš platit. 
 

Svlíkneš ty hadry zelený 

zahodíš usku, co máš rád... 

Tvé Srdce to už nezvládne 

a na Já zařve: „Stát!“ 
 

A tobě radí: „Dělej vždy to, 

co budeš chtít,  

v Životě jde jen o jedno 

žít, Žít, ŽÍT!“ 

 

PS. Dobře víš, že nikdy nebudeš 

dřepět si v plyši jako lord. 

Na to se klidně vykašli, 

máš tady Western World. 
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1.1.2005 

 

 

 

 

Česká verze   

 

NOVOROČNÍ STEN 
 

Sežrány a uklizeny  

ty hory jídla, co přišly do placu,  

vypitej všechen chlast 

utichly řeči v hantecu. 

 

Trochu dýl bude vyprchávat 

zvuk kytar, basy, mandolíny 

a tóny Jituščiných houslí 

i Pojinino Umí. 

 

Co ale zůstane 

opatruj každý v sobě 

vědomí KAMARÁDSTVÍ 

tak vzácné v téhle době. 

 

Nedej mu nikdy potopit 

ač vratká je ta bárka. 

A zase někdy přijděte! 

Díky, Vaše Šárka 

 

 

 

 

 

Brněnská verze  

 

NOVOROČNÍ S.T.O.N. 
 

Dobagrovány a zordunkovány  

ty kopy chálky, co hókly do placu,  

vychlemtané šechny škopky 

uhasly cány v hantecu. 

 

Trochu dýl bude vyčmóďovat 

zvuk klofen, kači, mandošky 

a tóny Jituščinéch gajglí 

i Pojinčino Umijó. * 

 

Co ale zaparkuje 

každemu v hercně znovu 

betálná citabela KEMOŠENÍ 

mastnější než pakl lovů. 

 

Nenech ji nikdy glgat vodu 

i když má lochnu tahle bárka. 

A zase někdy dovalte! 

Ď, Vaša Šárka 

 

*(Kurňa, Pojinko, taky nemůžeš řvát 

česky.  

Mně se to nerýmuje. Pozn. autorky) 

 

Autor Pelda 

Do brněnštiny přebásněno s pomocí Pedra a slovníku 

http://slovniky.centrum.cz/search.php?hantec=1 
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17.1.2005 

 

Život Ti ubíhá  

jak pražce pod nápravou. 

Vzpomínky zapadaj  

jak slunce nad doubravou. 

Myšlenky v beznaději  

jak kachny na rybníce plavou. 

Touhy jak ptáci na podzim  

krouží hlavou. 

Stáří se vkrádá... 

NE, ať si táhne! Alou! 

 

 
22.1.2005 

Šla jsem loukou bosa 

potkala jsem losa, 

parohy si nesa 

srdce nad ním plesá. 

Vykračuje sám a prosa 

o hrstičku prosa, 

pouštět zvuky z nosa 

zakázala mu prej OSA. 

Teď na kraji lesa 

pomlouváme kosa 

po těle se třesa 

je nám oboum kosa.  

 

 
Drážďany  9.1.2005 

Co vyhodit a co ne 
 

Vyházej staré věci, 

co tě tíží. 

Vyházej staré vzpomínky, 

co nové cesty kříží. 

Vyházej staré myšlenky,  

co mají váhu mříží. 

Vyházej staré zvyky a předsudky, 

co start tvým křídlům ztíží. 

Vyházej staré mapy, 

co podle nich se dojít už dá ztěží. 

Vyházej stará předsevzetí, 

co dávno nejsou svěží. 

Jen staré kamarády si nech, 

bez nich by svět stal se pustou věží. 
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16.2.2005 

 

Zákony matiky a života 
 

Rovnoběžky si podaj ruce v nekonečnu 

tak jako naše koleje. 

Nevím, co bez tebe si počnu 

zatím však ale, dobře je. 

 

 

 

 
27.1.2005 

 

VILLONOVSKÁ 
 

Když zradí tě, kdo rád tě měl 

Když prokoukneš, cos neviděl 

Když odhalíš, co bylo skryto 

tož sakra, zabolí to. 

 

Když přítel dá ti nohou brčko 

Když ta tvoje s jiným svlíká tričko 

Když v práci rvou se o koryto 

tož sakra, zabolí to. 

 

Když cesty cíl je objezd kruhovej 

Když ve sluchátku ozve se: „Už nevolej.“ 

Když kolega ti vyfoukne fajn ryto 

tož sakra, zabolí to. 

 

Když život cenu má jak mince bez hodnoty 

Když nevidíš brod, a přesto zouváš boty 

Když tebe samotného je ti líto 

tož sakra, zabolí to. 

 

Když smrtka kácí i v tvém stromořadí 

Když u ní s hrůzou čekáš na pořadí 

Když osud s tebou dělá další salto 

tož sakra, NEZABAL TO! 
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16.2.2005 

 

Tání 
 

Údolí je pánev zlatokopů 

třpytí se v ní zlatinky sněhu. 

Jsi bohatší než prospektor 

to o tu krásu, o tu bílou něhu. 

 

Važ si jí! Kochej se! 

 

Na jaře potom přijmi, 

i když třebas plačky, 

že slunce z bílé nádhery 

udělá mokré sračky. 

 

 

 

 

 

 
Praha 9.3.2005 

 

Do úřadu Levá dva Pochodem vchod 
 

Jak zástup funebráků 

v těch černých kabátech 

co musí podle módy být 

koupit si Blesk a urvat místo v metru 

copak asi dnes po mně šéf bude chtít. 

 

A navečer to samé 

jen směr je opačný. 

Jde zástup funebráků 

a pohřbívá své sny. 
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11.3.2005 

 

Pozdrav za oceán 
 

Chromozom toulání 

ten máme v genech oba.  

Já to chápu, Brácho, 

nazrála doba. 

Tys utek za dálkou, 

volností, svobodou 

to jen Já z rozumu 

furt kulhám za dobou. 

 

Mamka je nemocná,  

Taťka je nervózní 

těžko je opouštím 

na víc jak na pár dní. 

Nevěř utěšování, že se nám nestýská 

je to jen levný blud... 

Pozdravujou Tě Naši 

                                   a Tvůj Srub. 

 
Bráchovi 

 

 

 
23.4.2005 

 

DO TOHO! 
 

Když slunce strčí zlaté vlasy do spacáku 

odmítáš oči rozlepit 

chceš zpátky do snů, do zázraků 

proč vlastně vstávat, zase žít? 

 

Pak ptáci začnou svoje řvaní  

a perla rosy zastudí 

tráva Ti šeptá: „Konec spaní.“ 

něco tě bodne v osrdí. 

 

Vylezeš jako každé ráno 

dobývat chléb svůj vezdejší. 

Pochopil‘s to, co je dáno 

žádný sen není krásnější. 
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2.6.2005 

 

VINNA/VINNEN  
 

Až budem pitvat naše činy 

skalpelem ostrých slov 

a hledat příčiny a viny 

žaloby daj' se na pochod. 

 

Já ti to nechám kontumačně 

nejen srab z boje utíká 

odložím všechny sečné zbraně 

a to i včetně jazyka. 

 

Nač zadělávat těsto v díži 

vzájemným svalováním vin 

nechat ho kynout do obtíží 

vina je obou, to už vím! 

 
Ex manželovi 

 

 

 

 
metro Černý Most 12. - 13.7.2005 

 

Vždycky je pro co žít 
 

Kdyby zbyl jen tento večer, 

nic už se nemělo přihodit, 

kdyby svět se v noci zhroutil, 

STÁLO ZA TO SE NARODIT. 

 

Kdyby vzpomínky vzal čas, 

pouze dnešek nestihl zahodit, 

kdyby jen tys v paměti mé zůstal, 

STÁLO ZA TO SE NARODIT. 

 

Kdyby doutnala jen setina té dnešní jiskry, 

celý svět dokáže znovu nahodit, 

a proto, právě proto 

JSME SE MUSELI NARODIT! 

 
Poezie od cestující 
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3.11.2005 ve vlaku při cestě odněkud někam 

 

Zastav se 
 

V poklusu roků 

    úprku měsíců, 

v rychlosti týdnů 

   kalupu dní, 

ve sprintu hodin 

   a chvatu minut 

nám unikají   

VTEŘINY ŠTĚSTÍ. 

 

 

 
3.3.2006 v Praze na jednání 

 

TEORIE RELATIVITY 
 

Maj kvádro místo hadrů z maskáčů 

kravatu nosí jako cejch 

nad atomovým hřibem kolínské 

i tchoř by alergicky kejch. 
 

Ve vlasech brilantinu místo jehličí 

život i lidi berou hákem 

ke tváři přišroubován úsměv 

křížovým šroubovákem. 
 

City jsou tvrdě na indexu 

chování přesně podle Gutha 

však srdce raděj nehledej tu 

je to jen pumpa dutá. 
 

Každému bontónově tisknou ruku 

a v druhé svíraj dýku 

kariéra je smysl existence 

sloveso 'promiň' vypadlo ze slovníku. 
 

Jdu zarostlý a neumytý 

vracím se z čundru zas 

je mi JICH líto 

jak z Kremlu z nich jde mráz. 
 

P. S. A jim je možná líto NÁS. 
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POLARITA 
 

Mám ráda smích i tiché rozjímání 

procházky sněhem i po rozkvetlé stráni. 

Můžu jet s tebou vandrem na pár dní 

a nebo plesat v róbě večerní. 

Dokážu mlčet i povídat si o čemkoli 

dokážu pofoukat to místo, co tě bolí. 

Dovedu rozdávat a nechtít drobné zpátky 

dovedu uklidit i v duši nepořádky. 

 

Dovedu toho dost, však k mému srdci bolu 

já chlapy zajímám jen od ramen dolů. 

 

 

 

 
     

 

Budeš mít pomník z mramoru 

anebo prostý kříž? 

Stejně jde jenom o prachy 

ne o to, co si zasloužíš. 
 

     
 

Slunce se vrací na své zimní hřiště 

A já chci léto. 

Balím kufry. 

 Kašlu na strniště 
 

     
 

Dělám průvan ve svém bytí. 

Musím pryč, není zbytí! 

Zatuchlina už je k zblití. 
 

     
 

Srdce jsem zamkla v trezoru 

rozumu volnost dala  

pud sebezáchovy mě varuje: 

„Ne abys zase milovala!“ 
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Chlapů jsou mraky 

různých ras a velikostí 

však myslí jenom na jedno. 

Chvosti! 

 
     

 

Utichnou zahradní restaurace 

a listí stromům opadá 

vítr se dere pod čepice 

svěřím ti, co mě napadá. 

 

Zajdeme spolu pro letenky 

jako truc tomu podzimu 

dáme si nalejt dvě tři sklenky 

a zařvem: „Serem na zimu!“ 

 

     
 

Je kritika a kritika 

jedna křičí během řvaní a ta druhá do ticha. 

 

     
 

Sníh je zmrzlá voda 

co do očí tě bodá 

a když spadneš na lyžích 

měkkou náruč podá. 

 

     
 

Třetinu života se učíme 

abychom něco uměli, 

třetinu života makáme 

abychom něco měli, 

a zbytek života se bojíme, 

aby nám oboje nesebrali. 

 

     
 

 „To chce klid,“ 

říkal Švejk 

ale k tomu peněz 

jako šejk. 
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PÁR PÍSNIČEK Z MÉHO ŠUPLÍKU 2005 - 2006 
 

 

 

Přejezd 
 

1) 

Nechráněný přejezd vlaků 

a za ním krása slunce západu 

červená semaforu se jen stydí 

hlavou Ti víří spousty nápadů. 

 

Ref: Poslední jízda dvou chlapů po jedný koleji 

mašina táhne vlak i auto 

už nejde brzdit rychleji 

a místo rakve tuny šrotu 

dvě těla v jedno semlejí. 

 

2) 

Ten fíra nemoh dělat víc 

zatáhnout ručku a čekat na náraz. 

Nechtěl Ti ublížit, ani Ty jemu 

to jenom osud Vaše svíčky zhas. 

 

Ref: ... 

 

3) 

Pomníčky staví pozůstalí 

a chtějí na ně nápis dát: 

„Řidiči, kurva, rozlídni se 

jestli máš aspoň sebe rád!“ 

 

Ref. .... 

       + vaše vdovy tenhle přejezd proklejí 
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Vlakovka ČD, a.s 
 

1) 

Nevadí zpoždění 

vždyť za jízdenky neplatíš. 

Nevadí čekání 

přijede, ty to víš. 

Nevadí slunce žár 

když nářek brzdy uslyšíš. 

Nevadí spojení, 

co vyhledat je kříž. 

 

Ref. Průvodčí protivnej, výpravčí jakbysmet 

Před ksichtem mašinfíry i Frankenstain by zbled. 

Jó České dráhy, to hochu není sladkej med 

přesto zas pojedu 

tak na to vemte jed 

 ...  a to třeba hned ... a jen vpřed. 

 

2) 

Nevadí zastávky 

co nejsou v jízdním řádu. 

Nevadí drncání 

když sedíš pěkně vzadu. 

Nevadí hlášení 

co podobu má bludu 

Nevadí vagóny 

co jsou jen pro ostudu. 

 

3) 

Nevadí pokladní 

co úsměv neučili. 

Nevadí čekárna 

kde nikdy netopili. 

Nevadí zdražení 

no to tě nerozčílí. 

Nevadí závěsy 

co léta neměnili. 

 

4) 

Nevadí voda 

co na záchodě neteče. 

Nevadí okýnko 

zavřený rukou vzpěrače. 

Nevadí koženka 

co opruzuje svěrače. 

Nevadí nic 

chce to jen klídek člověče. 
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Toho jo a toho ne 
 

1) 

Byl taky čundrák tak jako já  

a chodil v maskáči a na kytaru hrál 

u ohně seděl vždycky jen vedle mě, 

no co bych lhala, bylo to příjemné. 

I to co bylo potom, to usínání v jednom spacáku 

se podobalo skoro nebeskému zázraku. 

 

Ref. Lákal mě na víno a na sušenky 

na stole svíčka a dvě sklenky 

a mluvil o lásce a o svatbě a o společném cíli 

byl na mě přepychově milý. 

A já mu husa věřila, než chtěla jsem mít důkaz 

a tak jsem tajně mrkla na občanský průkaz 

kde měl to slovo prokletý 

napsané černé na růžovým ŽENATÝ. 

 

Tak čundráka už ne! 

 

 

2) 

Tak nahradil ho pracháč v bouráku za meloun 

mluvil vždy vybraně a šeptal: „Ó pardón“ 

ty nóbl restaurace, divadla, hotely, 

a hadry značkový a šampus v posteli. 

Všechno jsem mohla mít, vše co je prodejné 

jen jeho, jeho nikdy ne. 

 

Ref. ... 

 

Tak pracháče už ne! 

 

3)  

Byl hrozně slaďoučký a kytice mi nosil 

klečíce na kolenou o moji lásku prosil 

pomáhal do kabátu, do dveří, no zkrátka džentlmen 

takový elegán je idolem všech žen. 

Vždycky vymydlen, učesán, voňavý 

no takovýho chci, stejně tak jako vy. 

 

 

Ref. ... 

Tak elegána ne! 
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4) 

Teď se mstím na dalších, střídám byty, penzióny i chaty 

v kontejneru skončily moje bílý šaty 

Neslyším na lásku, ale ráda všechny svedu 

potom je odkopnu, mám srdce z kusu ledu 

neboj se ... i ty to odneseš ... 

jenže já pořád věřím, že někde ... někde ... někde seš 

 

 

Ref. Zlákáš mě na víno a na sušenky 

na stole bude svíčka a dvě sklenky 

a budeš mluvil o lásce a o svatbě a o společném cíli 

budeš na mě přepychově milý. 

A já ti uvěřím, pak budu chtít zas důkaz 

a tak se tajně mrknu na občanský průkaz 

uklidní se mí srdce nepokojný 

nad jedním slovíčkem, že jsi VOLNÝ. 

 

Tak tebe, tebe jó! 

 

 

 

Potlachovka 
 

1. Až sejdeme se jednou tam u těch černejch skal 

a budem zkoušet zpívat a nevědět jak dál  

pak vzpomenem si všichni když oheň zahoří  

a starých kamarádů k nám hlasy zabouří.  

 

2.Oheň bude do dálky v té cizí zemi plát 

my opět jsme se sešli po letech zazpívat  

Vlajka už vzhůru letí s písní prastarou 

a v úctě kamarádi stojí s kytarou.  

 

3. Zalamujeme palce a slzy v očích máme 

na ty co nepřijdou při písni vzpomínáme 

každou vteřinu navlékáme jak vzácné korálky 

než se zas rozjedem tam domů, do dálky. 

 

4. Naše domovy jsou ve všech koutech Země 

dnes Texas rozžíhá tu osamělou hvězdu co je ve mně. 

Tak ahoj kamarádi a příští potlach zas 

uvidíme se znovu, nedejte ohni aby zhas... 
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Náš potlach vítá Texas  - Deep in the Heart of Texas 
 

Já jedu z Čech 

tak žádnej spěch. 

Náš potlach vítá Texas! 

Klidně sem spěj  

i z jů es ej. 

Náš potlach vítá Texas! 

Ta Kanada 

jak za mlada. 

Náš potlach vítá Texas! 

Hle Kennedy 

i s medvědy. 

Náš potlach vítá Texas! 

Jo ze Švýcar 

přivezli dar. 

Náš potlach vítá Texas! 

A z Německa 

parta všecka. 

Náš potlach vítá Texas! 

I Ausíci 

jsou tu všici. 

Náš potlach vítá Texas! 

Moravský tramp 

je přivítán. 

Náš potlach vítá Texas! 

Z různých světů 

jsme dneska tu. 

Náš potlach vítá Texas! 

Tak dík Fífoj 

i Farářoj. 

Náš potlach vítá Texas! 

 

 

 

 

 

Konec zpívánek 
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Z mexické cesty mezi Guyamas - Hermosillo - Bahia de Kino  

listopad, 2006 

 

DOSTAVNÍKY DNEŠNÍCH ČASŮ 
 

Jak přepřahací stanice 

autobusový terminál 

zas bágl na hrb nahodit 

a doptat se kam dál. 

 

Ten řidič ve stetsonu 

poslední drobný vzal 

převozník z noci do noci 

kde nikdo nečekal. 

 

Pod kopytama není prach 

z asfaltu pevný val 

však čerstvý pocit volnosti 

mně za tu ztrátu stál 

 

Hej Holla Amigo,  

tak dupni na pedál!!! 

 

 

 

 
13.1.2007 návrat z Mexika a USA 

 

PONÁVRATOVÁ 
 

Krajina smutně šedivá 

nálada taky. 

Obloha s tíhou temnoty 

na duši mraky. 

 

V polích jsou brázdy po orbě 

na tváři z vrásek. 

Úroda dávno sklizena 

úděl všech lásek. 

 

Však v zemi klíčí semínka 

a  srdce drží nahnutě 

že jaro zase nastane 

v poli i v životě. 
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Včera 24.1.2007 

 

VČERA 
 

Sklenička nitro otvírá 

a když se do ní zadíváš 

hříchem už není hřích 

v každém doušku je smích 

a taky žádný problém není. 

Pak ale přijde střízlivění! 

 
Aleně a Oldovi, ale o nich to není 

 

 

 

 

 

 
Melbourne 8.3.2007  

den pohřbu Blanky Beránkové 

 

O NÁS, PRO NÁS, BEZ NÁS 
 

Tak je Nás o jednoho míň 

zas Smrtka kosí v našem lese 

a nářek padajícího stromu 

mýtinou vítr nese. 
 

Ta mýtina je větší každým rokem 

pařezy sotva spočítáš 

čas na náhrobcích jména maže 

ty zatím stojíš a vzpomínáš. 

 

PLŇ SVÉ SNY UŽ DNES, BUDE HŮŘ!!! 

 
Blance 
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Austrálie 2007 

 

NĚCO ZA NĚCO 
 

Daleko od řek 

kde pstruh se mihne, 

daleko od pochlebování 

pod kterým ješita jihne. 
 

Daleko od českých hor 

co pro mě jsou jak svatostánek, 

daleko od české závisti 

a českých žabomyších válek. 
 

Daleko od lidí 

co mě maj' za hrdinu, 

daleko od pomlouvačů 

a kritiků mých činů. 
 

Daleko od měst a vesnic 

jež do srdce mám vryty, 

daleko od přetvářky 

a zalézání do ulity. 
 

Daleko od hradů a zámků 

a historických dvorů, 

daleko od hamižné politiky 

a věčných vládních sporů. 
 

Daleko od lesů 

co rostou v Čechách od věků, 

daleko od zloby 

jež chová člověk k člověku. 
 

Jsem daleko... 
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po cestě z Brown Mountains 10.4.2007 

 

POTLACHÁNÍ U KLOKANŮ 
 

Zapálit hranici z polen blahovičníků 

zalomit palec a šeptat slova díků: 

Jirkovi za odvoz a Zdeni za nocleh 

Vojtovi za bundu a větu: „Tu si nech,“ 

Marcele za péřovku, kdyby snad padal sníh 

Čopovi za dobroty, jež nacpaly můj břich 

Hrobníkoj za oheň, celou noc dobře hřál 

Buchtovi za proslov a Bubrovi jak hrál 

Pajdovi za slunce, že zavřel déšť a bílé srajdy 

a taky za pozvání Fandovi z Adelaidy 

Rayovi za moudrost, tu nenese jen věk 

a Mikinovi díkas, za přenádhernej flek. 
 

Po ty dva večery jsme měli k hvězdám blíž 

jo, díky Kolmane, našla jsem Jižní kříž. 

No prostě díky všem, kteří jste na potlachu byli 

a o ždibec trampskýho srdce se se mnou rozdělili. 

Každičkou vzpomínku na Australanů partu 

zamykám ke šperkům místo svých diamantů. 

 
Australským kamarádům 

 
květen 2007 čundrem Austrálií,  

 

Stačí tak málo 
 

Jako když stojíš na pláži 

a vlna ti krade písek pod nohama, 

úplně stejně si připadám 

                                        sama. 
 

Jako pěna do koupele 

kterou neuchopíš, ač je jí plná vana, 

úplně stejně si připadám 

                                        sama. 
 

Jako hvězda, která září 

jenže kdesi v dálce za mrakama, 

úplně stejně si připadám 

                                        sama. 
 

Stačilo tvoje objetí 

polibkem zrušil΄s moje drama. 

Mám protikus, 

                       nejsem sama! 
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někdy někde v Austrálii 

 

KAŽDÝ VEČER aneb CHVÁLA DURACELU 
 

Baterka funguje a svítí 

děkuji za ni moc 

každý večer mi místo tebe 

přeje dobrou noc. 
 

Každý večer ta potvora 

zas připomene dárce 

a tím mi nedá zapomenout 

navzdory velké dálce. 
 

Jó nebýt téhle lampičky 

šlo by to všechno hladce 

každý večer bych usnula 

bez vzpomínky a sladce. 
 

A tak až dojdou baterie 

nové už do ní nedám 

a každý večer... 

              ... se budu po tmě těšit 

                že se zas s tebou shledám. :-) 

 
Dárci baterky a výrobci věčných baterií 
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mezi Melbourne a Sydney 27.7.2007 

 

 

DOPIS NA DRUHÝ BŘEH 
 

Píšu ti dopis plný lásky 

vím, nebudeš ho nikdy číst 

adresát vytesán je na náhrobku 

ač si tím není nikdo jist. 
 

Je na něm ženské jméno 

sen všech nás kluků z osady 

a nesplněná touha našich přání 

každý tě chtěl mít, rádoby. 
 

Byla jsi hrdá, soběstačná 

a my jen mlčky vzhlíželi 

jak naše múza balí usku 

a loučí se zas v neděli. 
 

Nás blbce nikdy nenapadlo 

že potřebuješ pohladit 

a slyšet něžná slova lásky 

někoho pro sebe mít. 
 

Odešla΄s do hor, bez návratu 

pohltily tě vrcholy. 

Teď vím, že to, co neuděláš 

později ostřím zabolí! 

 
Sobě, jenom místo hor to bude australský outback 

 

 

 

 
Sydney 14.9.2007 

 

MÍT NĚKOHO... 
 

kdo dá ti pusu ze spaní 

a noční můru zahání 

pohlazení se nebrání 

ty slyšíš jeho dýchání 

až do ranního svítání 

... mít někoho. 
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Národní galerie Sydney 

před obrazem Diogena, pátek 13.7.2007 

 

DIOGENES versus ADAM 
 

Nerada se s tebou hádám 

první tramp byl ale Adam 

trampkou Eva, jsem si jistá 

na čundr šli dozajista 

když Bůh kvůli ovoci 

vyhnal s hadí pomocí 

dva předchůdce vandráků 

bez stanu a spacáku, 

táhli spolu světem širým 

a pod nebem modře čirým 

jenom širák na to spaní 

měli tenkrát ku sehnání. 

Byli trampy z donucení 

ale stejně - BYLI PRVNÍ! 

 

Můj doslov: 

Nyní už je jiná doba 

a pochybnost ve mně hlodá, 

až objevím jednou ráj 

jestli mi tam vízum daj΄. 

 
Bigglesovi, který tvrdí, že Diogenes byl první tramp 

 

 

 
 

 
     

 

Je statistika na lásku 

na sex a četnost styků 

a statistika orgasmu 

a statistika špatných zvyků. 

Jen šedý průměr zapadá 

úhledně do rovnic 

však ze života... 

...ze života nemaj΄ nic! 
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Moreton Bay, Austrálie, 9.8.2007 

 

RYBÁŘŮM Z MORETON BAY 
 

Jak noční závozníci 

toulaj se po moři 

hvězdy ví o dřině 

z které se živoří. 
 

 O chvílích napětí 

 kdy svaly tahaj sítě 

 bude tam úlovek 

 co aspoň nasytí tě? 
 

O bouřích kdy rybář 

přivázaný je v člunu 

proklíná Neptuna 

a modlí se i k němu. 
 

 Ráno pak do přístavu 

 očistit náklad ryb 

 a loď chce údržbu 

 a sítě opravit... 
 

Oddech jen ve spánku 

nářky jsou zakázané 

rybáři dobře ví  

proč SLZY a MOŘE jsou slané. 
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Sydney 16.9.2007 

 

PADE 
 

Jak babí léto na duši 

mi připadá ta nálada 

a vím, že se nesluší 

psát o tom, co mě napadá. 
 

Je konec nebo začátek 

v padesáti tvých snů 

chceš vrátit všechno nazpátek 

či hledět si jen příštích dnů? 
 

Možná bys měla pochopit 

co ohraná je deska 

NEŘEŠITELNÉ NEŘEŠIT 

a DNESKA JE JEN DNESKA! 

 
Peldě k padesátinám :-) 

 

 

 
při tesknění v Cooktownu 7.10.2007 

 

INTERVIEW S AMOREM 
 

Já: 

„Co mi to děláš, ty okřídlenej bastarde 

v mým věku snad zasloužím si klid 

a ty mi do cesty strčíš člověka  

jenž umí moje srdce rozbušit 

člověka, s kterým chci už pořád být 

a stýská se mi, když jsem pryč 

ty oplácanej parchante 

ukaž se a já vezmu bič, 

vždyť pro něj dělám cokoliv 

aniž nějakou vděčnost čekám 

no mám já toho zapotřebí 

hele Amore, strč si ten šíp někam.“ 

Amor:  

„Nabízím ruku ke smíru 

příměří snaž se zachovat 

měla bys kapku vděčná být 

máš srdce - můžeš milovat.“ 

 
Já vím komu 
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 Mezi Gold Coast a Sydney 17.10.2007 

 

ODJEZDY - PŘÍJEZDY 

DEPARTURES - ARRIVALS  
 

Nesnáším odjezdy, loučení 

 a na krajíčku slzy 

nesnáším útěchu za slovy: 

 „Vrať se brzy,“ 

nesnáším Nashledanou 

 když zavání to Sbohem 

nesnáším vyprovázení 

 podobné pohřbu v mnohém. 
 

Přesto však odjíždím 

 dál budu světem lítat 

možná snad proto jen 

 abych se mohla VÍTAT. 

 
GoldCoastskejm 

 

 
25.10.2007 

 

VE STYLU GELLNERA II 
 

Pleteme si Lásku 

s obyčejným Chtíčem. 

V čem hledat Cit? 

V Ničem! 

 

 

 
Tasmánie 23.11.2007 

 

VE STYLU GELLNERA II 
 

Jsem cizincem ve svém srdci 

Umírám tu bez pomoci 

Nevyznám se sama v sobě 

Klidu dojdu snad až v hrobě 

Vše je prosté jako dítě 

Ve dvou slovech  - Miluji tě! 
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Sněžné hory 4.11.2007 

 

TULEŇ ČEKEJ! 
 

Černá labuť v místě 

kde hrob je kamaráda 

kde Sněžná řeka chrání 

popel na svém dně 

a černá labuť volá: 

“Ahoj kluci, 

držím vám místo u ohně!“ 

 

 

 
 

 

 

 

 
19.12.2007 

 

Tento rok nase parta vstoupi do Noveho Roku 2008 na brezich kouzelne Snezne reky 

dole u Zanka na farme. 

Kamaradi o pulnoci hnedle po vlajce nase sklenky vzletnou hore abychom si i s Vami 

vsemi, kteri jste roztrouseni po celem svete, pripili a verte ze nase srdce a mysl v tom 

okamziku budou s Vami - tak pardi vse nej nej do toho 2008! 

Maruska & Vojta 

 

I já za Vás na Silvestra zvednu číši 

a pošlu Vám pozdraveni po Jižním Kříži 

takže až budete Vlajku zpívat 

a na hvězdy se vzhůru dívat 

u ohně jak u trampského stolu 

budeme vlastně všichni spolu. 

Vaše Pelda 
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na Tasmánii 21.12.2007 

 

NAŠLA JSEM V AUSTRÁLII: 
 

rudý písek outbacku a bílý písek pláží 

na Tasmánii vodopády, jenž deštný prales stráží 

potápění na Barier Riefu odnesla spálená záda 

a do Opery v šatičkách, jak dobrý mrav si žádá 

a na Gold Coastu surfaře 

a rozkvetlou poušť na jaře 

a ptakopyska ve Sněžné řece 

a klokany, no jasně, ty u silnice přece 

závrať výstupů i pádů 

a hlavně... dobré srdce vás všech kamarádů. 

 

Vám všem okolo ohně 

 

 

 
Gold Coast, Pacific Pines, 11.1.2008 

 

 

My first poem in bloody English  
 

   My heart pumps quick 

     My head is big 

       Because my brain is sick 

         I hold you like a stick 

           I am your tick 

 

For Dave 

 

 

 

 

 

Moje první báseň v té pitomé angličtině  
 

    Moje hlava je průhledná jak sítě 

       Lepím Tě do srdce, to zachytí Tě 

          Držím se Tě jak smůla a budu držet i příště 

             Jsem Tvoje klíště 

 

Pro Davida 
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New Zealand, On The Road, 26.2.2008 

 

 

FATE 
 

Rainbow is shining at the moment 

when the darkness of the storm has gone  

and the sun starts to smile at us 

and its beams are light up. 
 

Rainbow like a postman with a good letter 

game me something great 

brought YOU to my lonely life 

 I know today 

"She'll be right, mate!" 

{and Thank you, good FATE} 

 

 

 

 

PÍSEŇ O DUZE 
 

Duha se zjeví v okamžiku 

kdy déšť se potká se sluncem 

stejně tak já v jednom mžiku 

do tebe láskou spadla jsem. 
 

Odchází špatné dobrým vystřídáno 

jak bouřku slunce nahradí, 

Ty řekl jsi mi: „Chci Tě, ženo!“ 

Mám věřit, kdo mi poradí?! 
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Melbourne 1.2.2008 

 

FROM 50 TO 90 
 

My life is like a cup of coffee 

when you forget to stir it                               

all the time you drink bitter liquid 

as dark as a night never lit. 
 

The happy end is waiting on the bottom  

sugar and milk, full of promise 

and life similar to a coffee is brighten 

and brings sweet happiness. 

 

 

ŽIVOT A KAFE 

 

Můj život je jak šálek kávy 

když zapomeneš zamíchat 

a celý život piješ hořkou meltu 

nestihneš ani naříkat. 
 

Když všechno končí, jak si myslíš 

smetana kafe rozjasní 

a cukr lásky osladí ti 

aspoň ty roky a loky poslední. 

 

 

 
Melbourne 13.2.2008 

 

OTVÍRÁNÍ POKLADŮ NEJEN NA VELKÝ PÁTEK 
 

Křečovitě svíráš poklad v dlani 

a po umytí to je levná cetka. 

Jindy se ušklíbneš nad prostým darem 

co vyhodit jej hodláš hnedka, 

stačí však voda a vidíš diamant 

zasazený doprostředka. 
 

A stejné to je s kamarády 

tou vodou je tvůj neúspěch 

nelituj těch, kdo odcházejí 

kdo najednou má spěch. 

Zůstane málo, já vím, 

VŠAK TĚCH SI VAŽ  

 A V SEJFU SRDCE SI JE NAVŽDY NECH! 
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Melbourne 18.3.2008 

 

BOOKSHOP 
 

Regály plné krásných knih 

těžko uhádnout 

 co je v nich. 

Já sama sobě přiznám stáří 

vím přesně 

 co jsem měla v slabikáři. 

Pamatuju si obrázky i písmena 

ta knížka 

 byla jedna jediná. 

„Máma má mísu“ zní jak kouzlo 

pod oční víčka  

  náhle vklouzlo. 

A slzu tlačí mezi řasy 

co dělá 

 moje máma asi?! 

 

Mamce 

 

 
Gold Coast  23.3.2008 

 

 

21. března 2008 
 

První jarní den 

 shrabuji spadané listí 

První jarní den 

 vítr ulicí šustí 

První jarní den 

 mraky se hlásí k podzimu 

První jarní den 

 ptáci se chystaj´ na zimu 

První jarní den 

 mozkové buňky zmateně na poplach bijí 

První jarní den 

 rozum se škodolibě chechtá: 

  „Ty vole, dyť seš v Austrálii!“ 

 
Antemu do naší soutěže 
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Sněžné hory červen 2007 

 

ZÁPIS Z ČUNDRU 
 

Hoďte ucho na zonku v hantecu 

o Žankovi od Sněžnýho rivecu. 

Když rudoši v Práglu bačovali 

hóknul: „Ja to jebu,“ a balil dekle v Austrálii. 

Tam bóchal, fachčil, klepal jako rapl 

až měl ty fligny progómlý a hoknu sklapl. 

A pak hodil domovnicu do pravýho bušecu 

splácal bévák a lapil Hanu k sobě do holpecu. 

Vykómal to bezva, skvěle 

póvl, štatl, facha jsou mu u řiti, 

šalinu mu zoncna robí 

neuvalí za ni love, tak co by, 

bahno doma klohní a aby se dopek 

mastí z teho pytlované škopek, 

kóřku si sám lepí, kajtru válí a betálně béká 

když se tóžíš lochčit, ptej se na Švihlíka 

v ten moment s ním hnedle vášně lomcujó  

jak skakoši venku když brzdu somrujó. 
 

Byly správný zvonky, taky sjízdná chálka 

a pokaždý večer vařila se válka, 

jsi náš bezva kema, tak je všechno v cajku 

napakovali jsme se u vás víc než na Klondajku. 

Goldnu vezem v hercně, tak jakýpak štráfy 

zase dáme čučku, než natáhnem ráfy! 
 

P. S. A nejvíc se klepem, Žanku, ty big koňu 

až nám zase pustíš svoju Doňu Broňu. 
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VOTROCKÝ PŘEKLAD 
 

Poslechněte si píseň v brněnském nářečí 

o Janovi od Sněžné řeky. 

Když v Praze vládli komunisté 

zvolal: „Já se na to vykašlu,“ a odešel do Austrálie. 

Tam pracoval, pracoval, pracoval jako blázen 

až to všechno pochopil a přestal pracovat. 

Usadil se v buši 

postavil dům a oženil se s Hanou. 

Vymyslel to dobře, skvěle 

špatní lidé, město i práce jsou mu u zadní časti těla, 

elektriku mu vyrábí slunce 

neutratí za ni peníze 

vaří si pivo a aby bylo dobré 

vytváří z něho lahvové pivo, 

sám si balí cigarety, hraje na kytaru a výborně zpívá 

pokud se chceš zasmát, optej se na chytrého jelena 

okamžitě vyskočí jeho emoce 

jako klokani když venku loudí chléb. 
 

Bylo dobré vyprávění a dobré jídlo 

každý večer se povídalo, 

jsi náš dobrý kamarád, tak je vše v pořádku 

zbohatli jsme u vás víc než na kanadském potoce. 

To zlato si vezeme v srdci a nebudeme skrývat 

že zase přijedeme a už se nás nezbavíš, dokud neumřeme! :-) 

 

P. S. Nejvíce se těšíme, Jane, ty velký srandysto 

až nám opět přehraješ z magnetofonu svoji oblíbenou píseň o paní Bronislavě. 
 

Odborný poradce pro hantec: Libor Líbíček  

Veřejné šíření dovoleno: jen před Žankem psssssst 
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Na cestě vlakem z Brisbane do Melbourne 24.4.2008 

 

ONE WAY/JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA 
 

Kola vlakům křešou hvězdy z kolejnic 

a malují jim svatozář 

zpívají v rytmu NIKDY NIKDE NIC 

 to na kuráž. 

 

Závidím vlakům za sebou jisker prach 

a vpředu dálku toužící 

já už mám na dosah 

 cílovou stanici. 

 

Nám, hobous s jízdenkou 

3. místo poezie Trapsavec 2010 

 

 

 

 
doma v Čechách srpen 2008 

 

 

Tátovi 
 

Tu krev s genama trampování 

nám do žil Táta dal 

a pod širákem spaní 

a s báglem dál a dál... 
 

Však generace Táty 

odchází k Pajdovi 

a tramping hlásí ztráty 

mladí mu nehoví. 
 

Ale neboj Tati 

jdem pořád, co to dá 

jedeme tvojí tratí 

MŮJ BRÁCHA A JÁ. 

 

Taťkovi 
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doma v Čechách červenec 2008 

 

DVOJBÁSEŇ O JEDNOM ŘEŠENÍ 

ANEB DVA DOMOVY 
 

 

 

O plyšovém medvědovi 
 

Jsem doma v Čechách 

a patřím starým rodičům 

můj plyš je olysalý 

půl století hlásám své  

 brum brum brum. 
 

Kde je ta holčička 

která můj kožich ohladila 

a s hlavou na mém břiše 

o princích a dálkách snila? 
 

Sny se jí splnily 

však oči staré Mámy 

staví most přes tu dálku 

dvě hluboké, modré rány. 
 

Třesoucí ruce Táty 

chtějí, dokud ještě žijí, 

pohladit její vlásky 

vlásky jsou v Austrálii. 
 

Odpárejte mi skleněné oči 

prosím, už nechci vidět ani 

to smutné čekání 

tu naděj k uzoufání. 

VRÁTÍ SE? 

 

O snubním prstýnku 
 

Ležím na stole v jižní zemi 

jak důkaz lásky skutku 

On by chtěl hladit Ji 

však má jen mě a  

 oči plné smutku. 
 

Odjela daleko 

letadlem den a noc 

k nemocným rodičům 

se stářím na pomoc. 
 

V batohu vezla jeho lásku  

pod slibem že se vrátí 

však termín do svatby 

nebezpečně se krátí. 
 

Přes jeho lesklé oči 

pročtu se do srdce 

i když jsem chladný kov 

s ním brečet se mi chce. 
 

Celý život byl sám 

prý čekal právě na ni 

teď Ona je mu vším 

chce zvát ji svojí Paní. 

VRÁTÍ SE? 
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doma v Čechách 17.8.2008 

 

ČESKO 2008 - TRAMPI, DÍKY! 
 

Můj táta je tramp od kolébky 

však stáří stojí ve dveřích 

oželet musí potlach, vandr 

s nemocí v těle, o berlích. 
 

Přec dostal dárek pohádkový 

ke kulatinám tu neděli 

kdy ruce trampů mávající z vlaku 

o srdce se s ním rozdělí. 
 

On už teď ví a vám radí 

z moudrosti svých tří čtvrtin století: 

„Život, jako vlak Supercity, 

zoufale rychle proletí.“ 
 

Děkuju za tátu 

Pelda 

 

Trampům z vlaku a zvlášť Paddymu 

 

 

 

 
 doma na Gold Coastu 16.10.2008 

 

NIKDY NEŘÍKEJ NĚKDY 
 

NĚKDY se vypravím 

na dlouhé odjezdy 

NĚKDY v noci 

se budu dívat na hvězdy 

NĚKDY se chci věnovat  

Tobě a mít Tě rád 

NĚKDY budu mít čas 

šťastně a svobodně se smát 

NĚKDY si uděláme 

milionářský den 

NĚKDY si splním 

svůj dávný sen... 
 

NĚKDY NĚKDY NĚKDY... 

zní jak klekání 

a slůvkem NIKDY 

tak strašně zavání! 
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LIDÉ BDĚTE!, Gold Coast 28.3.2009 

 

 

O SVOBODĚ 
 

Kdy ptáci umírají? 

Když létat nemohou 

a zemská tíže přinutí je 

už jen stát na nohou? 
 

Kdy ptáci umírají? 

Když nesmí do oblak 

nemocná křídla nedovolí 

být „volný jako pták“? 
 

Kdy lidé umírají... 

 

 

 

ABOUT FREEDOM 
 

When will birds die? 

When it’s so far to the sky 

their sick wings are not able  

 to fly. 
 

When will birds die? 

When they don’t feel to be free 

and with law of gravity  

 they disagree. 
 

When will people die? 

 When freedom is not free... 
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srpen 2009 

 

 

Ahoj Mirku 
 

Sny jsou chleba naší duše 

Ty jsi jí dával dobře jíst 

a pro nás bylo nakažlivé 

jak dovedl jsi plány příst. 
 

I když Ti osud podtrh židli 

a následoval krutý pád 

nezůstal‘s ležet poražený 

dokázal‘s znovu začínat. 
 

Poslední podraz je tak nefér 

nejde to věřit, u všech ďasů, 

cítíme se tu bezprizorní 

jako Tvé palmy v Hondurasu. 
 

 

Marta a Adolf Popovi   Marta a David    Petr, Petra a Kačenka 

Čechy                            Austrálie             San Diego 

 

 

P.S. Vy všichni, kdo to čtete, 

nezapomeňte na znamení: 

OŽIVTE SVÉ SNY DNESKA! 

Žádný zítřek není!!!  
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někde mezi Čechama a Austrálií 22.9.2009 

 

Až mi jednou Pajda pošle zvadlo... 
 

... a zeptá se, jak jsem byla hodná, 

řeknu mu: „Nebyla! 

Ale život jsem vypila 

až do dna.“ 

 
Vilemíně 

2. místo poezie Trapsavec 2010 

 

 

 

 

 

Austrálie 13.2.2010 

TŘI PŘIKÁZÁNÍ 
 

A Pajda řekl: 

 „Jdi do lesa, 

  zapal oheň 

   a modli se.“ 

My jenom poslechli. 

 

 

 

     
 

 

 

Když je všechno na levačku 

 a chceš zase najít klid, 

  zajdi se do lesa  

   Pajdonáš pomodlit. 
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březen 2010 

 

Kamarádům z Melbourne 

 
Před léty jsme kamarádům 

dali vlajku osady 

jako díky za potlach 

jako naděj na návrat, 

    jednou, možná, 

               rádoby. 

 

Vlajku měli ve své chatě 

a mnoho dalších památek 

však proud času a proud řeky 

nejde vrátit nazpátek. 

 

Jsem tu opět, v očích slzy 

není chata, není vlajka,  

                          rudý kohout kokrhal 

a co zbylo po okolí 

rozběsněný Macalister 

                                    při povodni s sebou vzal. 

 

Zůstal komín, jak náhrobek 

snad aby nás varoval: 

“Co máš v očích, co máš v srdci 

jen to vždycky žije dál!“ 
 

 Marta Pelda Pelikánová 

 T.O. Nezávislý Westmen, Česká Třebová 
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únor 2010 

 

Vzpomínky v popelnici 
 

Co čeká naše poklady 

až my tu nebudem 

popeláři a smetiště 

jsou jejich dalším osudem?! 

 

Camrátka, vlajky, usárny jak veteš 

vyhodí potomci beznadějný 

škoda že naše vzpomínky 

nejsou recyklovatelný. 

 

Nedovedu si představit 

kroniku psanou třicet let 

ve společnosti odpadků 

že bude plesnivět. 

 

Však parta kamarádů 

obětovala svůj čas a um 

zaslouží si velké UMÍ! 

Máme TRAMPSKÉ MUZEUM. 
 

 

Gold Coast 6.6.2010 

 

KOŘENY 
 

Někteří lidé spálí mosty 

a vydají se za kopce 

a bez lítosti mění vlasti 

jak zip u svého poklopce. 

 

Já ale nechci přetnout žílu, 

transfuzi životabudičů, 

v ní proudí maily kamarádů 

a dopisy mých rodičů. 

 

Mízou pro moje kořeny 

jsou zprávy, jak se máte 

chci říct bez velkých patosů: 

„Díky, že vzpomínáte.“ 
 
Pro ty, kteří pochopili, jak je pro mě důležitá a vzácná a potřebná a... prostě jak nedovedu žít 

bez zpráv z DOMOVA. Je to můj dík za emaily s pár osobními řádky, ne jen s přeposlanými 

srandičkami, za vzkazy, za pokecání na Skypu, za telefonáty, za balíčky, za kalendáře s 

českými obrázky, za ruku, která bez váhání splní prosbu o pomoc mým rodičům, za pohledy, 

časopisy. Nemůžu vyjmenovat všechny, tak aspoň jedno hromadné velké DÍKY. 
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Gold Coast 13.5.2010 

 

 

Rákosce na cestu 
 

Někdo může žít do sta let 

a jako kdyby vůbec nebyl 

nic po něm nezůstane, 

 nikdo si nevzpomene, 

  nikdy se nenarodil. 

 

Na Tebe, copatá Rákosko, 

nejde zapomenout naráz, 

 na dobré, na špatné 

  i na Tvůj svéráz. 

 

Na Tvoji pomoc, na čundry společné 

na hádky, debaty, co všechno patří k trempu... 

Teď je to minulost.  

 Poslední AHOJ,  

  zalomení palce a prosba: 

Pozdravuj kamarády tam v nebeským kempu. 

 
 

Za všechny 

Pelda 

 

 

 

 

 

 
Gold Coast 17.1.2011 

 

LIMERIK  
 

Mám půl stoleté spolužáky 

Říkáme si „staré páky“ 

Rock’n’roll je naše hudba z ráje 

Jako víno každý věkem zraje 

Ale někdo octovatí taky 
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Gold Coast 25.4.2011 

 

 

TRAMPSKÝ  DOMOV/ KANADA 2011 
 

Co si myslíš Trampe 

kde svůj domov máš? 

Tam kde spíš pod širákem? 

Kde oheň rozděláš? 
 

Je to ta země 

kde jsi se narodil a rost? 

Nebo kam jsi emigroval 

kde zestárnul jsi dost? 
 

NE! 

Tramp má domov ve svém srdci 

tam je všechno, co kdy znal. 

Jsou tam země, ohně, kamarádi 

kterým kdysi sbohem dal. 
 

Mysli na to, když jsme tady 

a když palec zalomíš 

je to skalpel, kterým k srdci kamaráda 

dostáváš se blíž a blíž. 
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January 2012 

Optional monthly first line: They came from another country... 

 

 

WHERE IS MY HOME? 
 

I came from another country 

because I fell in love with a local bloke 

I have worked hard to integrate 

from English I nearly had a stroke. 
 

But still sometimes I can hear: 

“Go home, you are eating our cake!” 

I feel like rubbish 

I’m just an unwanted flake. 
 

Where should I go? 

I lost my former home 

and a new one is elusive 

like catching sea foam. 
 

If I live for hundred years 

some part of me will be always bare 

for rest of my life 

I’ll be stranger  

  EVERYWHERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDE DOMOV MŮJ... 
 

...ta věta z hymny 

zní v Čechách tolik frázovitě 

však v kraji palem je to jiné 

chytí a nepustí tě. 
 

Když... vzdal jsi naději 

že tvoje jméno někdo řekne správně 

aspoň v tom prvním pádě  

však víš, že čekáš marně... 
 

Když... posté vysvětluješ 

že Čechy nejsou ruská republika 

a pro ostatní je to jedno 

„Jste rozvojová země, zkrátka exotika.“ 
 

Když... cizí jazyk tvrdě dřeš už roky 

místo toho užívat si v ráji 

pak přijdeš na úřad 

a nerozumíš na co se tě ptají... 
 

A když si začneš myslet: 

„Už je všechno OK, už jsem domácí,“ 

tak určitě se najde někdo, kdo ti řekne: 

„Táhni domů! Naše země na emigranty 

doplácí.“ 
 

Když... v Čechách jsi ‚Ta z ciziny‘ 

a zrovna tak v té cizí zemi, 

už víš, že budeš cizinec 

vždycky a všude a mezi všemi. 
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po cestě na potlach 05.04.2012 

 

CO MĚ UČIL TÁTA 
 

Můj Táta začal trampovat 

 když Čechy říšskej protektorát byly 

a tramping mu byl únikem i potom 

 když komunisti zvítězili. 
 

A tak si myslím, že za ty roky Táta  

 už o trampingu něco ví 

a pomáhá mi rozdělit 

 co je pravý a co jalový. 
 

Jezdili v teplákách 

 a nebo co kdo měl 

nebylo nic 

 co jeden druhýmu by záviděl. 
 

Nebyly maskáče  

 s uznaným trampským vzorem 

a měli tele nebo pingl 

 nebyla usárna sbalená podle norem. 
 

A byla sranda -  

 kde jinde by ses bavit měl? 

Právě tu srandu třeba ve vlaku 

 jim každej mastňák záviděl. 
 

A hráli písničky 

 ty co se líbily a chytly za srdce 

a nikdo neurčoval, co je trampské 

 každému bylo povoleno hrát co chce. 
 

Tramping je v chování 

 k přírodě i k živé havěti. 

Tramping je v kamarádství 

 schopném i oběti. 
 

Tramping je volnost 

 říká Táta 

Volnost - ta pro nás  

 byla vždycky svatá. 
 

A hlavně pamatuj - tramping je o svobodě 

 o tom, že nikdo nepřekročí tvé kruhy 

a ty máš dost tolerance 

 nechat svobodu i pro ty druhý. 

 

 
Napsala Marta Pelda Pelikánová podle vyprávění táty Adolfa Babčáka Popa 
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Celosvětový potlach Austrálie 2014 

 

 

PLAMÍNKY 

 

Pod Jižním křížem v Austrálii 

scházíme se dnes u ohně 

a ve svých srdcích zažíháme 

vzpomínek nové pochodně. 

 

Plamínek za ty, kteří s námi 

v kruhu už nikdy nesednou 

Plamínek za cesty,  

které jsme prochodili 

a mnohé z nich nejednou. 

 

Plamínek za příběhy 

které jsme spolu zažili 

Plamínek za kus žvance 

o který jsme se dělili. 

 

Plamínek za písničky, 

 v kterých jsme vyzpívali 

svůj smutek, radosti i touhy 

Plamínek za čundry 

ty víkendový i ty hodně dlouhý. 

 

A jeden velký plamen za nás všechny 

ať Pajda opatruje trampskou chasu 

a my se aspoň došouráme 

na příští potlach do Texasu. 
 

 

Marta Pelda Pelikánová, 16.3.2014 

Poděkování kamarádům za perfektní přípravu a Pajdovi za perfektní počasí.  
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Píseň pro Celosvěťák v Austrálii 2014 

 

SE MNOU SPACÁKU  na melodii australské hitovky Waltzing Matilda 
 

1.  Jednou mladý trampík stál u řeky Vltavy 

na smrkovým jehličí snil svůj sen 

o svobodě, o dálkách, kam by se chtěl podívat 

Vždycky jen se mnou spacáku se dej. 

 

Ref.  

Se mnou spacáku, se mnou spacáku 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

o svobodě, o dálkách, kam by se chtěl podívat 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

 

2.  Sbalil si svůj pingl, rozhod se a vyrazil 

přes ostnatý dráty zdrhnul ven 

nechal doma vše, co měl, kus srdce i kytaru 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

 

Ref: 

Se mnou spacáku, se mnou spacáku 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

nechal doma vše, co měl, kus srdce i kytaru 

vždycky jen se mnou spacáku se dej. 

 

3. A tak prošel Kanadu, Austrálii, celý Státy 

volný a šťastný, je mu hej 

ve Švýcarsku, v Německu, všude potkal kamarády 

vždycky jen se mnou spacáku se dej. 

 

Ref:  

Se mnou spacáku, se mnou spacáku 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

ve Švýcarsku, v Německu, všude potkal kamarády 

vždycky jen se mnou spacáku se dej. 

 

4. Dneska starý trampík ví, že NĚCO ZA NĚCO 

šedivý a vrásčitý sní svůj sen 

„Stát na břehu Vltavy, to je všechno, co já chci.“ 

vždycky jen se mnou spacáku se dej. 

 

Ref:  

Se mnou spacáku, se mnou spacáku 

vždycky jen se mnou spacáku se dej 

„Stát na břehu Vltavy, to je všechno, co já chci.“ 

vždycky jen se mnou spacáku se dej. 
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2014 

 

KAPKA KE KAPCE 
 

Uprostřed deště posloucháš 

jak voda vypráví 

co kapka - příběh osamění 

řeka to napraví. 

 

Jsi na tom nějak podobně 

táhneš se po lese 

až večer v kruhu dalších kapek 

samotu odnese. 

 

 

 

     
 

 

 

Jsou kamarádi  
 kteří vedou řeči. 

A nedovíš se nic. 

A pak jsou ti 

 co řeknou Ahoj 

  zalomí palec  

a víš všechno. 

 

 

     
 

 

SCHÍZA 
 

Ego mě tlačí do města, 

 práce, auto, byt... 

A srdce šeptá nesměle:  

 „Do lesa! 

  Nech všechno být.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

90 

 

leden 2015 

 

SISYFOS V ZELENÉM 
 

I když tě život nakopal, 

škrábeš se do stráně, 

ramena hrdě narovnat 

a nevypadat zklamaně. 

 

Netušíš, co je nahoře, 

a přece pořád jdeš, 

máma ti vždycky vyčítala: 

„Zas děláš si, co chceš!“ 

 

--------------------------------- 

I když tě život nakopal, 

škrábeš se do stráně, 

ramena hrdě narovnat 

a nevypadat posraně. 

 

Šuma fuk, co je nahoře, 

i jestli nedojdeš, 

máma ti vždycky vyčítala: 

„Zas děláš si, co chceš!“ 

 

 

 

     
 

 

Tak velká holka nebrečí 

uprostřed noci pod hvězdama, 

spolyká potok slaných slz 

a zaleze si do spacáku sama. 

 

Možná tě ráno před stanem 

čeká kytička polního kvítí, 

i když je dárce anonymní,  

noční slzy se rosou třpytí. 
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Za tím 

co je v nás 

musíme  

DÁL od měst 

VÝŠ do hor 

HLOUB do lesů 

a hlavně RYCHLEJI! 

Lidí je pořád víc a víc. 
 

 

     
 

 

Karpatská stařenka 

bez bot a bez zubů 

vyhrne sukni a brodí peřeje 

na cestě do dědiny. 

Tož, co mi tu čučíme, chalani?! 

Zouvám kanady 

svlýkám maskáče 

usmívám se... 

Jen ty zuby ještě drží. 
 

 

     
 

 

Potlach Austrálie 4.4.2015 

 

Pamatujete usárnu a teletinu 

v ní ešus, lžíci, celtu 

jen to, co jsme unesli 

polívku Vitana, rum a žitný kafe meltu. 

 

Náhradní ponožky a jen půlku zubní pasty 

spacák mně šila moje máma 

sůl v krabičce od kinofilmu 

na chleba se škvarkama. 

 

Teď do auta se sotva vejdem 

těch krámu, který vezem ven 

snad stárnem nebo měníme se 

VŠAK HLAVNÍ JE, ŽE VYJEDEM! 
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KOŘENY versus KŘÍDLA 
 

Sám ses vyrval z rodné hroudy 

 Ještě doufáš v zapomnění 

Světem s báglem, nikde doma 

 Kořeny se v křídla mění 

 

 

 

     
 

 

PANTOFLE 
 

V pantoflích do lesa 

to nebyl chytrej/chytrý nápad 

jinak to nešlo 

musel ses rychle oknem drápat, 

 protože... 

 

Máš jenom košili, kalhoty od pyžama 

zima je pořádná 

o hůlce jak Erbenova Polednice 

ploužíš se od rána, 

 protože... 

 

 Protože hájíš svoje právo 

vybrat si místo, kde Ti Smrt zalomí palec. 

Tvoje místo! Stromů a Oblohy. A Svobody! 

Chceš určit si svůj vlastní konec. 

 

 A tak v těch pantoflích jdeš a jdeš 

a nadáváš si do blbců 

ale jdeš Svým lesním Domovem 

za ohnutými zády necháváš 

                 Jejich  

      Domov důchodců. 
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KÁMEN V DLANI 
 

R) U ohně sedí kamarádi 

každý má v dlani kamínek 

přivezli jsme je do Texasu 

a s nimi fůru vzpomínek. 

 

1) Já ležel dosud u ohniště 

trampů v nádherné Iowě 

chtěj' abych vyprávěl tu 

o jejich novém domově. 

 

2) Jsem kámen trampa z Austrálie 

tam ke klokanům odešel 

a je moc rád, že ještě žije 

když potlachu čas nadešel. 

 

R) U ohně sedí kamarádi 

každý má v dlani kamínek 

přivezli jsme je do Texasu 

a s nimi fůru vzpomínek. 

 

3) Kanadské štíty opustil jsem 

když mě Dan sebral u stanu 

a stýská se mi po těch horách 

už ale s vámi zůstanu. 

 

4) Mě přivez Paddy z Brdských lesů 

kam trampi chodí spousty let 

chci připomenout vám všem tady 

tu zemi krásnou na pohled. 

 

R) U ohně sedí kamarádi 

každý má v dlani kamínek 

přivezli jsme je do Texasu 

a s nimi fůru vzpomínek. 

 

5) Co kamínek to trampů domov 

který jsme našli na Zemi 

však naše srdce pořád tlučou 

v akordu spolu se všemi. 

 

R) A až se zítra rozejdeme 

zůstanou tu jen kamínky 

místo nich domů povezeme 

v srdci zas nové vzpomínky. 

Napsáno pro 7. celosvětový potlach 

československých trampů v Texasu 2006. 

Taťka a Brácha pokládají kamínek z bráchova 

kempu u České Třebové 
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JAK JDOU TRAMPI DO NEBE 
 

  

Až jednou dorazíme k Pajdovi 

budeme čekat jeho soud 

a Pajda řekne: „Žádný takový,  

  nebuď bloud. 

 

Já jsem bůh, já nesoudím 

takhle to nefachčí.“ 

A jenom zvedne zrcadlo 

má systém jinačí. 

 

V tom lesklém střepu vidíš sebe 

a ve svých očích plápolání 

odraz všech ohňů 

kde proseděl jsi do svítání. 

 

Na hlavě klobouky a hučky 

který jsi propotil 

na ramenou šrámy od popruhů 

tele, usárna, bágl - stovky kil. 

 

Na nohou vidíš puchejře 

kecky, kanady, pohory 

prochodil jsi snad stovky párů 

krvavým patám navzdory. 

 

 

 

 

 

 

Na sobě všechny ty hadry zelený 

s flekama od smůly, lančmítu, 

 od buřtů sem tam značku 

ty fleky mají svoji historii 

a proto nikdy neviděly pračku. 

 

A vidíš svoje srdce s podpisama 

co v cancáku jsi někdy měl 

ty, co si dodnes pamatuješ 

i ty, co už jsi zapomněl. 

 

Zahlídneš vlajku s bílou hvězdou 

zpěv končí, až když se rozední 

potlach ve Fort Adamsonu 

nevadí, že byl poslední. 

 

Už víš, že trampování 

byla tvá míza do žil 

a místo smutku cítíš vděčnost 

za všechno, co jsi tady prožil. 

 

Pak Pajda řekne: „Vítej v nebi.“ 

a schová zrcadlovej šajn 

a ty si s klidem v trampský duši 

    pomyslíš:  

   „SAKRA, BYLO TO FAJN!“ 

 

 

Marta Pelda Pelikánová 

2018 
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ANDĚLÉ EXISTUJÍ 
 

a občas slétnou na Zem 

kde podobu maj‘ lidí 

jen ten kdo věří 

jen ten i vidí. 

 

Potkáš je na cestách 

vypadaj normálně 

svá křídla maskujou /maskují 

v sbalené usárně. 

 

Jen hvězdy v jejich očích 

prozradí je. 

Dokud ty hvězdy svítí 

Nebe žije  /Nebe na Zemi je. 

 

     
 

Znáš trampa,  

 tuláka, 

  homelese? 

Je to šťastlivec, 

 který vlastní, 

  jen to, co unese. 

 

     
 

POSTAVA 
toulá se po lese 

a vlastní jen to,  

co unese.  

ZÁVIDÍM! 

     
 

14.1.2019 

ČERVENÁ KRÁLOVNA x ZELENÝ SVRŠEK 
 

Když láska překáží 

seš hazardní hráč. 

Zahodit červenou 

líznout si zelenou?! 

Nebuď sráč! 
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DEŠŤOVÁ STORY A JÉJE 
 

Vracím se z vandru 

 a chčije a chčije. 

Na stopu v maskáčích 

 moje tělo pomalinku hnije. 

 

Konečně světla, auto 

  a zpomaluje! 

Nahmátnu dveře, naskočím, 

 jenže... Co je, co je, co je? 

 

Ta kára nemá řidiče, 

 blesk prázdný volant osvětluje. 

Mám na čele pot 

 a venku leje. 

 

Hrůzou se nepohnu, jen se ptám anděla:  

           „Co se to děje?“ 

Blíží se zatáčka 

 a s ní i beznaděje. 

 

Z okýnka řidiče bílá hnáta otočí volantem 

           a auto usměrňuje. 

Tisknu se ke dveřím, 

           i usárna na mým klíně se chvěje. 

 

Světla vesnice, hurá, 

           svítí jak lampa petroleje 

a nápis ‚Hospoda‘, 

           nevadí že ‚U zloděje.‘ 

  

Vyskočím do tý sloty, utíkám, 

            za mnou auto duchů zeje. 

V hospodě lidi, sucho, 

           výčepní už mně ruma leje. 

 

Najednou hrom a pak ticho, 

           jen ve dveřích promočenej chlap sprostě kleje 

a řve na celou putyku:  

          „Kde je? Kde je? 

 

Ten zelenej hajzl, co skočil do auta, 

 když jsme ho s mámou tlačili!“ 

 

Zle je! Asi půjdu na galeje. 
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po cestě z potlachu duben 2021 

 

 

O čem to je 
 

„Co je trampské a co není?“ 

David se mně tuhle ptal, 

„Chci být taky dobrým trampem, 

tak abych si pozor dal. 

 

Je to v tom, že oblékáš se 

jako voják do boje? 

Je to v tom, že trampskou hymnu 

posloucháš jen ve stoje? 

 

Je to v písních, o čem zpívaj, 

nebo v tom jak pozdravím 

s tím palcem zvlášť vystrčeným, 

to už teďka dobře vím. 

 

Je to v tom, že tvoje jméno 

zní tak nějak západně? 

Je to v tom, jak často sedíš 

někde venku u ohně?“ 

 

Bylo mně ho fakt až líto, 

tak moc chce být trampem taky,  

líbí se mu mezi námi,  

líbí se mu naše zvyky. 

 

Tak se snažím o odpověď, 

co je trampské a co není, 

v čem to vězí a nevězí, 

těžko hledám vysvětlení. 

 

Jak přemýšlím, o čem to je, 

vzpomenu si na tátu, 

ten by řekl: „Je to v hlavě 

a v přístupu k životu.“ 
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21.02.2021 

 

TAMTADY 
 

Kde mají domov vlaštovky? 

    Tam nebo tady? 

A kde je TAM a kde je TADY? 

Jsi na tom stejně, 

    pověsíš klobouk na větev, 

        vyspíš se 

            a jdeš dál. 

 

 

 

 

VZKŘÍŠENÍ 
 

Když déšť brečí slané slzy 

    nad hrobkou léta 

    a stromy v úctě větve sklání, 

už teď se těším, 

    jak při jarním tání 

    oslavím zmrtvýchvstání. 

 

2. místo poezie oldpsavci Trapsavec 2021 

 

 

 
Trapsavec 2022 

 

VŠEDNÍ VŠEĎ 
 

Už zapomínám Kerouacu 

jaké to je být ON THE ROAD 

vařím, peru a uklízím 

a vysává mě všedi proud. 

Snad přijde zase doba jiná 

jen potřebuju svýho Deana. 

 

 

 

GENY VOLNOSTI 
 

Nehrajeme si na indiány, 

kovboje a kolty hřmící 

a stejně pořád něco vrní 

v DNA šroubovici. 
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HLADOMOR PO TOULÁNÍ 
 

Příliv a odliv se vystřídal, 

nepočítám už kolikrát. 

Dávno jsem měla jinde být, 

na bágl sedá prach. 

A na vzpomínkách sedí taky, 

já požádat chci směle: 

„Kovide, už jdi do pr*ele!“ 

 

 

 
únor 2022 

 

ZATÍM DOBRÝ 
 

Mám super skvělé zprávy! 

No, vlastně jednu jedinou: 

 „Budím se na správné straně trávy.“ 

 Tak slavím ráno s květinou. 

 

 

 

BABIČČINA RADA 
 

Máš všeho plné zuby. 

 Co ještě musíš skousnout, 

  spolknout, strávit?! 

Poslední kapka míří k hladině. 

Babička říkávala: „Není na světě trápení, 

  by neodešlo po lesní pěšině.“ 

Tak jdeš. Snad tě nedohoní. 

 

 

 

POD LUPOU 
 

Kapka deště je mé zvětšovací sklíčko, 

 s ní procitnutí nakluše. 

Na tomhle mokrým vandru 

 já vidím ti až do duše. 

  

 

 

 

 



Marta Pelikánová - Posbírané na cestě 

100 

 

 

 

BARVOSLEPÝ SVĚT  
 

Ve světě mizí to, 

co za něco by stálo 

 červené hodně 

 zelené málo. 

VYRÁŽÍM ZA DUHOU. 

 

 

 

TLAČIT? TÁHNOUT! 
 

Procházíme automatickými dveřmi. 

Jak potom můžeme mít kliku. 

Přejímka zboží. Přijdu za chvíli. 

Nebo spíš nikdy. 

 

 

******************************** 

 

Mám stovky fotek západů slunce. 

A asi polovinu východů. 

 Holt východ je moc brzy. 

A stejně je zvláštní, 

že ten pohled  

 se nikdy neomrzí. 

 

************************ 

 
červen 2022 

SÚTRA 
 

Jaro přichází, 

 den a noc se střídá, 

  tráva roste. 

Je to tak prosté. 

To jenom MY  

 všechno komplikujeme. 
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KREV TULÁKŮ A KOČOVNÍKŮ 
 

Když zlobila jsem jako malá, 

máma mně ráda strašila: 

„Prodám tě cikánům!“ 

A já se tak moc těšila 

 

Tu nespoutanou volnost 

jsem jim záviděla 

divokost v očích 

a kašlat na morál. 

 

No, vyrostla jsem jako  

‚slušný‘ člověk 

však tuhle touhu 

nosím dál.  

 

 

 
srpen 2022 

 

A TAK TO JE 
 

Sníh, 

 prašan, 

  stopa tvé lyže. 

Nezáleží jak hluboká, 

 vír ji zafouká,  

  jaro ji smaže. 

A stejné to je v životě. 

 Tak proč ta křeč?! 

 

 


