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TEXTY 
SOLO 

 

…samo solo samo solo samo solo samo solo… 

 

Ref.: 

Bejt sám. Vnímat svět nezhaluzenym hledem. Lékem bo jedem. Jen to vyprázdnit svým sérem. 

Bejt sám. Rozeznat hlasy z nevědomí, co ego drolí. Jít ještě hloubš, když to bolí. 

Bejt sám. Srát na kéry, co ti cpou. Nepřestat se ptát. Odpovědi za sebou. 

Bejt sám. Najít svou jehlu v kupě sena. Ztupit ji hrot. Pak nepřekvapí změna. 

 

1/Vždycky když mě to trefí, vidim svoje slabiny 

Šutry lítaj vesmírem, neznaj hodiny 

Mašiny jiskřej, omráčej lajky 

Zdrhaj z domovů, balej cajky 

Převezou krámy, hmotu i byte 

Cestou něco ztratí a to není cajk.. 

Cesty kolem dokola na kosmodromu mysli 

Podpora pasažérů. Vesty. Kyslík. 

Bejt sám je jak umět plavat v moři vjemů 

V nicotě spirály života do kuželů 

Bejt sám je jak se ze všeho neposrat 

Chtít po sobě víc, když od druhejch nedostat 

Taky to ale znamená umět bejt s nima 

Lehký je se pokoupat ve vlastních slinách 

Pak jak slimák se člověk plazí časem 

Než ho někdo osolí a on chce zase: 

 

Bejt sám… 

..ságo solo ságo solo ságo solo ságo solo… 

 

Ref. 

 

2/Čim blíž kontaktu, tím víc se masky tváří 

Mimikry v mimice tichý význam ozařují 

Nedělej, že to nevidim, znám tu záři 

Už jsem ji jednou viděl, když jsem něco chtěl.. 

provařit. Vyznávat se sobě je jak v lidech 

každej je fakin player, kdo ne, už má klídek 

game over, už žádnej další level 

Mrtvola. Samota. Dědictví. Plevel. 

Bejt sám se sebou je jak nejtěžší úkol 

Když slyšíš ty hovada, jak ti vevnitř řvou 

A nutěj tě vybrat si jedno z nich 

Co pod rouškou mlčení ti zkřiví xicht 

Bejt sám… je jak nechat to stát samo 

Neřešit stádo, jen vědět, co chtít 

A když to nemám, tak už se probudim 

Všechny ty strachy a brázdy prorazim… 



02 MILI  

 

…Mili..Mili…Mili..Mili … 

 

1/Její jméno je Mili. Má toho echt- 

tovní typka za pultem. Gamma. Blesk. 

Viděl jsem ji v jednom astrálnim městě. 

Došlo mi, že ji často potkávám ve snech 

z nevědomí. Tak je mi povědomá. 

Děf! ..če. Ta divoká vnitřní fena má 

v očích hlad. Ale žádná čubička. 

Spíš ultra životabudička.. 

Anima echt, anima anima echt. 

Bez ní by neměl smysl ten nesmyslnej svět. 

Mili-lady mi vždycky ukáže tvář. 

Dřív než by byl k tomu třeba snář. 

Poněvadž v kosmik samotě jsem našel ji. 

Její nevinností ovíněný. 

Měla božskej outfit a trčela z houfu. 

Nešlo za ní nejít a plnit touhu. 

 

Ref.: 

Šel jsem s ní, když zazněl zvon. 

Rezonance: můj vnitřní pohon. 

A ona řekla: „Pojď se mnou ven, 

Ukážu ti svět za obzorem/horizontem“ 

Šel jsem s ní, když zazněl hrom. 

Rezonance: můj vnitřní pohon. 

A ona řekla: „Pojď se mnou ven, 

Ukážu ti svět za rohem.“ 

 

2/Mám drajv jak mustang a hledám heslo. 

Sedíme. Podáváme si víno jak žezlo. 

Bavíme se o věcech, co se teprv stanou. 

Ruchy civilizace? Ty sou teď stranou. 

A ona říká, že má čupr plavidlo, 

co vypadá jak sova. jo. Jo. JO! 

Očekávanej dotaz se jí mezi rty dere. 

Řikám: „Jasně že jedem! Už mě to tu sere.“ 

Tak zvedáme zadky jak  Cameron laťky.  

Mili má super garáž z nový pralátky. 

[pííísk] „Tomu řikám fáro!!“ 

„Ať se letí vysrat Mig21 bo bávo.“ 

Mou hlášku potvrzuje Mister Dítě. 

Malej robot. Cejtim, že patřim do jeho sítě. 

Tak je vše v pohybu. Nechávám to bujet. 

Svět je delší, tak proč se nejet ujet… 

 

Ref.



LETY SKRZ 

 

…pátek 13týho. Čas vyrazit na cestu. A kam??  

..třeba doprdele..hnědou dírou..lety skrz.. 

 

Ref.: 

Soví loď a lety skrz 

Flákám se vesmírem se svojí crew 

Já, Mili a Mister Dítě 

Vidíme věci, co vyvrbí tě 

Soví loď a lety skrz 

Flákám se vesmírem se svojí crew 

Já, Mili a Mister Dítě 

Vidíme věci, co vyvrtí tě 

 

 

1/Mimo Zem je všechno brut. 

Mám s sebou korga a microbrutte. 

Lítáme hyperprostorem jak dálnicema.  

Já, dětinskej robot a má vnitřní žena. 

Už pár světelnejch let žerem jen bagetu. 

Dobře si vybíráme, kterou skouknem planetu. 

Opustit zemi byl zásadní jeb. 

Máme supersoví loď s pohonem rap. 

Joo, tohle se ti nestane za bílýho dne. 

Nekonečno obrazů, je to jak v hlavě. 

Mám oči, jazyk, uši, čuch a hmat. 

Přesto furt cejtim něco víc tu sálat. 

Válim se v kokpitu za zpěvu sov. 

Oknem ven mi Zem přijde jak vidlákov. 

Láduju do hedky vyšší matiku. 

Unikátní kódy, jak zvládnout paniku. 

A nepřetržitou rozpínavost vědomí. 

Je to jak kdybych furt jel na L.S.D. 

Možná to bude tim, že mám dech holotropní. 

Chaos se mi vrejvá do všech [klip! klop!] chlopní. 

Všechny mý tkáně si dávaj restart. 

Cejtim se na cucky, tady končí Gestalt. 

Najednou mám pocit, že jsem zpět. 

Jenom ňák jinak..ten let je fet.. 

 

Ref. 

 

2/Eins zwei drei, Mili nese kafe. 

Z Arabiconu 9. Prdel mi blafne. 

V Mistru Dítěti se vařej obvody. 

Jak malý smradi řvem, lítáme po lodi. 

Nadzvukovou rychlostí svištim na wécé. 

O cosi zavadim. Všechno se třese!!! 

Palubní počítač hlasí : [W.T.F.] 

Plavidlo si dělá, co chce a dělá: [fffffffff]  

Řítíme se hvězdokupou do neznáma. 

Bezpečnostní síť má co dělat s náma. 

Pohon lodi teď valí na pořádnej grime. 

Jak a kde tohle skončí, to my nemáme šajn. 

Vždycky se totiž stane něco, co nečekám. 

V důsledku toho, že jsem na něco jinýho ready. 

Vesmír je velký sousto pro člověka. 

Co si dělá jasno ve všem, co se mihne na nebi.. 

 

Ref. 

 

ZE-MĚ-DVĚ 

 

1/Kde? Kdy? Co? Proč? Jak to jééé? 

Spousta prachu. [Ech! Ech! Ech!]  

Chladná zem. Bolavá hlava. 

Uvědomění. Pocitů salva: 

Nikde ani feláka. Mínus 3 hurá. 

Samota. Prázdnota. Zmizel i koráb. 

Několik směrů, ani jeden správnej. 

Přesto mi něco uvnitř říká: vstávej. 

 

Nevim, jestli žiju nebo jsem už dead. 

Ale na to asi není čas právě teď.. 

Dlouhá pustá pláň až na jednu chybku. 

Že na mě čumí někdo, kdo mi připomíná kytku. 

„Héééj, víš, co se stalo? Kde je má crew?“ 

Mluví na mě zvukem: [ráp lokimetrů]  

Zelenejma končetinama kamsi vrhá stín 

Nezbejvá teda než jít za tím… 

 

Ref:  

[Jetví. Délimejsmy mězedvě. 

Sijed líkkys. Ym mesyslíne. 

Žrdze kat louhod, kaj šebud tícht. 

Licechš šantány běchpří, mežům ohitř cít.] 

[Jetví. Délimejsmy mězedvě. 

Sijed líkkys. Ym mesyslíne. 

Žrdze kat louhod, kaj šebud tícht. 

Licechš šantány běchpří, mežům ohitř cít.] 

 

2/Snažim se mluvit, ale chybí tomu ídé. 

Ale z gest poznávám, že to teprv příde. 

Ne zanedlouho. Ale ani příliš. 

Přicházíme totiž do bizarní village. 

Kytka povidá: [Kat mjse ut.] 

Zní to, jak když tě echt bolí zub..



Vidim další lidi, nebo spíš kytky. 

Napadá mě, že de nejspíš o lidikytky. 

A že bejt kytkačlověk musí mít klad. 

Vůbec jim totiž nevadí, že zrovna začalo chcát.  

Sedám k nim. Podávaj mi něco jak komp. 

Už jsem to viděl. Je to 6ka komunikon. 

 

Ref:  

[Jetví. Délimejsmy mězedvě. 

Sijed líkkys. Ym mesyslíne. 

Žrdze kat louhod, kaj šebud tícht. 

Licechš šantány běchpří, mežům ohitř cít.] 

… 

Vítej, my jsme lidé Ze-Mě-Dvě 

Dej si kyslík. My nesyslíme. 

Zdrž se tak dlouho, jak budeš chtít. 

Chceš-li znát náš příběh, můžem ti ho říct. 

 

3/Ošéfovali káru. Zmizeli ze Země. 

Když né jemně ohrožené měli své sémě. 

Neměli páru, proč bitý byli. 

Že jiný lidi je hubili, tak to zabalili. 

Přišli jinam, ale neměli co srát 

Tak geniální nápad byl se zkytkovat. 

Od tý doby sou high, zároveň blíž zemi. 

A jak chlorofyl čerpaj paprsky osvícení.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.:Vítej, my jsme lidé Ze-Mě-Dvě 

Dej si kyslík. My nesyslíme. 

Zdrž se tak dlouho, jak budeš chtít. 

Chceš-li znát náš příběh, můžem ti ho říct. 

Vítej, my jsme lidé Ze-Mě-Dvě 

Dej si do trumpety. My nesyslíme. 

Zdrž se tak dlouho, jak budeš chtít. 

Chceš-li znát náš příběh, můžem ti ho říct. 

 

4/ 

Ze Země na Zem, no to mě poser. 

Řikal jsem si prve, ale není to tu voser. 

ManTulipán nepřerušuje děj. 

Já jo, páč mě fascinuje jedna orchidej. 

V tu ránu mi někdo klepe na rameno. 

Otočím se, je to Mili. „Rád tě vidim ženo!“ 

Prej můžem letět kamkoliv jejich plavidlem. 

Co vypadá jak květináč. Tak co? Kam pojedem? 

 

(….třeba doprdele…hnědou dírou…letyskrz…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLOAKTIKON 69 (feat Technodatel) 

 

…Palubní kompjútr..je let-vševěd. Rádí nám: 

[Kloaktikon 69]..A co se děje na Kloaktikonu 69?.. 

[Nic jinýho než kosmik párty] 

..šest devět šest devět šest devět… 

 

1/Super party. Bys nezív. 

Uspořádal ji Kool Keith. 

Je tu taky James Cole a Kapitán Hook 

Když de Keith kolem, oni shejbaj hrb. 

Všichni se baví. Má to elán. 

Majkem dává drajv DJ Rap-tilián. 

Technodatel nese organik pití. 

Džynnan Tonnyx. Do těl se řítí. 

Míhá se tu taky Profesor Puch. 

Všechny včetně mě učí tajům hub. 

Drogy v mojí hlavě. Jsem divokej anděl. 

Chčiju jak bauch. Spaluju panděro. 

Tančim. Jančim. Jedu jedy. 

Vyměňujou se hypno-pohledy. 

Připadaj mi čim dál víc fajn. 

Jak kdybych ty tváře už éry znal. 

Kmitočty pulzujou do všech tónin. 

Mý tělo. Můj benzín. Serotonin. 

Už ani nevnímám, jak funim. 

Dneska v noci je čas na vylomeniny. 

Nevnímám hodiny-párty kosmik. 

Nasávám energy – přísnej toxik. 

Ta chvíle je magická a nekončí. 

Moje vědomí roste a já skotačím… 

 

Ref.: 

Palubní kompjútr je let-vševěd. 

Vzal nás na Kloaktikon 69: 

[Nic jinýho než kosmik párty] 

Zejtra nás echt budou bolet nárty. 

Nic jinýho než kosmik párty. 

Nic jinýho než kosmik párty. 

Nic jinýho než kosmik párty. 

Zejtra nás echt budou bolet i paty. 

 

2/Technodatel 

 

Ref. 

 

3/Zčistajasna ke mně přichází asi jedna z Kool 

Keithovejch ex.  

Ptá se mě, co bych řek na mezigalaktickej sex. 

Mili se líbí. Tak jsem nám objednal ještě pár rund. 

Netušil jsem ale, že bude mít 10 kund. 

Razdva345. 5. Edosh musí poznat intergalaktik sex. 

678910. 10. Až je všechny zvládne, bude spát jak 

dudek. 

Razdva345. 5. Edosh musí poznat intergalaktik sex.  

678910. 10. Až je všechny zvládne, bude spááát… 

On ale nespí, má ještě větší wipe. 

Paří dál. Chová se jak harant. 

Dělá věci, co ho zejtra budou pálit. 

V tu chvíli k němu de někdo z povzdálí. 

Je to Mister Dítě. „Čau, kdes byl?“ 

Říká, že nás nemoch najít, tak nešlo nic 

Jinýho, než jet na kosmik párty… 

 

…Nic jinýho než kosmik párty… 

 

 

 

 

 

 

A-L-F-A L-Y-S-I-N-A (feat Smrad aka Profesor Puch) 

 

1/Po ztřeštěný párty a psycho turbíně. 

Máme dojezd na Alfa-Lysině. 

Planetě, co ovládly houby a r-o-z-k-l-a-d. 

Planetě, kam se vozí  vesmírnej odpad. 

Usneš tu na zemi – ráno budeš hledat nohy. 

Koráb květináč jsme parkli na poli. 

Dem po povrchu. Máme díry v podrážce. 

Asi proto tu sou všude ty odolný pražce. 

Nad hlavou nám svištěj houbí klobouky. 

Čekýrujou trash. Dělaj oblouky. 

Podivný houbaři tu sbíraj užitečnin. 

Maj klec-košíky. Jedou si Damstr-dájin. 

Pozastavujem se nad zbytky sovího plavidla. 

Odevšad na nás blikaj čidla-dávidla. 

Internet vzduchu nám dráždí nozdru. 

Táhne nás směrem k bedlímu hvozdu. 

Elektrizující prstence dráždí kukadla. 

Totální jas. Padáme do neznáma. 

Plesk! Žbluňk! Tvrdýýýý…Neva! 

Vždycky jsme chtěli bejt jedni z těch, co smrdí. 

Z neznáma nás vytahuje prof.Puch. 

Chystá se říct proč. My nastražujem uch. 

Po ztřeštěný párty a psycho turbíně. 

Máme dojezd na Alfa Lysině… 



Ref.:   

Houby.Gramy.Kill.ometry 

Smrad, kterýho se nezbavíš. Vznik. Zánik. 

Suchý rty. Ryzí prožitek. Až tísnivě. 

Najdeš jen a pouze na A-l-f-a L-y-s-i-n-ě.. 

 

2/Smrad aka Prof.Puch 

3/Je to jak když vůbec o něčem přemejšlíš. 

Psycho rozklad je chaos. Totiž není skrýš. 

Mám (s) sebou crew aktérů, ale teď jsem sám. 

Alfa Lysinou procházim. Se rozkládám. 

A je to jak když neplavu pro ani proti. 

Jen jdu a stojim mimo všechny proudy. 

A napadaj mě slova, co potřebou provětrat. 

Po pravdě mi z toho dost začíná jebat. 

A ve stavu rozložení vidim záchranou záři. 

Netuším ale, že to sou galaktický popeláři. 

A v domnění, že jsem smetí, mě odvážej od všeho-všech. 

A mě nezbejvá než samota a ryzí prožitek. 

 

Ref. 

 

 

ZARTAKLA (voiced by Anna Konda) 

 

…Vítáme vážené smetí v nákladovém prostoru lodi Zartakla.  

Bohužel, Kosmos vás nyní nemůže přijmout.  

Je tedy naší povinností vrátit Vás, vážené smetí, odkud jste přišlo.  

Než se tak stane my vám přejeme příjemný let.. 

 

1/Stěny se stahujou jak prázdný břicho. 

Hladový vize. Řev střídá ticho. 

Žádnej život. Jen čurbes kolem mě. 

Vězim na pojebaný Zartakle. 

Jak se na zdi píše. Kde to čárkuju. 

Podivný hodiny blikaj v rohu. 

V mym pokoji tma. Svíce mý zvíře. 

Záchvaty agrese. Biorytmus v píče. 

Není úniku. Už jsem se pídil. 

Hážu s odpadem jak kdybych ho třídil. 

Sám se svou šelmou. Hryžu nehty. 

Sám se svou šelmou. Není lehký. 

Totiž ve tmě je složitý poznat. 

Jestli civíš out nebo in. 

A jestli ten s kym mluvíš. 

Seš ty sám bo jen tvůj stín.. 

 

 

 



Ref.: 

Slyší mě někdo? Já chci ven! 

Do hajzlu s timhle matrixem! 

Jsem kurva člověk! Žádnej krám! 

Píče! Já se snad dodělám.. 

 

…ven… 

 

2/„Konečně se ptáš. Jo. Slyšim tě.“ 

Úlekem padám… Vo co tady de?  

„Ahoj. Já jsem zubatá popelnice. 

Hoď mi pod dekl-a Dozvíš se více.“ 

Tak krmim ji. Já krmim ji. 

Ona fláká víkem. Je to debilní. 

Zároveň boží jak mele panty. 

Krásný si povidat. Dál házím fanty. 

„Díky. Bauch trash ti to zaplať. 

Už dlouho mi nikdo takhle nedal nažrat. 

Naposledy to byl myslim van de Merwe Wikus 

Házel mi konzervy s kočičim žrádlem vmžiku 

Taky jsem ráda, že už jsi klidný. 

Cesta je nekonečná. Klidně si zdřímni. 

Uvnitř mě najdeš, na co si vzpomeneš. 

Tak dělej dělej. Dřív než tu vyměkkneš.“ 

Čumim jí pod víko: Kalhoty. Hrníček. 

Teplíčko. Postýlka. Sušenky. Čajíček. 

Bruttíček. Rolíček. Saxíček. Korgíček. 

Cédéčka s rapíčkem. Džynnan Tonnyxíček. 

Bum ! Dekl! Bum!....co sem to za debila? 

Neeeee…Ta čubka mě obamalutila.. 

 

Ref. 

 

…chci ven! „Jo, to je vono, pořádně do mě třískni!“ Pust mě ven ty čubko!  

„Už jsem ti řekla, že tě pustim, až si vyslechneš pohádku.“  

No tak jooo nooo. „Neboj, bude se ti líbit.“ 

 

VELKEJ PLESK (feat Petr van Krbetz & Vejt z Kontroll) 

 

Popelnice: „DJ jedéééém…..dej mi beat“ 

 

„Cožpak ty nevíš, jak vznikl velkej plesk? 

To přece jednou ve svý chalupě doktor van Krbetz 

Hrál na konci vesmíru na svůj echt 

Echt ECHT elektronische klarinet… 

Cožpak ty nevíš, jak vznikl velkej plesk? 

To přece jednou ve svý chalupě Holub Vítek 

Hrál na konci vesmíru na svůj echt 

Echt ECHT nepotiše bubnomet…“



HOUM 

1/Vhozen do světa. Znám jeho smrad. 

Lačná tvář Molocha. Chce furt žrát. 

Šedivý ulice a držky billboardy. 

Výkonný stroje. Zaplivaný bary. 

Tak se ptám: proč hledám ňákou fakin tru? 

Proč za tim, co mi chybí, imrvére du? 

Na čem jedu? Co je můj wipe? 

Můj letitej brach: dynamo-mic. 

Pra pra pra pra pra pravdu. 

Z hlubin nevědomí dostaneš facku. 

Unikátní esenci. Tak proč se divit těm já? 

Co by za pár tripů ušli světa kraj? 

Vždycky je víc možností, než se zdá: 

krámy, job, sitkom a tamtarádadá. 

A opakovat vzorec je jak holit číra. 

Skončíš tak vyjetej, že tě nasere i díra  

na silnici..Takže rozkopat tradice. 

Prdel hovno vidí na barový stolici. 

Jen vošéfovat káru a zmizet někam pryč. 

Vypnout svět. Jeho pulsující hry. 

Vošéfovat kár..kár.. 

Rozplynout se pryč..pryč.. 

Vypojit svět..svět.. 

Jeho tepající hry. 

 

Ref.: 

Tady na zemi 

Vyjetý systémy 

Potřebujou lidi 

Aby se v nich vyznali/y 

Zbraně. (v)olej. Peace.  

Where’s my home? Where’s my home? 

Krok sun brzda bis.  

Where’s my hoe? Where’s my hoe? 

Makej. Zaplať. Zmiz. 

Where’s my home? Where’s my home? 

Země jinde domov můj.. 

 

2/ 

Sebevědomějc než Zafod Bíblbrox. 

Nabíhám do zóny 51. Mám toho dost! 

Vošéfovat loď. Najít svou crew. 

Prorazit oblaka. Zmizet z povrchu. 

Ty mrdi dou na mě s laserovkou. 

Jenže já je oslňuju svou čelovkou. 

Hackuju vrata od hlavní haly. 

Vida! mrtě plavidel. Už jsem tady. 

V tu ránu cejtim konec svý mega-touhy. 

Takovýhle plechovky žerou na Alfa-Lysině houby. 

Kurva! Jste 0 ze Země jedna! 

1000000 let za kytkama. Verze Beta. 

Doprdele se všim! Je perný se uklidnit. 

Na každej pád se ale někam musim uklidit. 

Kradu jentaktak ten nejlepší vrak. 

Ale prorazit s nim oblaka radši nebudu riskovat. 

Lítám matkou zemí, ale nic. 

Nic, co by helplo sonicky se ztratit pryč. 

Ještě mě napadá zčekýrovat Sibiř. 

Ale dráždit Vladimíra může bejt příliš. 

Jsem high. Mám zemělán na dohled. 

A plán na neviditelnost. Bejt v sadě květ. 

V srdci Evropy je pod lampou tma. 

Tak zaparkuju se do widlákowa.. 

 

Ref. 

 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ (prod.PhCZ) 

 

1/Hej hej lidi na týhle Zeměkouli! 

Li li lidově mi jebe v kopuli. 

Earth People! Vo co tady kurva dé? 

Teď je tu Edosh a tomu vyjebé… 

 

Chtělo se mi skočit z posledního patra. 

Ale nakonec…jsem navštívil psychiatra. 

Popsal jsem mu, co znamená bejt Edoshe. 

A von mi diagnostikoval psychosche.. 

K čemuž dodal: „vem si pilulku 

Buď dobrovolně, nebo svěrací kazajku 

A okamžitej nástup na lo-bo-tom. 

Přetvořit alfa rytmus na mo-no-ton.! 

K čemuž dodávám: naser si 

Zapínám čelovku. Prchám kamsi. 

Když není pomoci, pomůžu si sám. 

Pomalu si v hedce rýsuju psycho-plán… 

 

Ref.: 

Dej mi víc času a řeknu ti, kdo jsem 

Proletim se hlavou jako vesmírem 

Čim dál víc mám pocit, že už se znám 

Pokračování příště. Dráha je nekonečná. 

 

2/Hej hej lidi na týhle Zeměkouli! 

Li li lidově mi jebe v kopuli. 

Earth People! Vo co tady kurva dé? 

Teď je tu Edosh a tomu vyjebé… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Nikdo tu není jen plastický hlavy. 

Extrahuju z žil rap. Prolejzám bary. 

Skupenství 5. Jsem random-architekt. 

Rozkládám vztahy na super-echt. 

Včera mi do labo dovezli tunu merkuru. 

Přes Venuši k Andromedě rozprostírám model 

vesmíru. 

Světlu už to z hajzlu do ložnice chvíli trvá. 

Pouštim k tomu rap a krystaly tonyxu do gina. 

Jsem sám. Společnost mi dělá žváro za uchem. 

Domácí kutil – ponechán se svou hlavou jak 

s kosmem. 

Ten kluk je nemocný. Spojuje šrouby a matice. 

Chystá se na trip do modelu svý palice. 

Při tom všem ví, že se do něj nemůže vejít. 

Napadá ho skvělá píčovina: ňák se zmenšit. 

Ze ztrát a nálezů vyrábí sérum. 

Stává se jehlou v on-kontinuum. 

Miniaturní já. Jeho ego se drolí: 

Cestuje hluboko v univerzu nevědomí: 

Mili. Dítě. Kytky. Bordel. Houby. Galaxie. 

Tohle není psycho scifi, ale psycho scifi fantazie…. 

 

 

 


