
Šifra číslo 9
Malvína

Šifra

Ruce v kapsách klepu kosu
kaltna krutá útočí
omrzá, ou, obočí
obří rampouch odpad z nosu

Únava má tíhu mroží
klesám sešlý na bodlák
Petra zívá jako drak
Tomáš rovnou chrápe v hloží

Blbá šifro, proč nás týráš?
kdo si tohle objednal?
chtěl bych tak být někde dál
cíl hry už je jenom miráž

Koumám kilo kravských kroků
metrák, tunu, gigagram
kravštějších než mostohran
nejkravštější šifru roku

Zemák známe zhruba zatím
nápad nechce najít nás
frfňám, mručím jako ďas
pak už hlavou o strom mlátím

Který hňup tam nacpal tolik
a rozstříhal chuchvalce?
slizký bordel v obálce
to by lízal jenom zvrhlík

Hodinka, pak druhá, pátá
za chvíli se rozední
a jsme zase poslední
těžko dožene se ztráta

Morálka je v suterénu
a my marné mátohy
máme mokré batohy
má to ještě vůbec cenu?

Dopočítám strofy, slova
slabiky i souhlásky
hlavou krouží klobásky
kurva, krpa, no, tak znova

Vida, mohl bych snad měřit
potom orotovat tím
— lupou a směr snímat smím
spěchám, skoro chci zas věřit

Či to byl jen pouhý přelud
písmen polská polévka?
ono tam spíš má být K
támhle D — asi jsme v kelu

Třikrát, pětkrát jsem to prošel
šestkrát, a teď po osmé
přece tady není B
J, F, W, Q? to mě poser

Konec srandy, teď vzít musím
a volat o totálku
— v cíli se už na dálku
culí, kření, smíchem dusí

A L T Y

Pak tóny všechno přehluší
divoké, prudké, nejprudší

Temno když burácí do zteče
spasí se ten, kdo uteče?

Bortíš se, víš, že ty hlasy jsou
vášeň a touhou jedinou

Přídavek škemráš, nemáš dost
zas, zmetku, začíná závislost
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