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báseň
k osmašedesátým narozeninám

Vladimira Vladimiroviče
Putina



Před padesáti lety mě leningradská ulice naučila jedno pravidlo:
pokud je boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první.

V. V. P.
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tak už jsme tady
a když už tady jsme tak se tvařme
že jsme tu byli odjakživa
zkrátka dělejme že sem patříme
je to přece poctivý očistec
oplývá medem a strdím
a šumí v něm bory a skaliny a kvete žervé i lučiny
a kolem běží český lev a svítí na něj české sluníčko
má hned dva ocasy a milion zlatých českých ručiček
plácá jimi holky přes zadek
na krku se mu houpá zlatá medaile 
a připíjí zlatým českým pivem
a zpívá při tom hezkou písničku ta je tak česká
a čistý záchody to má rád
je to dobrá čekárna poctivých českých duší 
na zaslouženou spásu
tři sta let jsme úpěli
a pořád by nás někdo předbíhal
tož to ne
my tu čekáme už dost dlouho
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když revoluční události vlily novou krev do našich žil
a historickou zásluhou mužů 28. října vyšli muzikanti do ulic
na každém rohu hrála kutálka a mohli jsme se utančit
prokrvilo nám to samým úpěním zcepenělé údy
jichž je zapotřebí při budování státu 
tedy odrakoušťování života národního
za setrvalého očišťování ideálů humanitních až na kost
jen to moře jsme si na konferenci neurvali 
ale že státu československého nebylo odedávna 
musili jsme v interesu Francie ba humanity samé 
přičiniti se zavčasu ještě před kapitulací
aby se stihl utvořit
tři sta let jsme úpěli a jsme v tom zatraceně dobří
tři sta let jsme úpěli a když svatý Václav dá
za sto let budem zas
protože pravda vítězí i kdyby kontumačně
protože Ježíš a ne Caesar je cesta humanitního očistce
není to špatné místo 
které jsme zaujali ve frontě na spasení
přičiníme se jako mravenečkové
i s cikány si poradíme 
a bude to jedna velká humoreska
ještě tak bůček ale rozhodně ne caesar
uděláme si to tu pěkné
i to moře jednou bude
však není všem konferencím konec
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jen tady pořád otravují ti Němci
ale těch se nelekneme
a když se trochu skrčíme dobře se jim tam vejdeme
hlavně důstojně třeba takový doktor Hácha
jednali s ním ti nejmocnější muži Evropy
důstojnost sama i básně psal
levou rukou básně psal pravou hajloval 
taková holt byla doba
celý civilizovaný svět se jezdil do Berlína učit
a Böhmen měly ve světě nějaký zvuk
nás přece nebudou Němci učit jak zatočit s cikány
naopak od nás se mohla učit celá Evropa celý civilizovaný svět
zpíval by české písničky kdyby do nich nezněl zrady zvon
zase jsme si krásně poplakali 
třikrát sláva těm kdo ho rozhoupali
chtěli jsme se bránit hurá 
však oni nás nenechali


