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Preludium 
 
Těmito stránkami představuji širší veřejnosti svoji 
literární poetickou tvorbu. Knížka obsahuje poezii vážnou 
a nevážnou. 
 
Z historického hlediska se jedná o směs veršů od 
gymnázia až po současnost. Řada z těch starších 
humorných byla v 80. letech minulého století použita na 
nástěnku při MFF UK, kterou jsem tam během studií vedl. 
(Nevážným říkankám zde obsaženým moji spolužáci  
zcela právem přezdívali „dementní“.) Některé vážné 
básně byly před časem oilustrovány a následně interně 
vydány v rámci sbírky Báseň jménem Nekonečno; tato 
sbírka byla součástí PF 2003. Podobně, některé kousky z 
oblasti poezie nevážné, přikrášleny vybranými vtipy, 
tvořily sbírku Báseň jménem Konečno a byly použity jako 
příloha PF 2008. 
 
Pro potřebu této sbírky, která se pokouší esencovat moji 
básnickou tvorbu ve smyslu toho nejlepšího, co jsem 
v análech našel, byly zařazeny i další básně z archívu. 
 

Jan Felger 
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Básně nevážné 
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Báseň jménem Konečno 
 
Není mi moc do řečna 
Když vidím tu mladou slečnu 
Jak s ní mizí v nekonečnu 
Všechna moje konečna 
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Tramvaj 
 
Nastoupil jsem ze strany 
Na plošinu tramvaje 
Ač jsem byl už trestaný 
Nerad chodím pěšky 
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Omyl 
 
Moje milá omylem 
Stále jen svým profilem 
Se ke mně natáčí 
Nerozumí mojí touze 
V obě oči vhlížet dlouze 
Jedno že mi nestačí 
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Ovádi 
 
Na okrovém pozadí 
Dva ovádi dovádí 
Když spolu dva ovádi 
Na okrovém pozadí 
Rozpustile dovádí 
To mě vždycky rozladí 
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Moli 
 
Sežrali mi moli 
Vycházkovou holi 
Ačkoli 
Možná to byl červotoč 
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Trojdílné plavky 
 
Na prádelní šňůře 
Potají 
Tři kousíčky prádla 
Plandají 



10 
 

Most 
 
Přinesl nám host 
K ochutnání kost 
Tak jsme spolu 
Kolem stolu 
Hryzali tu kost 
Měli jsme pak zlost 
(Nebylo jí dost)  
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Vlak 
 
Jezdím domů vlakem 
neboť je to příjemné 
lidé si mne dobírají 
avšak je to vzájemné 
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Schody 
 
Na posledním metra schodu 
Vzpomínal jsem na hospodu 
Náhle tvář mám bledou 
Vždyť ty schody 
Jedou!  
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Interpress 
 
Když jsem četl Interpress 
Padl na mne silný stres 
A v tom stresu 
Na Interpress 
Bez hlesu jsem kles 
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Gurmánská 
 
Zamilovaný otylý nadlesní 
Celý den jen o tom sní 
Co s ní večer 
Sní 
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Z deníčku promiskuitního mládence 
 
Já mám holku z matfyzu 
Ráda chodí na pizzu 
 
Já mám holku z Davle 
Věčně hází šavle 
 
Já chodím za jung frau 
Co lezla na Eiger 
 
Já mám holku z Cale 
Je moc chytrá ale 
 
Já mám holku z Capablanky 
Říkají jí tlustá Monkey 
 
Já mám holku z Ria 
Často pije 
I já 
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Já mám holku z Aše 
Jmenuje se Vašek 
 
Já mám holku z Indie 
Nekouří a nepije 
Za to zpívá bluegrass 
Ové árie 
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Špatný den 
 
24 piv 
K tomu jeden HIV 
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Okolo Frydku 
 
Okolo Frydku cestička 
Jezdím tam tudy na skejtu 
Povídala mně matička 
Chlapče ty skončíš v pangejtu 
Měla pravdu 
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Jaci 
 
Jistí norští horští jaci 
Mají zvláštní deviaci 
Vždy když pijí z potoka 
Položí se na boka 
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Karel a varle 
 
V údivu říkám  
Karle 
Vždyť ty máš jen jedno  
Varle 
Karel se zapýřil 
Zrudl 
Řekl mi: to byl  
Pudl 
Křížený s pitbulem 
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Jazykolam 
 
Larva Laura rvala varle lorda Raoula 
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Problém 
 
Zavázal jsem fusekličku na kličku 
Teď z toho mám zamotanou hlavičku 
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Kmotr Petr 
 
Petře nepřepepři 
Radši trochu šetři 
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Odmítnutý 
 
Mejluji Julii že ji miluji 
Ať prý se raději naolejuji 
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Sebekritická 
 
Jémine jémine 
Všechno jednou pomine 
Až pominu já 
Koukejte to oslavit! 
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Minimalistická óda na  
ruskou jadernou elektrárnu 
 
Kdysi byl 
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Dopisy 
 
Píšu si dopisy 
Do zásoby 
Co kdyby najednou 
Přišly doby 
 
Kdy mi dojde inspirace 
Nebo zrak 
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Hledání 
 
Hledání hledání 
Všechny smutky zahání 
Hledání hledání 
Je lék 
 
Když hledám na netu 
Chmur ze mne spadne tun 
Mnoho 
 
Jů 
Tam je toho 
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Armani 
 
Armani Armani 
Tvá snaha marná mi 
 
Když mám tvůj svetr 
Vypadám jak kletr 
 
Když mám tvé sako 
Vypadám jak pako 
 
Vlna hedvábí či jiný matroš 
Stejně vždycky dopadnu jak hastroš 
 
Ale já nepláči 
Konvertuji k Versáči 
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Emil 
 
přistihl jsem nekrofila 
kterak klátil mumii 
byl to malíř Emil Filla 
tak jsem udal 
ho i ji 
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Maďaři 
 
Když přijedou Maďaři 
V práci se mi nedaří 
Nepoležím neposedím 
Za Maďary stále hledím 
Mají pěkná silná těla 
Já bych také také chtěla 
 

1983 
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Jolana 
 
jolano jolano 
pověs se na lano 
až budeš na laně viseti 
pak coby dup 
v počtu nejméně deseti 
přiletí sup 
 
jolana na laně želbohu  
stane se zvěří lovnou 
dále to líčit nemohu 
co když ji klovnou 
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Básně vážné 
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Nekonečno  
 
zdá se mi že vidím 
slečno 
ve vašich očích 
nekonečno 
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motto 
 
tam na druhé straně dveří 
tam přeci někdo musí být 
ten kdo je jako já  
kdo věří 
že lze ty dveře otevřít 
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opilý anděl 
 
ty můj 
tak nikdy nezavzpomínaný Pane 
plním své srdce usebrané 
tím vším co ještě 
ten znásilněný svět nám dává 
venku je slota 
poprchává 
to nad nářky a bídou lidí  
andělé pláčou 
nenávidím 
ty jejich hrané usmutnělé masky 
ta jejich bílá křídla ptačí 
ti kibicové světa který nestvořili 
stydím se 
za jejich prozářené vrásky 
tam nad posledním pivem 
které zaplatili 
a polknout nemohou 
tak ještě chvíli 
posedí 
poklábosí 
veselí jako jarní noc 
co den už nosí 
kabáty děravé 
a slunce na nohou 
sluncem bosí 
 
tam na chodníku 
jeden z nich do zrcadla ulehne 
a opadává 
a ještě pláčou andělé 
pořád poprchává 
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impresse I 
 
řešíš své vlastní problémy 
tolik podobné a tolik jiné 
a i když jsem tě neviděl přes deset let 
tak vím 
že se ti v očích odráží reklamní emblémy 
a jako já cítíš 
že něco důležitého nás neodvratně těsně mine 
jako by tohle nebyl 
ten docela pravý svět 
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hereze 
 
říkala‘s mi není vyhnutí 
a zvláště v této noční době 
nic netušíc založil jsem spiknutí 
sám se sebou proti sobě 
 
nenáviděl jsem se jako dítě chorobu 
prchal jsem šílený strachy v sedě v leže ale nejvíc v kleče 
černý pták rozjímající u hrobu 
sám před sebou člověk nikam neuteče 
 
tvoje oči už dávno odešly 
ale ruku máš ještě na klice 
nebudu mluvit nechceš-li 
o lásce ani o politice 
 
počkáme ještě společně 
na zvonek poslední tramvaje 
vyprovodí tě netečně 
na cestu z pekla do ráje 
 
všechny tvé věci vyhodím na skládku 
přestanu zdravit lidi co tě znali 
dopíšu v klidu pohádku 
a pak ji v kamnech spálím 
 
a po nějakém čase 
začnu psát novou báseň 
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báseň a čas 
 
tichounce 
jako sluneční hodiny ve stínu 
tvoje srdce bije 
až na dně poháru od blínu 
se rodí poezie 
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prodejná 
 
má vrátka se odmykají veršem 
mé šaty svlékneš vzpomínkami 
za blýskavý peníz hvězdné noci 
navždy budu pouze tvá 
já 
děvka Poezie 
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mé surrealistické já 
 
jsem tajný přítel tvého ticha 
jsem srdce vypálené v dlani 
jsem ten kdo nikam nepospíchá 
jsem ten kdo nesmí s tebou být 
 
jsem vítr v korunách jenž sotva dýchá 
jsem odvrácená strana tvého spaní 
jsem to co zůstane když zemře pýcha 
jsem na náhrobku vryté slovo žít 
 
jsem bolest v krabičce 
ohlazená hrana zvyku 
ornament na svíčce 
ticho schoulené na jazyku 
 
jsem otazník nastříkaný sprejem na tvé kůži 
i odpověď tvého těla 
jsem báseň spící v plastikové růži 
jsem všechno 
co jsi v nejhlubších snech chtěla 
 
 
jsem ten kdo prohrává proto jen 
že si to přeje 
jsem země bolavá 
jsem přítel beznaděje 
 
jsem něčí pilát něčí jidáš něčí spasitel 
jsem minulost i cesta do neznáma 
jsem sto tisíckrát zpomalený sen 
jsem nejblíž 
právě když se cítíš sama 
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jsem plesnivý pláč 
rezavá lítost 
ztrouchnivělé pokání 
zatuchlý chlupatý výkřik 
zmačkaný ve dlani 
 
jsem katana i hara jsem bambusový stvol 
jsem zločin vykonaný z vášně 
jsem choroba i lékař 
démon alkohol 
jsem nikdy nedopsaný konec básně 
 
jsem jenom ten kdo na dně louží 
hledá svou vlastní tvář 
bývalý svatý který touží 
najít svou svatozář 
 
jsem vítr myšlenek jenž čechrává tvé vlasy 
jsem dotyk zatracený pod dotykem spásy 
jsem na smetišti plazící se zbytek člověka 
jsem ten kdo od nikoho už vůbec nic nečeká 
 
jsem na nočním nebi dobře přitlučená hvězda 
jsem tvrdošíjný sen který se ne a nezdá 
jsem ten kdo nad životem nemá žádnou moc 
jsem růže za plotem 
volání o pomoc 
jsem ultramarínový přítel bledě krvavého deště 
na kříži přihřebený vykupitel křičící své ještě 
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vším co tě napadne a ničím 
bez tebe jsem 
 
jsem svůj vlastní sen o tom co mohu býti stěží 
co budu byl jsem na tom už dávno nezáleží 
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Intermezzo 
 
Oheň vytekl. 
Voda dohořela. 
Jen nad obzorem krouží černí ptáci. 
Čas troubit na ústup. 
Uklidit svá těla. 
Jsou prostě útoky 
co se nevyplácí. 
 
Včera a zítra. 
Tady a tam. 
Ve mně i v tobě. 
Něco se zvětšuje a něco mizí. 
Jak červi co se obracejí v hrobě 
jenž není ani můj 
ani tvůj 
ale ani cizí. 
 
Je pozdě litovat. 
Brzo na trápení. 
Čas jako kolibřík 
zastavil se v letu. 
Já vím 
že bolest přijde 
ale teď tu ještě není. 
Svět mezi světy 
vytržený světu. 
 
Popelu popel. 
Prachu prach. 
Marnosti 
ty sladká bráno smrti. 
Nekonečno 
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schoulené na dosah. 
Dotek tak hebký 
že až zdrtí. 
 
Slova 
která jsem nikdy neřekl 
mě pálí do dlaní. 
Věci se vytrácejí 
ale nikdy 
nikdy nevymizí zcela. 
Je soumrak nebo svítání? 
Oheň vytekl. 
Voda dohořela. 
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padají listy do propastí 
do oken kaluží 
okna se otvírají 
srdce bez růží 
neumí 
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do jarní noci  
do ticha 
rozkvetlá růže 
pospíchá 
 
do duše drobně  
smutně sněží 
a její kroky  
hvězdy střeží 
 
to co se stalo  
co se stane 
jako když krůpěj  
krve skane 
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Holubice táhne křídlo zlomené 
Kdo si vzpomene 
Tak svůj život za sebou táhneme 
A stačí zachytit 
Vtisknout do dlaní 
Než si i druhé 
Poraní 
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Jednou 
 
Jednou se potkáme 
Budeš zachumlána do kožíšku 
Z kterého budou jako blešky 
Padat drobné vzpomínky 
 
V očích méně jasu  
Než kdysi 
Trocha vrásek od bolesti 
Kterou jsem nezpůsobil já 
 
Málem se nepoznáme 
Pozdravíme trochu rozpačitě 
Vždyť jsme se jenom 
Měli kdysi rádi 
 
Jednou se potkáme 
Krátké zastavení 
Ty povedeš dvě děti 
Zrození z vášně 
Či špatného usínání 
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Přítel si za přítele lehne na koleje 
Aladin čistí lampu Ježíš se mu směje 
Tam na těch kolejích pak zůstane jen špína 
Báseň je jako nemoc jménem rakovina 
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Studna 
 
Mám v sobě studnu ukrytou 
A v ní je všechna voda slaná 
Jako když snítku rozvitou 
Po proudu pustí panna 
 
Jako když píseň poztrácí 
Najednou všechna slova 
Jako když ptáci v oblacích 
Létat se učí znova 
 
Možná 
Že ruku v ruce jdem’ 
A naše slzy kanou 
Do studny 
Kterou v srdci svém 
Navždy mám vykopanou 
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Neptej se  
 
neptej se neptej  
co všechno ti udělám za to že jsi tak krásná 
 
nadělám ti dírky do tvý samoty  
vyházím všechny budíky tvých poplachů  
svléknu ti všechny šaty tvých nálad  
a zůstaneš jenom ty  
mihotavá  
 
vklouznu ti pod víčky budeš mě marně hledat  
z krvavých trápení ti slíbám rty  
zaškrtím čas ve smyčce z tvých vlasů  
a jeho mrtvolku zahrabu pod schody tvých nohou  
 
budu se smát básním tvojí kůže  
přesýpat lastury tvých půlpovzdechů  
uzamknu fotografie tvého ticha  
do stříbrných kazet svých snů  
 
a taky učiním že nebudeš  
udusím slunce tvými slzami  
všechny tvé paměti na tebe zapomenou  
všechna tvá otevírátka před tebou ukryji  
 
to všechno jsem ti udělal  
neměla´s co být tak krásná 
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Sestřičko duše 
 
I. 
sestřičko duše 
sestřičko těla 
pravda jak úsměv s výkřikem odletěla 
do snů jež dotýkají se tě na dně klína 
den shromažďuje tváře 
noc rukama ztřísněnýma  
vybírá z milostného kalendáře 
volají na tebe 
ale ty nevidíš 
mávají na tebe 
ale ty neslyšíš 
uhýbáš před chutí jejich doteků 
svýma vlastníma ještě příliš vyděšena 
láska je neprostupná stěna 
která i při dotyku bolí 
touha se v novinových šatech 
prochází po okolí 
 
II. 
sestřičko duše 
sestřičko těla  
vidím tě nahou  
umytou od popela 
jako když Fénix prvně rozřezává oblohu 
zrcadlo plné hvězd ti leží u nohou 
já nemohu 
krev kape do mlhy a stéká po naději 
slova a jejich stíny spolu rozprávějí 
úsměvy slunce kreslí básně na tvou tvář 
zmatená z rozmaru 
rozmarná ve zmatku 
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ve jménu času kladu růži na oltář 
než vidět jak se rozpadá 
odcházím pozpátku 
v noci mě probouzí 
swingová nálada 
 
III. 
sestřičko duše 
sestřičko těla 
až přijde čas kdy pravda zestárne a zbělá 
tvé ruce zavěsím si na krk jako víru 
příběh jak dítě z šípků růžově jde spát 
nebo se mineme dvě lodi za odlivu 
na plátnech mistra který neuměl se smát 
jak v božím soudu budou tahat o nás slámu 
dvě věci podstatné a čtyři bez významu 
čas rozplyne se jako by se bál 
bez hlesu a chuti 
v tvém pozdně odpoledním šálku teplé rtuti 
krkavci na sněhu si budou s ohněm hrát 
a o tom 
co bude dál 
si nechme v D-moll hrát 
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Podzim 
 
Je podzim syrý 
Kolik už jich přešlo 
Léto se posadilo na elektrické křeslo  
A zima pustila mu proud 
Ta nedočkavá 
Tak jako vítr divý s obrázky si hrává 
Abstraktní dílka nikdy nepoznaných mistrů 
A duše básníků tu chodí 
Rozhrnují listy 
Dávám si s nimi schůzky v zastrčeném bistru 
Už napřed opilý 
Už dopředu si jistý 
Že zase nepřijdou 
Ostatně 
Na moje schůzky nikdo nechodívá 
Jenom ten vítr se mnou černý blues si zpívá 
A pak ho jeden druhému co nejrychleji zapomenem’ 
A moje přátele mi blázen závidívá 
Ticho a samotu 
A opadaný svět 
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nejdřív tě zabili 
ručním automatem 
nohou obrátili na bok 
(asi viděli málo mrtvol) 
ukroutili si cigaretu 
cynicky se zasmáli 
oplzlému vtipu 
a kdepak by je napadlo 
že sis na válku 
hrál už jako 
malé děcko 
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Experimentální dívka      
 
Jean-Claude Killy se jí smál 
Salvator Dalí by ji maloval 
madam Curie ji trochu litovala 
a kněze v černém se dlouho vyptávala 
na význam tváře předem ztracené 
ten den na to nemyslela 
tenkrát ještě ne 
 
Ti všichni měli svůj názor 
ne však její kůži 
a v její přítomnosti  
mizeli z nich muži 
já jediný měl právo 
líbat ji za nočního ticha 
 
než skončil experiment 
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Klaun Moaré 
 
pod tváří z porcelánu 
se skrývá zášť 
oči přelepené životní filosofií 
v ústech slova – ostré jehly 
jen kdesi hluboko dole 
se v kómatu motá svědomí 
úsměv je obrana i útok 
kde jsi Moaré 
z něhy i blesků kyj 
kdo jsi Moaré 
jak se tě dotkne bij 
čí jsi Moaré 
mlčíš 

 

1980 


