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Může trapsavec psát erotické povídky? Nebudou se milovníci zelené při nich červenat?
Myslíš, že už to začíná fungovat? Z čeho jsi ten lektvar uvařila? To má být elixír lásky? Fakt už
jsem vypil půlku ešusu? Je den nebo noc? Kolik je hodin? Jaké máš oči? Modré? Budeme se
líbat? Budeš mi dávat francouzáky? Mám ti slíbat ze rtů růž? Neříká se správně rtěnku? Nosíš
podprsenku? Myslíš, že to poznám, když si sáhnu přes ten huňatý svetr? V kolika jsi přišla o
panenství? Jak to máš nejraději? Chceš mě? Umíš se milovat ve spacáku a na holé zemi?
Milovala ses někdy v hamace? Budeme se milovat nebo jen předstírat, že se milujeme? Kde je
rozdíl?

Záleží na zítřku? Bude ještě hůř? Proč vlaky nehoukají stejně jako sovy? Jsi skutečná nebo se
mi zdáš? Chtěla jsi být někdy mužem? Proč ty mouchy tak hlasitě bzučí? Proč se pavouci nikdy
nechytí do svých sítí? Jaký používáš parfém? Dá se lesní vůně uzavřít do lahvičky? Umíš lézt
po stromech, když máš vlasy jako veverka? Je liška více zrzavá než veverka? Jaký máš klín?
Stejně zrzavý jako vlasy? Nekecej, fakt se vyholuješ? Svlékneme se navzájem? Jaké máš
kalhotky? Nosíš tanga? Myslíš, že jsem básník? Mám ti napsat nějakou milostnou báseň? Znáš
poezii Bukowského?
Taky se ti nechce spát? Je v ešusu ještě tvůj báječný elixír? Už nic nezbylo, ani kapka? Může
viset něco ve vzduchu? Může viset napětí na oprátce jak sebevrah? Dá se napětí krájet? Koho
budeš volit? Losnu nebo Mažňáka? Uměl Rychlonožka utíkat rychle? Proč ryby nemluví? Jak
potom mohou zpívat velryby? Četl by Jack Kerouac Puchejř? Nemyslíš, že tenhle kemp je
hodně poetický? Můžeš mě zase začít líbat, prosím? Není ti zima? Zahřejme se spolu? Taky se
ti potí ruce? Cože? Máš propocené i ponožky? Proč na stromech nad námi blikají žárovky? To
je barevná hudba? Ty slyšíš nějakou muziku? Je Hyena Vandráčková zpěvačkou trampských
písní? Proč ji tak málo hrají v rádiích?
Jak se to dělá, utéct sám před sebou? A kam? Když život stojí za hovno, zlepší se to po smrti?
Přijdeš mi na pohřeb? Co si vezmeš na sebe? Jakou mi necháte zahrát? Doufám, že ne od
Vondráčkové? Chtěla bys umět lítat? Chceš být ptákem jako já? Budeš mou labutí? Víš, jak se
řekne latinsky labuť? Víš, proč policajti nosí pendrek? Prý, aby se mohli bránit, kdyby je napadla
myšlenka, není to legrační?
Proč v žádné hospodě nemají rum? Co budeme dělat? Slyšíš zase to houkání? Ujel nám vlak?
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Pojedeme domů stopem? Půjdeme k tobě nebo ke mně? Pomilujeme se na zadním sedadle
stopnutého auťáku? Kde jsou všichni ostatní? Mám ti vystřelit růži z papíru? Znáš tu písničku?
My nejsme na pouti? Tak proč se mi točí hlava, když jsem nebyl na kolotoči? Kde to ležím? Co
je tohle za bivak? Proč mám studené nohy? Pane doktore, tohle je záchytka? Ne? Říkáte
patologie…?
Povídka Prohibiční je jednou ze dvou desítek povídek a básní tématicky zaměřených na
škodlivost alkoholu a prohibici, které byly zařazeny do sborníku TRAMPOVÉ & PROHIBICE,
vydaném Hafranem u příležitosti sleziny Trapsavce v Těnovicích. Zde tato dílka i poprvé
zazněla, čtena u stolů plných červeného vína a dalších chmury zahánějících pochutin..
-T-

2/2

