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 Onuce 
 
Každý rok knám připrcká až z dalekého Práglu starého 

švestra Blažena. Jezdí dycky po novém roce, kurva, 
a dycky něco přiveze, ta lemra stará vypasená! Tož 
kurva nemislete si, ona si v tem praglu žije, ta má love! 
A enem jednó za rok připrcká, no tož! Dycky kabát až na 
zem, vlasy fest udělané, ty natáčky, klobůk svinsky na 
kešeni, a v ruce kabelu a ta kabela je nejdůležitějši, v tej 
dycky něco přiveze pro každého z mojej famylie.  

Nejdřif pošle čumkartu vanočni a tam datum kdy jako 
přesně připrcká abich uďála uklit, ona ta lemra městská 
zbohatlická nesnášá bugr a gnuj na kobercu! Canca 
jedna! Tož mi dycky teda trochu vokliďáme, nakopeme 
kakance vot žerika pot postel a tak, moc to 
nepřeháňáme, to vite. 

No letos Bláža připrckala v novém tarabantu, sinátor 
vypůlil bulvi jak přijižďala, dostal hnet přes kešeň nohó. 
Susedi zavistivo kukali kdo to k nam jede v tak krasném 
trabantu, tož su bola rada! No a pak kraksna zastavila, 
ven vylezla Blažena a de k nam a zveda si kabat abi sa ji 
nevyhuvnil ve slepičincách, co mame na dvoře.  

No a dyž je u nás, tak sa nejdřif s každym pozdravi, 
Starej ji da pusu a ona dycky čuči na sinátora 
a ježišmaria Lukášu ty si hubeny, dava ti mama vobec 
jest? A já Tož Kurva Blažo, žere svinsky, na co přinde to 
zořere, chuj malí! Je trochec hubený, já vym, ale to on 
bude mnět asik v panděru tu tasevnicu, jasné?  
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No a pak dem dovnitř a já udělám pohoštěni, namažu 
Blaženě chleba nejlepčim sadlem lahodně zamřelym, 
a ona na to kukne a zašklebi sa štitivo, tož vezmu nohu 
od stola a ona sa lekne, a aby neurazila, tož to zožere.  

Pak přinde to nejduležitějši. Darki jako. Naposledy to 
bolo fest gut. Mňa dala hrnce do kuchyně, tož su bola 
rada, budó z nich nočniky, narvu to pot postel a bodu do 
teho po nocich srať.  

Starý dostal šišku lovičáku, ale rát nebol, bo jeděl, že 
hnet jak Blažena zmizi, tož lovičák zkonfiskuji a zožeru 
společně s Veru. Sinátor vyfasoval mikinu a prej Jé 
děkuju teto to je skejťacká, jee! Bol to fest hadr, libil sa 
mi. No tchyňa dostala guvno, Blažena nevy že ju mame, 
my ju tajime aby nebol pruser, lidi z města sa dycky 
lekaji těch řetezů, kurva. Sů blbý.  

Dyž Blažena vipadla, tak zírám na sinatora, jak chodi 
po sednici v tej bundě a pak řiknu darmožůte pocem, dej 
sem, mosime zaprať, je to z kšeftu bůchvi kerý cigán to 
měl na sobje! Tož on sa lekl, ale poslech.  
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Řikla su, ať de přehazať hnuj, a dyž bol v rycochu, 
zkusila si ma sebe tu bundu natahnůť. Tož rup! Bola na 
dva štoky. Su to anik nezašývala, uplně to rozervala na 
cáry a umotala z teho pro sinátora krásné onuce. Člověk 
taky nemože myslat enem na sebe. Ona je teď zima 
navic, v tomdle mu bode fest gut hic.  

Dyž přišel malí chuj spátky, že jako to uš má, tak ty 
onuce dostal a ja řikla, že to ma lepči než bundu, totok 
mu zahřeje kytáry. Rozplakal sa štěstim, to vite! On od 
maminky malokdy něco pjekného dostane, trochec ho to 
dojalo. Jag já ho myluju. Skorem jak tu moju nohu od 
stola! 
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Všy 
 
Tož kurva něco vám řiknu. Mněly sme doma všy. Je 

to svinská ostuda, všy maji enem lidi co bydlijó ve městě 
v těch kontikách, cigáni z diry v lese a opčas Veruna, ta 
to má vot těch svych kunčaftu slizkych, co s ni sůloží na 
všechny spůsoby.  

No tož a teď sme je mněly mi. Normoš se jednoho 
dne takhle probudim uprostřed noci a teď najednó mně 
svinsky sjedí kokos. Tak řikám Kurva Co to, co to? 
A deru sa z lože a du do kupelky, a češu sa a jejejeje! 
Kůrva! Všy! Hnidy! Hemžily sa mi tam skorem jak ty lesni 
mravenci ščípavý! Su sa nasrala! Kde su k temu přišla?  

Šla su okamžitě zbudit starého. Klepla su ho jemně 
nohó od stola přes jajca, zařval, zvet sa a já Tato kurva, 
mam všy jako! Že to mam od tebe! A vemu ho za háro 
a probiram ho a no jo, taky má palicu plnů všý!  

Tož su ho začala rubať pjekně po vojensku. Hodila su 
přes něj deku, a sázela mu jednu za druhó, on už je 
zvyklý, tož držel svinsky, nechtěl, abi to nebolo horši.  

No ale najednó sa tam v ložnici objevil sinátor a Prý 
Maminko mně sjedí hlavička! Tož su nechala starého 
starým, natáhla sa po darmožrůtovi, chytla ho, zmačkla 
mu pitlik a zmydlila ho. Ty kekeši nezdárná, já ťa 
zmorduju, sa mi zdá, drž, drž! Taková ostuda, všy 
f palici! Blechy mit možeš, ale všy majó enem ty socky 
z popelnic a nezaměstnané lidi z uřadu práce!  

Tak tedyk dostali svinsky sinátor i starý, a trochu sa 
mic diky tomu ulevilo, ale teď bylo třeba sa těch všý 
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nějako zbaviť. De sa na dvur, su zařvala. Tož sa šlo. 
Bola tma jag v zatkovém otvoru, hluboká noc, mrzlo. Pot 
punpu oba dva, zařvála su. Tož hned tam boly, nechtěly 
sa přičit, oni moc dobře vjedí, že dyž sa přičí, je to enem 
horši.  

Začala su punpovat pjekně ledovů vodu na ně! Sa 
drbte a bjeda eslik ňáký ten paraziť na vás zvostane! 
Tož sa drbali a byly za chvilu uplně modré, správně 
promrzlé jako lidi z gulagu. Alespoň si bodete vážiť 
teplého domova jako, visjetlila su jim to.  

Dyž boly omytí, kurva, zapadly sme spátky do 
baráčiska a sinátor prý Maminečko, a ty sa nebudeš miť? 
Dostal po tlamě. Ja sa miť nebodu, ja su čistá od 
narozeni, řikla su, a dala mu eště jednu mateřsků, abik si 
to zapsal za ušadla.  

Tož ale pak su si na ně na oba posvítila a zjistila su, 
že ty svinský všy sa neodplavily! To mňa dosralo eště 
vic! Taková ostuda. Mosila su to vyřešiť radykálně. Šla 
sem do garáže, zala letlampu, udělala oheň a než sa 
ogáři zmohly na něco, tož su je ogrilovala, chlupy 
zasmrděly a bolo to. Se všyma ámen.  

Eště su pak prověřila tchyňu, ta bola gut, mněla 
akorát na ohanbý muňku, ale to je muňka tchyňovská, ta 
na človjeka nende. Sebe su neřešila. Všy mi nevadijó, 
ona je to vlastně taková vihoda, že sa na vás v hospě 
moc nelepí slizůni fůsatí, co doma nemaji svoje vlastní 
samycu. 
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Krádeš prasca 
 
Tož mi mame takého sůseda a ten ma love, kurva! 

Barak svinsky veliký, v salaši na seně asik tři trabanty, 
dva suché zachotki na dvoře a samycu s fest gut 
mlikárnou.  

No a tentok ogárek bohatý si kůpil prasca, přectafte 
si. On uš tak má dosť a najednó si kůpí vepřisko na 
meso! No tož! 

Nedavniko sme kalili s Veruš v hospě a veruš povidá 
Hele Miluš ten Prasec co si kupil Venóš, takyk ti tak leží 
v bachoru? Tož to viš, kvakla su. Kež bi mu gcipnul na 
červenku nebo aj na tu slintafku, pak bichom si ho mohli 
vikopať z hnojiska a nadělat z něj meso pro ta naša 
podsvinčata přerostlá. 

A Veruš sa ke mně naklonila a zašeptala mi do 
ušadla Guvno Milu, guvno! Mi mu ho štipnem, kurva, 
teho prasce! Neskaj v noci a bode, dame ho k vaši tchyni 
do chlifku a v prosinci budó jitrnice jako cepy! Tož kurva! 
To bol napat! 

Bolo domluvino. Dyž sa udělala tma jak v rycochu, 
dala su doma do piti sinatorovi a starému tu makovinu, 
aby boli v libmu a neotravovaly, pak si na sebe natahla 
černé teplaki, černý rolák, černé gumaki a na hlavu 
černů fuseklu s dirama na vočadla. To boly puvodně 
hadry přichystané pro tchyňu do truhly, ale co! Sviňu 
možem klidně pořbiť zablenú enem do hajzlpapiru, dyž 
na to přinde! F pekle to z ni stejně čerti hnetkaj strhaji, 
tak co ji zbitečně davať to nejlepši, co doma mame!  



8 
 

Dyž su bola obličená, kukla su do teho zrcadla, co 
mame v kupelce a málem su sa zesrala! Su bola jak ta 
nindža v bedně v tem seriálu, kurva! Vzala su eště nohu 
od stola, co s ni dycky doma potlačuji pofstání, dyž třeba 
sinátor sce volať na linku bespečí, nebo starý sce love na 
chlast. 

U našej kadibudy sme mňeli o pulnoci spycha s Veruš. 
Kurva Milu, ty vypadáš svinsky, kvakla Veruš, dyž mňa 
opatřila. Táhl z ni rumajzl, bo bola schlastaná! Tož 
kurva, řikla su, ftomhle stavu jako gceš lupiť prasca? 
A ona kyvla a poscala se. Tož sme šli. 

U Toncka sme přelezly plot, kula, a obě si daly na 
rypák. Prasečnik sme našli hnetkaj. Nohó sme vipáčili 
dveřiska, zali pytel, hodili ho v tej tmě na prasca a bolo 
to! Tož to vite, sviň jeden začal kvičet jako dyž sa bere 
duchotci šrajtofla!  

Moseli sme ho tou mou nohou spacifikovať, dostal ran 
a kopancou no jeje! Pak sme si ho hodili na řbet, a šli 
dom, a veruš jak bola vožratá, spadla do přikopa plného 
močufki. Tož su ju tam nechala ležat, nemá chlastať, dyž 
sa de lupiť. 

Doma su ten pitel dala do našeho chliva, eště párkrát 
do něj vší siló kopla svinsky, a pak ho rozervala! 
A kurva! Von uvnitř nebyl prasec, ale tchyňa! 

Přectafte si, on Venca slišel ty naše domluvy v hospě, 
mi jaksme boli ožraté, tož sme to tam viřvávali jako na 
lesy ty naše plany! To mi vobec nedošlo! On jak to slišal, 
sebral tajně tchyňu a čenšnul ju s tim prascem! No je po 
piči. Tchyňa sotva dyše, ale živá je, tož to je hlavni, 
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duchot bode. A na teho prasca Vencu sa juž vaři voda, 
kurva! 
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Ten náš svinský čokl Žerik 
 
Tož vam povim, jakto máme s tim našim psiskem 

darmožrůtským, s tim našim Žerikem. On sinator opčas 
přitahne do baráčiska nějaký bazmek se sklátky, třeba 
pneumatyku nebo tak, a někdy takik něco živyho. 
Jednou přitách takovů myš či co, a prý Maminko to je 
zlatý křeček, bode bydlat v láhvi po okurkách a kdesi 
cosi, tož su mu jednu flákla až viletěl mlíčný zup z huby!  

Tahať do baračiska takové potvory! No kurva! Dupla 
su na tu mrchu chlupatů až z ni vibjehnul celý pajšl, bola 
na placku. Tak sa to dělá!  

Tož a jednó přitách sinátor krabicu po pemprskách 
naší svině a v tej bedně sa cosik svinsky svijalo, až su sa 
lekla! A sinátor to vitách a kurva! Vyžle! No to vite, 
nejdřiv su sa zaradovala, zala mesr a že to psisko 
zafiknu, vykrvim a bode gulášek, ale sinátor začal kvičet 
jak duchotce, dyž ho raní mrtvice a Maminko prosimtě 
ne, ja si ho chcu nechať, bode nam to tadyk hlidať a já 
sa o něj bodu starať!  

A ten potvor měl taková smutná očiska, tož su řikla 
No tak tedyk jako gut, pazgřivče nedobrý, ale do 
baráčiska mi nesmi, sic z něj bode placka jako tenkrát 
z tej krysy zlaté, pochopeno?  
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