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Pavel Ambrož – Homér

narozen 12. srpna 1964 v Brně, zemřel 20. listopadu 2011 tamtéž.  
Básník a textař undergroundových skupin Lambrechtův psychometr 
(1982), Idiot Crusoe (1992–2009), Já jsem poznal (2009–2011). 
Autor mnoha samizdatových a rukopisných sbírek.

V nakladatelstvích vyšly publikace: 
Prázdný město (Tvar, 1999), 
Moruše /cypřiše/ (Dauphin, 2003), 
Závěť  (VetusVia, 2012).

Redakčně přispíval do brněnského poledníku Moravský Expres, 1991.

Jeho básně vyšly dále v publikacích: 

Vokno, časopis pro druhou a jinou kulturu, č. 9, 1985, 
Uprostřed průmyslové noci (Větrné mlýny, 1996),  
Dobrá adresa, společenský časopis, č. 12, 2003, č. 6, 2007, 
DNO, samizdatový půlročník, Christiania, 2004–2014,  
S tebou sám (Dauphin, 2005), 
Jezdec na delfíně (Concordia, 2005), 
Po městě, jež je mi souzeno (Weles, 2007), 
Kdybych vstoupil do Kauflandu, byl bych v Brně (Větrné mlýny, 2009), 
Weles, č. 37, 2009,  
Štatl za Husáka (Druhé město, 2013). 

Prolog:

K O Č I Č Í  P O H Ř E B

Založ si černých koček chov
a zkus brát život s klidem.
Kočičky přijdou na krchov,
když zapomenou lidé.

Až hrob zaroste lebedou,
tvá kočka si ho najde.
To koukal bys, co dovedou
kočky, když maj mít rande.

Kočka se nedá ochočit,
přilne spíš k tvému futru.
Poví ti pravdu do očí.
Zamňouká, kámo utrum!

Ty padneš jako podťatý,
zřejměs vypustil duši.
Přijde kočka i s koťaty,
jak patří se a sluší.

A na lidi se vykašli,
i když to trochu bolí.
K živýmu cestu nenašli,
co hledat u mrtvoly?

7. 5. 2003 – my room
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KATZE
Katze 13
Popelka 14
Kočky 15
Po bouři 16

D NY
Pátek třináctého 19
Neděle 20
Zkurvyden 21

R O K
Květen 25
O Dušičkách 26
Podzim 27
Prosinec 28
Milénium 29
10. 1. 2007 30

PTÁCI
Stroj  času 33
Rorýsi 34
Přemejšlení 35
Raven 36
Ptačí hnízda 37

J UD E
Člověk z ghetta 41
Prosba 42
Záhrobní rozhovor 43
Komory 44
Leder 45

PO LIT
Doba minulá 49
Modly 50
L. P. 2003 51
Neoindustriální 
 současnost 52

PUTIK
Hospoda 56
Přátelé 57
Zákaz 58
Nemoc 59
Podivné př ání 60

PAKEC
Možnost volby 63
Záchytka 64
Vánoce v blázinci 65
Poezie II 66
Třída Vítězství 67
Po čtyřech 68

SAKRÁL
Anděl 71
V chrámu 72
Nezabiješ 73

ŠPITÁL
Modlitba 77
MUDr. Potvora 78
Dotazník 79
Pacient 80
Sestřičky 81

SOCIÁL
Ponaučení 85
Zima 86
Ego vulgo 87
Příběh 88

SUR REÁL
Dobytek 91
Les 92
Návrat z deliria 93
Provazy 94
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13

K A T Z E

Oči mi jako kočce svítí,
prý píšu básně oplzlý.
Nechci se o tom teďko příti,
ale každej pozná, že jsem člověk zlý.
A jako dítě prý jsem chtěl být kat!
Takový třeba oddělat,
či aspoň v nelibosti míti.
A mojí kočce oči svítí…

Oči mi jako kočce svítí,
jó, hodnej, to já nikdy nebudu.
Nechci se o tom teďko příti
a obhajovat pobudu…
A prý jsem nikdy nikoho neměl rád.
Takový třeba oddělat,
či aspoň v nelibosti míti.
A mojí kočce oči svítí…

Oči mi jako kočce svítí
a ožralý dnes budu zas.
Nechci se o tom teďko příti;
doufám, že zubatá přijde včas.
Nechci nikomu jeho pravdu brát.
To bych se musel oddělat
– mý krédo skončilo by v řiti.
A mojí kočce oči přestaly by svítit…

nedatováno
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52

N E O I N D U S T R I Á L N Í  S O U Č A S N O S T

Sevřený zuby, zaťatý pěsti,
psychóza davu, iluze štěstí.

Iluze klidu, opium moci,
iluze světla, jež září nocí.

Vzdálenost srdce z hlubiny těla,
plány velký a slova smělá

a kolem ticho ve vzdáleným řevu,
ksicht roztaženej vždy do úsměvu.

Optimum žití z pozice strachu,
z munice činů jen hrstka prachu.

V davu je síla, v davu se skreješ
a jako všichni pak ruce si meješ.

Když všechno nevyšlo, co vyjít mělo,
na vše naplejt by se nám chtělo.

Žgryndy nám tečou jen po vlastním saku,
pak už snad provaz či kola vlaku.

Současnost činí možnou nám snésti
psychóza davu, iluze štěstí!

1990

Best-Uf - Homér.indd   52 4.2.15   11:45

PUTIK

Best-Uf - Homér.indd   53 4.2.15   11:45Best-uf - ukazka.indd   6 1.3.16   14:00



52

N E O I N D U S T R I Á L N Í  S O U Č A S N O S T

Sevřený zuby, zaťatý pěsti,
psychóza davu, iluze štěstí.

Iluze klidu, opium moci,
iluze světla, jež září nocí.

Vzdálenost srdce z hlubiny těla,
plány velký a slova smělá

a kolem ticho ve vzdáleným řevu,
ksicht roztaženej vždy do úsměvu.

Optimum žití z pozice strachu,
z munice činů jen hrstka prachu.

V davu je síla, v davu se skreješ
a jako všichni pak ruce si meješ.

Když všechno nevyšlo, co vyjít mělo,
na vše naplejt by se nám chtělo.

Žgryndy nám tečou jen po vlastním saku,
pak už snad provaz či kola vlaku.

Současnost činí možnou nám snésti
psychóza davu, iluze štěstí!

1990

Best-Uf - Homér.indd   52 4.2.15   11:45

PUTIK

Best-Uf - Homér.indd   53 4.2.15   11:45Best-uf - ukazka.indd   7 1.3.16   14:00



137

S L Z I Č K Y  P A N N Y  M A R I E

Slzičky Panny Marie
dnes po tváři ti tečou.
Možná je šminka zakryje,
dřív nežli tvůj psík zavyje.
Dny poklidně se vlečou.

Slzičky Panny Marie
dneska tvoji tvář skrápí.
Možná tě někdo zabije
či tvoje jméno poplije.
Zbytečno se tím trápit.

Slzičky Panny Marie
jsou krásnější než růže.
Kdo chová se jak bestie
a z bližních svých jenom tyje,
ten vpravdě bát se může

slziček Panny Marie,
těch krásných lučních květů.
Budou jej strašit fúrie,
pak sobě sám hrob vyryje.
Líto je mi těch skřetů,
co maj mě za popletu…

28. 5. 2011 – restaurace
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116

C E S T Y  ( J A K É S I )

Má vady na kráse
ta cesta ke spáse,
po které jsme se dali.
Na konci nečeká
nic hodno člověka.
Asi jsme si to přáli.

Každého je to věc,
zda dojde na konec,
nebo se vobrátí zpět.
Každej přec právo má
rozřešit dilema.
Teď nebo za pár let.

Ať myslím sebevíc,
člověk je stejně nic,
ať hmota, či jeho stín.
Dvacáté století
ledasco znesvětí.
Jak nemít pak z toho splín?

Když vobčas na ducha
dolehne porucha,
pro vědu je to rána.
Co člověk nechápe,
raději pošlape.
Rovnice jednou dána.

Nežádám od hmoty
nižádné komploty
a nehledám pravdu v ní.
Ze spánku probuzen,
mívám své iluze.
Někdy i pozitivní.

Jsem možná pitomec,
chci dojít na konec,
zatím se točím v kole.
Když se mi to zdá vhod,
najdu si pevnej bod.
Nejraději tam dole.

Mám vady na kráse,
brát zpátky nedá se,
co jednou vyřknuto jest.
Já mám svý iluze,
napolo obluzen,
najdu si některou z cest.

1991
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142

T R U B A D Ú R

Promiňte, olympští bozi,
váš chrám jsem znesvětil.
Vinou jaterní cirhózy
padám do podsvětí.

Co učiní s játry truňk, ví
snad opilec každý.
Vody temný řeky Punkvy
a pak konec. Navždy.

Jak obměkčit boha Háda?
Dej mi radu, Die.
Pokorně tě o to žádám,
dokud mi to pije.

Hádes s Persefonou stojí
jak kamenný sochy.
Každej smrtelník se bojí
skočit do Macochy…

Zpíval jsem, olympští bozi,
svoje písně tklivé.
Krásná Afrodita slzí –
já – opilý pivem,

svíjím se v poslední křeči,
zřím podzemní dómy…
Teď u vašich nohou klečím,
nemocný a chromý.

I tak můžu ještě pěti
o lásce a smrti.
Pakli ne – skončím vzápětí,
šutr vše rozdrtí.
Zmizí houf podsvětních stvůr,
vyletí roj černejch můr –
zemřel smutnej trubadúr…

22. 6. 2011 – restaurace
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151

U  N Á S  N A  H Ř B I T O V Ě

Na hřbitově se mi líbí,
to místo fakt nemá chyby.
Je pravda trochu pochmurný.
Do rakve, nebo do urny?

U zdi ležej sebevrazi,
to možná dobrej dojem kazí
z toho našeho krchova.
Každýho tu však pochovaj.

Jak máma ve svém náručí,
ať šéf jsi, nebo příručí,
ať hladem v břiše ti kručí,
všechny sem šupem doručí.

U zdi ležej sebevrazi
a milenci se tu schází.
Na lásku se radš vykašli,
to bejvá někdy na mašli.

Na hřbitově se mi líbí.
Aspoň vím, co bude, kdyby
najednou to se mnou seklo.
Je libo nebe, nebo peklo?

26. 4. 2006 – restaurace
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