
Zdrobněliny 
Nenávidím zdrobnělinky, kytičky a 

kopretinky, 

lidička a srdíčka, perníčky i autíčka, 
pusinečky, pitíčka, ptáčky, vlásky, očička. 

Nenávidím šišlání, 
na mimina žvatlání, 

nenávidím pitvoření. 
Nic horšího pro mě není, 
než když chlap jak hora 
podívá se na mě shora, 

a infantilně zaševelí: 
„Jakpak šme še dneška měli? 

Vyšpinkáno do růžova?“ 
To si můžu říkat znova, 

že jsem kráva, o co běží, 
vždyť na mluvě nezáleží, 
sama mluvím jako prase. 
Jenže on pak spustí zase! 
Marně zkouším nevnímat, 

když se začne zajímat: 
„Co budeme dneska papat?“ 

Po dechu začínám lapat, 
a pak začnu řvát, 

že večer chodím spát, 
že nechodím spinkat, 

že napijem se vína, a nikoliv vínka, 
že pojedeme autem, autíčko že nemáme, 

a že do postele leháme, 
a nikoliv do postýlky, 

na polštářek, pod peřinky. 
A jestli mi chce říkat tyhle roztomilé kecičky, 

ať vytáhne si kufříček a zabalí si věcičky. 
A já zamávám mu pápá. 

Nechci doma batole, chci vedle sebe chlapa. 
A on pivečko si nalil, 

do taštičky všechno sbalil, 
z pokojíčku odnesl, z bytečku vše vynesl, 

ale než do autíčka donesl, 
zprávičku mi poslal, 
a v ní se mi doznal, 

že navždy v srdíčku mě má. 
Tohle není možný, to se mi snad zdá!! 

Možná, že až jednou budou moje city vážné, 
všechny tyhle zdrobněliny budou pro mě 

krásné. 
Do té doby i na rukou budu nosit hodiny, 

do lesa na houby nazouvat holíny, 
víno popíjet z deckové sklenice,  
do lampy kupovat čajové svíce,  

na bál si dvě lodě obuju na nohy,  
posnídám s chlebem olomoucké tvarohy,  

v krabici koupím barevné lentily,  
na kole pořádně utáhnu ventily, 

sedmitečnou beruchu na plátno zvěčním  
a další kolo salámu už asi nesním,  

ale dám si marokánu, laskonu a nebo špici,  
kafe zamíchám si lžící, 

do něj přidám cukru kost,  
jen tak, prostě pro radost.  

O předpověď počasí požádám rosnici,  
lopatou a smetákem zametu světnici, 
nad ohněm opeču vepřové špekáče,  

do zásoby nakoupím na zuby kartáče,  
v oleji sardiny anebo ředkvice,  

ve škole rozdám jen samé jednice, 
na Vánoce upeču vanilové rohlíky,  

ovocem naplním listové košíky,  
sezamové tyče či ryby si rozbalím,  

zavřu oční víka a dnes už to zabalím.  
 


