
Buď zdráv 

 

Tomáš Míka 

 

 

Vesmír je plný kamenů které neznáte 

přesto si z nich stavíte příbytky 

v naději že s vámi jednoho dne vzlétnou 

Pravila Hospodyně a pokračovala: 

 

Alkoholu a kávy se vystříhej 

Pij před každým jídlem vodu s jablečným octem 

a každé ráno před snídaní dva hrnky vlažné vody s citrónem 

Předtím si zacvič pět Tibeťanů a přidej i šestého 

když se nikdo nedívá stoupni si na hlavu a vyvaruj se  

všelikých uhlohydrátů bys ketogenický byl a eugenický 

 

Každé sousto žvýkej deset minut 

Nezapomeň že tvůj předek byl lovec a sběrač 

Nech zvířata žít 

Trénuj svůj svěrač 

Inkontinence nečeká 

Běhej plav jezdi na šlapacím kole a  

zadržuj výstřik 

a jsi-li žena ale to ty nejsi 

dbej na to 

bys zadržela výkřik 

Jen tak dosáhneš dokonalého zdraví a tím i štěstí 

a dožiješ se let 

v tomto údolí stínů jímž se proti sobě valí 

slzy smíchu červené a slzy žalu žluté 

 

Plač často 

nad srandovností valem chátrajících lidských tvorů  

a tragičností jejich psíků hořekuj 

nad Finneganem Nemožným 

jeho bratrem Odysseem Nepochopitelným 

a pouštěj si k tomu Einsteina na pobřeží 

Slzy jsou zdravé věz 

A co je zdravé jez 

To tě posiluje 

Co tě posiluje 

posiluje tvé rodiče a děti 

A děti jejich dětí a celý lidský rod 

 

Včely bodaly lidstvo do chodidel dříve než dobytek 

probiotika z medu ti proto udělají lépe než jogurt 

 

Jak pravdivé je rčení: 

„Jsi vosa 



nepřinášíš med 

a v zadečku 

máš jed“ 

 

Buď fit a zelená je tráva – tu nekuř! 

Kde by hráli Inter s Juventusem kdyby jim tobě podobní vykouřili trávu pod nohama? 

Na škváře bývají odřeniny fatální! 

Semínkům zapečeným v celozrnných bábovkách přislazených mateří kašičkou se však nebraň 

Zázraky se dějí uvidíš 

To tvoje revma ty tvé křečové žíly ty věčné ekzémy a plísně to vše vezme za své 

jak po jediném olíznutí antibiotickým psím jazykem 

jako mávnutím kopřivy dvoudomé v prvních jarních dnech naškubané 

 

Nezapomeň posilovat paměť jinanem dvoulaločným! 

Tak často se na něj zapomíná a zapomnění se pak rozprostře nad celým tvým světem 

Nad veškerou tvou minulostí v níž se tak rád přehrabuješ a na níž tolik lpíš 

Nezapomeň proto na dvojlaločnan jinonický! 

 

Pták v letu neobroste mechem 

Buď všemi pupalkovými mastmi mazaný a povede se ti dobře na zemi 

Masíruj si klouby konopnou mastí s přídavkem mořských řas 

ať můžeš jednou vstoupit do galerie vyvolených 

kteří okusili mezihvězdný prostor 

Budeš-li se pravidelně potírat měsíčkovou mastí a kapat si po ránu tea tree oil do nozder 

staneš i ty jednoho dne na Měsíci 

A co na to neznámý astronaut? 

„NASA jo NASA!“ 

  

Pomysli na svůj úkol 

posunout lidstvo dál od těchto nedokonalých těl jen tu a tam vylepšených platinovým 

kloubem nerez šroubem siliklonovaným ňadrem či zlatým zubem 

K tělům předpověděným v posvátných epizodách Star Wars a doktorské práci Egona 

Bondyho 

 

Nikdy neříkej „neodolal jsem“ když si dáš grilované vepřové koleno tři plzně pět rakviček se 

šlehačkou a dva panáky vodky 

Lžeš si do kapsy ale Hospodyni neoklameš 

 

Jsme neopravitelné stroje 

Drž siestu před obědem i po něm sic tě sežerou nenasytné mastné kyseliny 

 

Až budeš celý z platiny a ze zlata 

Až tebou budou v daleké budoucnosti procházet mikrovodiče 

Až budeš myslet výhradně v dvojkové soustavě 

tvá váha bude konstantní 

Avšak prozatím 

prozatím 

se važ 

 

Koho chleba s chia semínky jíš toho píseň zpívej 



 

Nehleď s opovržením na její zubní protézu 

Ona si tvé zbytnělé prostaty také nevšímá 

Nebyl jsi vždycky tak mlád 

Pomni kolik vrásek kruhů pod očima a stařeckých skvrn tě tvé dnešní mládí stálo 

Kolik vlasů ti v panice zešedivělo a uteklo z lebky 

než se z tebe stal dvacetiletý junák! 

 

Přerostlé obočí si zastřihuj 

neboť je to ohavnost v očích Hospodyně 

 

Ty shromažďuješ 

Hospodyně vyhazuje 

Věci 

toť kámen úrazu který ti laparoskopicky nevyoperují 

 

Fascinuje tě přesnost s níž se o polednách náhle zvedá vítr 

jenž zavírá okna a práská dveřmi? 

Žasneš nad tím že ze studeného kohoutku teče teplá voda? 

Věz že je mnohem více záhad než tyto a že žádné z nich neporozumíš 

Žasni tedy nad vším 

nad placatým sluncem nad mořským horizontem 

a nesnaž se porozumět signalizaci oblaků 

Buď cílevědomě hloupý a slepě věř 

a Hospodyně pomiluje ny 

 

Neodnášej kamínky a mušle z pláže 

Na suchu ztrácejí barvu a lesk 

a v paneláku se na ně ani nepodíváš 

Mysli tedy buď!  

K čemu to harampádí?  

Raději ve volných chvílích vtahuj a vyšpuluj břicho 

 

Staré výkaly uvolňují místa mladším 

Je to přesně naopak než jak by to mělo být v tramvajích 

 

Hvězdokupy vesnic na úpatích hor 

Horizontální řady hvězd kde vedou silnice 

metafory spadlé z noční oblohy leží na zemi 

stačí je zvednout 

a hodit do tříděného odpadu 

 

Při vyšších rychlostech přestávají platit Newtonovy zákony  

a začíná platit Einstein Zweistein a Dreistein 

Zákony pádu letadel platí jen pro tebe 

Ostatní se obejdou se statistikou automobilových bouraček  

Vlez do té kovové roury ty 

a spadne s tebou ještě před startem 

 



Má-li tvá pračka zvuk jako míchačka je možné že se zanedlouho budeš oblékat do betonu či 

malty 

Pak můžeš bez obav cvičit jógu v hrobce svých předků 

 

Na noc otevři všechna okna v domě 

 

Kartáček nestačí pravila Hospodyně 

Škrabátko na jazyk si opatři a dojdeš úcty u starců 

 

Nemysli jen na to co vchází 

I východ je důležitý 

Jako slunce ráno vystupuje nad hory z turniketu noci 

nechť i z tebe za svítání vyjde veškeré nestrávené dobro 

dobro nestravitelné 

„Ať slunko nezapadá nad tvým záchodem“ praví polské přísloví  

Odbuď si velkou radost hned za kuropění a celý den budeš zlehka a zvesela poskakovat po 

této planetě a zavlažovat ji slzami smíchu a truchlení mezi nimiž nejsi s to rozlišovat 

 

Nenaučil ses lichotit mocným? Proč? Nejsi studijní typ? Jsi dyslektik či dysgrafik? To jediné 

je ti omluvou v očích Hospodyně 

 

Když se derou blesky do světnice zavíráš okenice?  

Doslechl ses snad že milující se dvojice přitahuje blesky víc než hromosvod? 

Trochu celozrnné lásky z farmářského trhu se ti zachtělo?  

Přírodně kvašeného nefiltrovaného milování? 

Chceš oškrábat mořské panně šupiny z ocasu? 

Rozsypat hrách přede dveřmi? 

Rozlousknout ořech? 

Auto je Faradayova klec! 

 

Vyšplhej až tam 

kde roste na hoře bez 

otrhej bledý květ 

usuš ve stínu svých dlaní 

a za dlouhých  

večerů pij čaj 

 

Když skončí vedra objeví se mouchy 

Když mouchám zeslábnou křidélka nastanou mrazy 

Když pro zimu nelze vykročit z domu dostaví se zdraví škodlivé cukroví 

S cukrovím přichází otylost a se špeky ruku v ruce  

kardiovaskulární onemocnění 

Střez se sezónních výkyvů!  

Prováděj si pravidelně masáž pánevního dna 

a Hospodyně rozjasní svou tvář 

 

Když se hlučně páří Jin s Jangem vzniká ozón 

Ten příznivě ovlivňuje peristaltiku střev 

Dává do pohybu klky a tlačí vše k esovité kličce 

 



Drž se světla a lidské smečky 

Podívej se na Ester a Růt – jsou jako bečky 

Pohleď na Jonáše – velryba by měla problém ho spolknout 

Popatři na Izajáše – je k nerozeznání od ženy 

jeho prsy by mohly kojit medvídky koala 

nebýt zakryty tím ušmudlaným vousem  

plným pouštní havěti 

 

Napřed ti přeříznou tvoji vypiplanou štítnou žlázu 

pak spadneš s letadlem do oceánu 

dostaneš rakovinu 

a nakonec exneš sešlostí svých mladých let 

 

Zvětšit silikonem lze ledacos 

s mozkem ale opatrně 

spíš si dej zvětšit uši a naslouchej 

dobrým radám Hospodyně 

 

Je-li to suché a nemokvá to 

děkuj Hospodyni a slunci 

jež dodává tvé kůži vitamín D 

 

Je tvou velkou zásluhou před zraky celého lidstva 

zhubneš-li a shodíš přebytečná kila 

Na tvou krásnou postavu se zalíbením pohlédne  

též Hospodyně 

Dostaneš státní cenu za skvěle vypracované zádové svalstvo! 

Získáš Zlatého lva za mřížku! 

Tvůj kajak obdrží řád TGM! 

 

A až budeš celý štíhlounký 

až ti dorostou vlasy a vrásky se vyhladí 

Až budeš vypadat o dvacet let mladší 

přijde někdo se zubatou kosou 

a sdělí ti své mínění o celém tom tvém wellness 

Poví ti co soudí o vitamínech a antioxidantech 

Pochválí jediným seknutím pružnost tvých tepen a žil 

Užasne nad tvou výtečnou pamětí a sekne podruhé 

Budeš mít čas si vybavit své první vzpomínky  

ještě v dětské postýlce tenkrát v Braníku u babičky 

a když sekne potřetí 

ocitneš se v těch pravých Žlutých lázních 

v tom pravém wellness zařízení 

v tom pravém fitku  

tady ti bude fakt 

welly welly well! 

 

Nikoho nezvi 

Nikomu nekondoluj 

Když přijdou uvítej je 



a tiše obejmi 

 

Páchni česnekem 

hnido 

Pozři třikrát denně stroužek 

zajez ho cibulí 

vyčisti chrup biomočůvkou 

a Hospodyně bude štěstím bez sebe 

až se ji pokusíš přivést k životu umělým dýcháním 

Její končetiny se budou samy od sebe rozpřahovat k objetí 

zvláště jestli následně požiješ lékořici skořici šitake mořské řasy 

otužíš se ledovou vodou za účelem zvýšení imunity posnídáš  

maková dýňová a sezamová semínka trs divokého fenyklu 

a zapiješ to roztokem s extraktem z grapefruitových jadérek 

Tehdy spatříš drtivý úsměv na tváři Hospodyně 

a spočineš na zlomek vteřiny v jejím hebkém šílení 

 

Neošiď své tělo o sušené švestky a tantrické cviky! 

 

Cukr a bílou mouku vysyp do mraveniště 

Mléko nalij do misky přede dveřmi 

básníkům kůzlatům a kočkám 

 

Nejsi spokojen s vzezřením svého chrchle? 

Předstírej že to udělal pták! 

 

Nelíbí se ti ten pán v zrcadle? 

Namlouvej si že je to tvůj otec! 

 

Největším vynálezem od vynálezu kola a střelného prachu je bidet 

Proč nacházíš zálibu v tom že mezi zadními faldy s sebou po celý den vláčíš zbytky trusu? 

Umývej si po velké radosti zadek a zástupy nebeských hospodyněk ti ho budou nadšeně líbat! 

 

Na rozvrzaný meniskus jez sulc 

Přikusuj k němu kuřecí klouby a nebudeš zkroucen bolestí padat na dlažbu při vystupování z 

tramvaje 

Zapíjej jogurt senčou 

Nádory si opaluj na balkóně 

Medituj a tvůj mozek přestane produkovat tyto bláboly 

Čiň kopulační pohyby dobře peklem se ti odmění 

Vzduch není žena 

Nic není dokonalé 

Nic není dokončené 

Hospodyně si nic nepamatuje a ztrácí klíče od domu 

 

Chceš-li spáchat sebevraždu v moři 

nevybírej si k tomu nedělní odpolední koupání s matkou 

 

Mýdlem se zásadně nemyj ani šampónem a zejména vynech nohy 

 



Použité svršky odkládej na určené místo 

Hospodyně nesnáší když jsou rozvěšeny po celém bytě a není jasné zda jsou čisté či zda 

potřebují vyprat a vyžehlit 

 

Znáš památné a pravdivé verše velkého básníka dávnověku: 

 

„Něco ji k jezeru pohání a nutí 

ale jen dokud je mladá – 

 

Porodíš dítě 

nic nenutí tě 

jsi zrada 

nic ti po chuti“ 

 

Kopuluj proto se vzduchem a přitom nechť z tebe vychází hurónský smích! 

Večer pro zdraví ráno pro krásu 

O tři týdny si prodloužíš život a získáš přízeň Hospodyně spolu s pravomocnými odpustky za 

hrozný nepořádek ve svém pokoji vyholíš-li si hruď rozkrok podpaždí a chlupy na nohou a 

pažích 

Zapomněl jsem na něco?  

Jestli ano i to si ohol a Hospodyně ti požehná gumovou rukavicí 

 

Ajurvéda zapovídá rozdělávat oheň třením feferonek o sebe 

Já však ti pravím: třením kedluben nedosáhneš teprve ničeho 

Nepleť se Hospodyni do receptů a ona ti uvaří svůj rajský klín 

 

Kulturismus není wellness 

Střez se všeho co zavání kulturou a potem 

Mysli na hnití a marmeládě dej výhost ze svého jídelníčku! 

 

Nasliň prst a zvedni k nebesům 

všímej si lišejníků na stromech 

slízej Polárku z noční oblohy 

opatruj dobře azimut v hlavě 

přimhuř oko a napřáhni paži se vztyčeným palcem 

a budeš vždy znát své místo ve světě 

Nikdy nesejdeš s Cesty 

 

Pozor na stres 

Nehty a vlasy likviduj žehem 

Stůj za hovno 

Stroj jsi a v stroj se obrátíš 

 

Kloktej a vyplivuj hleny 

sídlo všech nemocí 

Proplachuj slanou vodou nos 

Mezi jednotlivými dírkami se nehorázně směj –  

prodluž si ad absurdum svůj zbytečný život 

Shlédni Solaris 

soustřeď se na solar plexus 



po obědě jdi do solárka 

vypij odvar z afrického listí 

pomodli se k Hospodyni a běž spát 

Ve spánku neposiluj 

nýbrž oslabuj 

 

Sbohem schlechtness! 

Vítej wellness! 

 

Buď zdráv! 
 


