
Pivosof a moucha
Honza Burian
2001

Žil, nežil 
byl, nebyl 
jeden pivosof 
měl radši piva pěnu 
nežli mlhu slov 
k tomu měl krásnou ženu 

každou noc ptal se půllitru, dokud nebyl sťatý 
proč najde vždy v posteli své ženy cizí chlapy 

jednou ptal se takhle příliš dlouho 
díval se níž a níž, až i slzu na dně pouhou 
viděl jak oceán 
pivo je fantazie pán 

a tak do něj spad 
topil se a ráchal v pivu 
je to můj konec snad ?
bublal přes poslední slinu 

v tom přiletěla moucha 
a vysála ho i s pivem 
a nebyla to obyčejné moucha 
Byla to moucha - nasávačka

Měla ohromné oči 
do těch všechno stočí 
bylo v ní všechno na co se podívala 
i všechno co už vidět nestíhala 

nakazila se totiž od jedné malé holčičky 
která všechno černě polykala očičky 
spolkla i tu mouchu a řekla jí 
že teď bude svět nasávat místo ní 





Tak moucha nasávala svět, ale nelíbilo se jí to 
chtěla to nasáté změnit, zbarvit, třeba na zlato 
nebo modré, červené, růžové, tyrkysové, to je fuka 
ale ne na černo, jak jí poručil ten opak kluka 

a jak vysála pivosofa, se vším tím pivem 
zatočila se jí hlava, vším tím pivem 
a pivosof, vším tím pivem 
jí řek, vším tím pivem 
že černý je tu proto, aby bylo vidět, vším tím pivem 
že je pěna bílá 

 (Ticho)

to byla smyšlenka dne  
a pivosof nebyl pivosof 
ale otec Fura (z TV pořadu "Pevnost Boyard") 

Mouchu to tak dostalo, že všechno vysáté vyblila 
a zrovna tam, kde žena pivosofa smilnila 
a žena potřísněná tím černým světem, 
najednou viděla jak malou naděj dává vlastním dětem 
a pivosof povstal černý, hrozivý 
a dal chlapovi jednu pod zuby 

a pak už byli všichni šťastný a tak dál. 
a moucha vrátila se k holčičce zpět 
a dala jí sen a ten se takhle zdál: 
že stačí, aby to bylo pestré jako celý svět, 
když je jen jeden bílý bod a kolem čerň samá, 
láska už si najde všechnu krásu sama. 

Tak proč šedivět? 

Dobrou noc. 



