
rené levínský 

pod okny tgm  

spílání prdelí k publiku na motivy viktora orbána, petra 

hampla a mnohých bezejmenných básníků sítě  

  



osoby:  

občan a 

občan b: 

občan c 

občanka x  

občanka y  

policista 

a čerwuiš piošáda, populární pražský indián přivezený dr. 

fričem z paraguaye 

 

odehrává se v pondělí 13. listopadu 1899 pod okny bytu tomáše 

g. masaryka v thunovské ulici v praze 

 

občan a: (nasraně řve) tak vylez kurva už ty židomile 

ty židovský hovno zjebaný 

z žida germánskýho posranej za ušima seš 

ale že naši holku 

katolickou 

jak podsvinče tu řízli 

z hrdla krev že potřísnila živůtek ten její bílej 

porculánovej 

co dmul se sladce jak nad krajinou říp  

to ti u prdele je ty kundo  

poněmčenče 

co z hoven povstal jsi a brzy do sraček se navrátíš  

jak sráč 

občan b: národ rozštěpit a zeslabit bys chtěl 

kdepak 

to do hoven se ti nepovede 

píčo profesorská 



co z daní našich tyje 

co hovno vo životě ví 

ach anežka hrůzová 

ach ubohá 

ach  

občan a: slyšíš? 

jen vylez ty mrdko feministická 

ty kokotku ubohej 

vždyť i jméno vod ženy sis vzal 

vod vlastní ženy 

garrigue 

zní to jak žeryk  

negerku za manželku!  

z ameriky přivezenou  

po cestě do dálek 

slušnej člověk na památku náramek si koupí  

na památku 

ty kundu černou přivez sis 

na mrdání 

kus hovna 

takovej oldřich 

z lovu vraceje se 

ten dívku uzřel 

jak bílé roušky u studánky prala 

občanka x: jsem božena 

dcera křesynova 

a vidím-li vás pane 

musím se studem kurevskym až rdít 

občan a: postavu sličnou 

pleť bělostnou 



mrav stydlivý co dychtivost 

po těle vyvolává  

jó oldřich si vybrat uměl  

a co ty? 

tlustou krávu chytrou  

přivez sis z ameriky 

jak sulc se před ní klepeš 

co z uší prasečích  

v smradlavým lavóru 

snad v teplejch chcankách vyvařenej byl 

občanka x: neni to chlap  

to neni  

to ne 

občan b: teplouš a buzerant  

občan a: teplouši debilní  

tak vylez 

nebo už táhni kázat vo židovství do tý JEJICH země  

zkurvený 

do jeruzaléma třeba  

tady drž píču 

jen chcípák co morálně ani na vopici nedosáhne  

může obhajovat vraždu  

nožem košeráckym spáchanou 

občanka x: vytekla krev z anežky hrůzový  

proudem jak proudy svatojánský  

půlka lesa už v krvi tone  

půda už rudne  

a neni to tim 

že slunce už nad krajinou večerní do hoven kurva zapadá  

občan b: ta tvoje analýza 



ta je tak hodna čistýho kokota maximálně 

a ani vo prd 

víc 

kokota 

co vystudoval teploušskou školu nějakou humanitní  

filosofii 

v německu buzerantskym jen 

však tam se dobroseři množej snad z řízků nařezanejch 

jak hrách se množí 

mendel za nima jezdí z brna až 

co taky s nima? 

když už nešukaj 

občanka x: však s kym by? 

snad leda mezi sebou 

vždyť žena krev a mlíko 

by s mrdkou takovou si ani klackem nezadala 

ani hráběma 

ani 

ani 

občan c: (přichází) no jo 

to jsou ty výsledky  

školství moderního  

inkluze 

když blby jak fusekle na sebe štosuješ  

místo aby do piči šli  

a učivo mělo přednost 

když někdo ve vědách přírodních blbej je jak štoudev 

z matematiky a fyziky ani základy ani ň 

vo biologii jó 

ví taky lautr hovno 



hlavně 

že kokotiny mudruje 

co další kokoti v novinách jak jeblý šířej  

s tou představou 

že čím víckrát slovo hovno zopakuješ  

tím víc mu čtenář uvěří 

občan b: jenže neuvěří 

čím víc je hoven 

tím víc se mažou 

jedno přes druhý 

jak paštiku když mažeš 

a máslo pod ní do piči furt prosvítá 

tak je to s hovnama 

víc nic 

občan c: co s nima ale? 

židů jak nasráno celá morava je plná 

nejen polná ale i všude jsou 

snad abysme udělali výjezd 

do polný 

kluci ze sparty 

slávie i sk viktoria 

zřezat tu verbež židovskou 

však by je přešlo kolonisty žiďácký se usazovat  

na zemi předků našich nejsvětějších 

a krev panenskou děvčat našich 

do macesů místo vody 

si nalejvat 

občan b: však dokud prdele svý nezvedneme 

a nepůjdem dělat 

něco 



nestane se nic 

já budu bránit svoji rodinu a vlast svou taky 

na celý stupidní zákony seru všem! 

nikdo mi nebude do píči nakazovat 

co můžu  

a co ne 

to leda máma moje mohla  

a to vy vládní zmrdi nejste 

pod vidinou peněz zradili jste nás vy jidášovy kundy 

za třicet stříbrnejch a vobčas se slevou  

a co ste neprodali tak chystáte se 

prodat 

styďte se vy mrzáci 

co zaprodali jste svou vlast 

to udělá jen kripl tvýho stylu, masaříku! 

ale co víc od vás zlodějů a tunelářů chtít 

jak je mi smutno 

že žiju v takovýhle zemi 

i když ji mám rád 

co mohli jste to zkurvili jste 

a co zkurvit nemohli jste 

tak to jste dojebali ještě víc 

občan c: nejsem rasista  

to ne 

já prostě židy 

jen rád nemám 

všechno je to stejná verbež jen  

přišla sem dělat akorát jo bordel  

a nic víc to kunda ne  

tohle není dopiče migrace 



tohle je válka tiše řízená  

proti civilizaci naší křesťanský  

nás požrat má pomalu ale zcela  

od koulí po uši nezbude nic  

to sorry jako  

to já jsem proti 

občanka x: ach anežka hrůzová 

ach ubohá 

ach 

občanka y: (přichází a nedá se vyloučit, že připomíná 

jeptišku) kde pastýři jsou co nabídli by nám náruč? 

panna maria v la salettě roku 1846 ohlásila 

řím ztratí víru a sídlem antikrista do piče se stane 

církev v temnotu strašnou upadne 

svět do chaosu 

a kam dohrabem se 

po padesáti letech? 

v římě židovská vatikánská sekta vládne nám  

co papež to zednář  

co papež to šprýmař 

co přivandroval z prdele sakra vzdálený  

hanba ti františku 

hanba ti masaryku ty protestanskej ďáble  

položide polozmrde 

neseme úděl církve boží v ježíši i v kristu 

tak jako tenkrát v judsku jsme ho nesli 

trpíme stejně od tebe masaryku 

jak církev v judsku od židů zpíčenejch 

zabili pána ježíše a proroky nám všechny 

i nás den po dni zabíjej 



minutu po minutě 

aniž by jedním okem mrkli 

jen v sobotu nechaj nás mírně vydechnout 

narvaný šouletem se jim už nedostává sil  

prděj a válej se jen v betli  

anežku hrůzovou jak ovci podřízli nám  

bohu se nelíbí 

a nepřátelští se všemi lidmi jsou 

brání nám kázat pohanům cestu spásy 

čímž dovršujou míru hříchů svejch strašlivejch 

nebude trvat dlouho 

a hněv boží vyjeví se konečnej 

hilsner se na provaze zhoupne 

a souvěrce jeho jak švábi rozšlapem 

občan a: není tu svoboda  

a pravda ta tu dvakrát neni  

žid nasral se do země  

i do jazyka našeho  

kunda 

poněmčenec šílenej  

co ze slov našich  

německý sračky vyrábí  

tak stehnonožce šunka říkaj  

schinkenzmrdi 

když potajmu ve sklepě se vepřovym jak gargantua cpou  

a místo aby černec pili  

tak kafé kafé  

autodafé 

bych nad nima vyhlásil a na hranici 

jak v kostnici 



zatopil bych se zmrdama těma hned 

občanka y: a první bys šel ty  

ty kurvo masaryku  

pod jménem gottlieb beck  

cestuješ tou naší boží krajinou  

rouhači svinskej 

jak dovolil sis bohu libej pseudonym si dát?  

ty a gottlieb? 

do hoven s tebou a tvym bohumilem  

seš satan 

peklem protestanskym zrozenej  

občan a: a buď rád ty hajzle 

že my ti tu teď řeknem 

dlouho děláte už z cigánů nám romy 

z negrů afroameričany či co 

z kriplů pak postižený 

vo bukvicích tvrdíte 

že normální snad jsou 

to ani hovno píčo šesticípá 

na to ti serem 

serem a serem 

my v pravdě už kurva chceme tady žít  

občan b: stavěj si ghetta vobřezanci hnusný  

nou gou aby se člověk jít tam bál  

nou gou 

občan c: jsou jak proud 

jak vodní proud co pomalu si teče 

židovskej proud co břehy naší země omílá 

jó masku humanity nasadit si uměj 

a soucitem sakra 



jó to se sakra maskujou 

a ty seš první z těhle hajzlů masaryku 

jak kdybys nevěděl 

že území co získaj 

tak leda na úkor náš 

co židi zaberou 

o to my jedině přijdem 

víc neni v tom 

to nezměníš 

ty vypičenej pomatenče 

jen hubou meleš vo právech lidskejch 

morální převahou nad náma se tu oháníš a otcovsky nás káráš 

ach to je kýč 

jo proti tobě je i román pro služky věc pravdivá 

jak blivno je mi z keců tvojich hnusnej 

nic vodpornějšího než tvoje kecy představit si neumim 

snad kdyby 

kdyby snad 

babky na moravě šátky vodložily 

ženský by do kostela v kalhotách ach šly 

a chlapi začli si jak děti kraťasy zas voblíkat 

občanka x: ach anežka hrůzová 

ach ubohá 

ach 

občan a: tak vylez kundo  

ať vidíš masaryku  

že líp se v pravdě dá žít 

než žvanit pustě 

a židovskou chátru ty čuráku uctívat  

protože skutek píčo 



to je věc čistá 

ne kecy jenom kreténe ty debilní 

občan c: češi! 

v roce 1848 v knize osudu tam bylo psáno  

že proti habsburský říši nezmůže nikdo nic  

kdybychom tomu tehdy uvěřili  

náš osud zpečetěn by kurva byl 

a moře vlivu germánskýho pohltilo by nás jak krakatice 

humra 

knize osudu už nikdy nebudeme věřit 

a obzvlášť dnes ne 

dnes v knize osudu psáno je krví 

že skrytý anonymní světový síly 

odstraní vše 

co je jedinečný 

nezávislý 

tradiční 

národní 

promíchají kultury 

náboženství a rasy 

dokud naše mnohotvárná a hrdá země nebude bez identity  

a poslušná 

a jestli se osudu tomuto podvolíme 

budeme pohlceni spojenými židovskými emiráty 

já říkám povstaňme už kurva 

proti všem masarykům 

proti všem hilsnerům 

proti všem nedovolme  

aby nám shnilý jabka vnucovali 

co ze stromu světonázoru jejich kosmopolitního 



jako hovna do latríny spadly 

kriminalitu a terorismus židovskej 

k nám importovat nebudeme nikdy! 

žádný ghetta tu kurva nebudou 

kde zákony naše neplatí 

destrukce pořádku tady nenastane 

žádný výtržnosti imigrantskejch židů 

žádný gangy židovský 

co naše ženy a dcery vomrdat by chtěly 

nedovolíme nikomu aby určoval 

koho do naší země vpustit 

vedle koho máme tady žít 

a s kým chceme naši zemi sdílet 

nikomu 

a nejmíň ze všeho pak hilsnerům a masarykům  

nastal čas pro vyslyšení varovného zvonu  

nastal čas 

abychom se postavili na odpor nastal čas 

aby hrdé národy vztyčily své vlajky! 

(všichni vytáhnou červenobílé vlajky a otočí se zády k oknu. 

poprvé vidíme něco jiného, než hrdinů našich prdele. občané 

vytvoří ze svých těl a vlajek vlastně velmi působivý obraz, do 

ticha přichází čerwuiš, indián, z kapsy vytáhne překvapivě 

taky vlajku, je to prima náhoda, že jo, že má v kapse vlajku a 

je to vlajka paraguaye.) 

čerwuiš: dobrý den 

občanka y: kunda to jsem se lekla  

občan a: kunda marie to nevim čeho  

občanka y: kunda jiří to je snad jasný že týdle rudý kůže  

občan a: tý není se marie co bát  



to je čerwuiš  

červíček 

s doktorem fričem přijel  

jen se vyléčit 

však prdel červů plnou celou měl  

červů neznámejch 

teď pije u nás zaječickou hořkou  

a zdravej je jak bejk 

hemeroidy co praskaly mu v litrech krve rudý  

má dneska zahojený jak miminko snad 

budem teď vyvážet 

zaječický hořký v lahvích po tisících 

todle je chlápek dobrej 

však vidíte 

že neni to 

kurva žádnej žid 

občan b: nic proti tobě bratře indiáne  

občan a: jen nakoupí a vodtáhne zas do pralesa 

viď ty náš starej vopičáku 

a tak je to správný 

vždyť lidi různý jsou 

to v pořádku je zcela 

pokud zůstanou na prdeli tam 

kde z lůna mámy na slunce se vymrdali 

míchání 

nechutný 

proti zákonům božím je  

občan b: nakoupit a táhnout  

tak to je v cajku 

ty židy co k nám teď po moři se plavěj  



ty jestli tu zůstat chtěj 

tak dobrovolně  

automaticky 

se musej nechat kastrovat  

občan c: však mladý židi 

všichni nejmíň metr šedesát maj 

voháklý 

že nevíš 

jestli to šila 

podolská 

roubíčková 

bárta 

nebo snad rosenbaum  

péra maj 

jak vltavy snad půlka 

s tou silou jejich bestiální 

vrhaj se nám tu po ženách 

anežku hrůzovou už podřezali 

kastrovat všechny 

čuráky 

co s nima 

než koule uříznout jim a do práce ať jdou  

občanka x: ach anežka hrůzová 

ach ubohá 

ach 

občanka y: máš pěknou vlajku  

bratře indiáne  

bílá s červenou  

barvy slovanstva  

a modrá k tomu 



barva nebe nad ruskou otčinou  

občanka x: bílá je mír, čistota, neposkvrněnost, dokonalost a 

svoboda 

modrá představuje stálost, víru, věrnost a bohorodičku 

červená je symbolem energie, síly a krve za vlast prolitý 

ach ruská domovino  

tys indiáne  

červíčku 

ze širé rusi došel k nám?  

čerwuiš: to je vlajka paraguaye  

občan c: paraguay ruská slovanská a čirá  

paraguay ve stínu lip těch košatých  

dobře si došel  

bratře indiáne  

dobře si došel  

a hlavně  

nejsi žid  

a ani židomil 

jak ten co nad náma tu bydlí  

v ulici thunovský 

občan a: masaryk 

hajzl a zrádce 

co tu jen melem 

však už ke skutku seberme se 

vysklíme vokna aspoň profesůrkovi 

ať pocítí 

jak chutná národa vlastního pomsta hned 

(sbírají šutry a poněkud nešikovně je hážou do oken nad nimi. 

velice intenzivně se netrefují.) 

občan b: kunda šutr 



občan c: kunda kdy naposled jsem házel?  

občan a: a co kunda ty náš indiáne? 

že by ses přidal na stranu dobra na chvíli?  

červíčku 

vždyť pro tebe věc nejprostší to bude  

bizona oštěpem jsi jistě stokrát skolil viď  

a šutrákem já nevim třeba kormorána  

neni snad rozdíl nijak šílenej  

mezi šutrákem a oštěpem 

(podává mu šutr do ruky) 

čerwuiš: já myslel že  

vy češi 

že vy jste národ oštěpařů  

vždyť přijde zátopková  

špotáková  

a taky železný 

občan a: kunda házej a nefilozofuj ty kůže rudá 

(červíček bere šutr do ruky a přemejšlí co s ním. hodit 

nehodit? do toho přichází četník, no, aby se to ještě víc tu 

zamotalo.) 

četník: ale ale  

horká krev  

červíčku  

koukám 

čerwuiš: já 

četník: (vyndá pouta) tak myslím  

že půjdeme  

a co vy? 

vás budu muset všechny  

též 



legitimovat 

občané 

tak fofrem laskavě  

občan a: my nejsme občané  

občan b: my tu vlastně vůbec nejsme  

(všichni vytáhnou svoje smartphony) 

občan c: my jsme jen postavy  

dokonce ani za postavy  

vydávat se nemůžem  

my nejsme vůbec  

jen řeči naše  

ty jsou 

ty jsou z budoucnosti  

na síti bezdrátový 

pan levínský všechny našel zlehka jako prd  

a rovnou trocheje  

a daktyly  

z nich nadělal 

občanka x: nás nelze trestat  

vždyť my jsme virtuální  

jak čirá láska například 

občan a: jsme profily facebookový  

naprostej standard 

občanka y: nás perlustrovat nemůžete  

nás četníku  

nás ne 

občan b: života vysokou školu  

my studujeme  

my všichni tady  

sakumprásk 



občan a: srdce nám řiká zabte  

rozum pak  

stačí kastrovat 

občanka x: my nejsme praví  

my jsme jen fejky  

fejkový profily 

občanka y: jsme holky  

s nejvíc  

sexy tváří 

občan c: a navíc jsme už  

na odchodu 

občan a: bydlíme v tomhle baráku  

tak nahoru už jdem 

četník: chcete napadnout masaryka 

ponoukali jste už čerwuiše tady co?  

aby ho šutrem trefil  

přes okno 

občan c: proč bychom házeli  

když dveře  

do baráku 

normálně votevřený jsou 

občanka x: to nemá logiku  

co strážníku? 

to musí bejt jasný dokonce i vám  

občan a: zabili nám anežku 

strážníku 

rozumíte? 

(všichni odchází do domu, slyšíme chůzi po schodech) 

četník: tak jo  

tak půjdem? 



(oba se spojují pevným poutem policejních pout neboli klepet, 

z okna se ozve řev. nějaká rvačka zdá se v bytě masaryka 

probíhá, okno se náhle otevře a vypadne z něj dítě… indián s 

četníkem ho zachytí společnými silami, každý přispěje k 

vytvoření bezpečné náruče jednou rukou, tou nespoutanou, 

zachrání tak dítěti život holý.) 

četník: to bylo vo chlup  

do piče 

čerwuiš: zdá se 

že šli nakonec  

na návštěvu všichni  

a co je tohle 

četník: tohle 

no asi syn ten masarykův  

honza masaryk 

z vokna jim výpad při rvačce  

nevěřím 

že by ho naschvál vyhodili 

čerwuiš: co teď? 

četník: co teď? 

ty do piče máš štěstí  

běž ho tam vrátit  

kurva 

a dělej že nic si  

neviděl 

mám službu do vosmi  

pak u dvou slunců  

v osm deset usedám 

se na to můžu vysrat  

řešit dítě ňáký 



co vo koníka nejspíš bežíc zaškobrtlo 

a pak skrze vokno 

do náruče kunda nám ho osud vmet 

(vyndavá klíč z kapsy, odemyká pouta a vkládá jana masaryka 

čerwuišovi v náruč) 

četník: tak na co čumíš  

ťamane ty rudej?  

štěstí usmálo se na tebe 

tak kunda do schodů už s malym masti včíl 

nebo ta frnda americká  

scénu udělá nám  

víš 

jak feministky hysterický do piči všechny jsou 

čerwuiš: (hledí na malého jana v náručí) často se padá z voken 

po praze 

vyprávěl frič mi vo tom u nás 

když čamakoko 

navštívil 

četník: no jo 

nejdřív ta parta  

želivskýho 

vod sněžný panny marie 

ale lepší je ta 

co český stavy pod vedením 

heinricha matthiase von thurna 

na hrad si vyšly špacírem 

aby z vokna rakušáky vyhodily 

správce k nám z vídně dosazený 

zrádce víry svejch otců s kalichem 

jaroslava bořitu z martinic 



a viléma slavatu z chlumu a košumberka 

když vyhodily z vokna martinice 

šéf českejch stavů 

heinrich matthias von thurn 

na slavatu ukázal 

edle herrn 

da habt ihr den anderen  

takovej čech to byl  

heinrich matthias von thurn  

hodně se házej lidi z voken 

po praze  

to je fakt  

zvláštní 

jak za pár století se změní perspetiva  

že thurn byl čech když šprechtil  

šeize den gancen tág mein gott  

a slavata s martincem že rakušáci byli  

to jirásek zmáknul  

že vyhráli to naši  

do piči to ti povídám 

svině jak masaryk dnes kolem dějin do píči by chtěli  

zas na vopačnou stranu votočit  

ta svině masaryk 

z židů vlastence je schopna dělat 

nakonec zmrd i tvrdit bude 

že friedrich emmanuel tirsch 

že z český mámy byl 

nejlíp snad míra tyrš 

cvičitel náš velkej 

štěstí že národ ví 



jak svini zavřít hubu 

však viděls 

ty zdravý živly národní  

ty nepřipustěj aby národ trpěl  

my víme kdo byl v těžkejch dobách  

čechem 

a kdo čechovi játra chtěl vyklovat 

(podívá se ohnivým pohledem nahoru do okna a zase se odtamtud 

ozve řev) 

četník: (k čerwuišovi) co myslíš 

vyhoděj i starýho? 

(zase se zamyšleně podívá nahoru. pauza.) 

četník: no nic 

zaclánět dýl tu nemá cenu  

ještě na nás tu spadne něco  

seshora 

nemám rád věci kunda padající  

ani když padá mi pěna  

u piva 

je vosum červe musim běžet  

u slunců čeká mě karel baxů  

s družinou  

ty nahoru hoď už malýho masaryka 

já toho zkurvysyna ke sluncům zichr brát  

teď nebudu 

z oken se stále ozývá řev. četník odchází a čerwuiš se poměrně 

nejistě vydává na cestu do bytu tgm. 

 

- k o n e c - 


