
Básně MNOHÁČKA ZGUBLAČENKA ze sbírky MODRÉ HRAVO
Pro radost přátelům z trasy a zejména důchodcům z Roudnice a okolí

Grilování

Když pečeš maso na ohni
Tělo k ohni ohni!
Čichni si k masu, jak krásně voní!
Nesežehni si vlasy jak vloni!

Ještěd

Nepadl jsem, ještě jdu
Až na vrchol Ještědu!
Na cestě je mnoho štěrku,
Možná tam spatřím ještěrku.
Snad spatřím i Liberec,
Ale to až nakonec.

Infekce
 Přítel měl hudební vlohy,
Píchl se však o hřeb.
Dostal infekci do nohy,
Do týdne měl pohřeb

Plíseň nohou
Když bylo letos po žních,
Musel jsem jet na kožní
Doktor mi řekl“ „Máš plíseň!“
Zpíval jsem bolestnou píseň

Nač jezdit k holičce do Prahy

(když je holič v Roudnici n/L v Riegrovce)

Často já jezdím do Prahy,
Vlak jede přes Úholičky.
Když jsem byl v té Praze dneska,
 stavil jsem se u holičky.

Čerstvě ostříhán jsem zašel
Až k Petřínské lanovce.
Tam však mě nesvezli
Nahoru do kopce.
Příště se nechám ostříhat
V Roudnici, v Riegrovce.

Vrchlabí
Ve Vrchlabí teče Labe
Mnoháčkovi v hlavě hrabe!
On říkal, ten mizera,
Že tam teče Jizera.

Alkohol
Povězte mi, na koho
má špatný vliv alkohol?
Špatný vliv má na děti,
to jsou jeho oběti. Avšak nejen na dítě,
které vidí dvojitě.
Alkohol, když nevíš kolik,
bude z tebe alkoholik.

To je jen drobná ochutnávka z nevelké knížky, která je nám všem tematicky jistě velmi blízká. Rytmus veršů je pak přímo 
podmanivý…
A myslím to vážně…

A kdo se chce něco dozvědět o autorovi, tak zde něco málo z toho, co jsem našla na webu:

Mnoháček Zgublačenko
(vlastním jménem Pavel Hlušička,
…Ve své básnické, aforistické a povídkové tvorbě zpracovává především zážitky a poznatky z pobytů v psychiatrických 
léčebnách.
Ve vlastním samizdatovém nakladatelství Pampeliška vydává knížky svých veršů ("Vyprávění člověka kuffnerského", "Hlubší 
pohled na život", "Kuffnerské nářečí", "Tři léta ústawním činitelem a přesto nikdy nebyl politikem")
drží se hesla, že „každý má právo vyjádřit svůj názor prostřednictvím umění“, i když by bylo třeba ho k tomu popostrčit.
. Příběh svého nedůtklivého, věčně nespokojeného otce, který po celý život sázel na Keblicku stromy a dodnes z toho nic 
nemá, Zgublačenko protěžil u svých mladších kamarádů-vysokoškoláků. Ti tuto story v semestrálních a dokonce 
magisterských pracích kvitovali jako bizarní parafrázi romantického mýtu Gionova Muže, který sázel stromy.
Zgublačenko se nyní  po období pobytů v psychiatrických  léčebnách v Horních Beřkovicích a Bohnicích,  v nejmenovaném 
ústavu sociální  péče,  v komunitním domě Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic a neklidné pouti severočeskými  městy 
s krátkou zastávkou v Praze opět vrátil ke svým rodičům do Keblic na Litoměřicku. Odsud však skoro dennodenně vyjíždí do 
své předchozí domoviny Roudnice nad Labem, kde sídlí nízkoprahové Humanitární sdružení Perspektiva pro pomoc psychicky 
nemocným  a postiženým.  Zde  Zgublačenko  nalézá  sociální  kontakt  jednak  s lidmi,  kteří  jej  jakožto  pečovatelé 
či psychoterapeuti podpoří, jednak s těmi, jež od něj kvůli svému postižení leckdy pomoc sami potřebují. 
Se skladatelem a hudebníkem Miroslavem Ročkem a kamarádem Radkem natočil dva kompaktní disky svých zhudebněných 
básní. Publikoval v literárním časopise Tvar; je zastoupen v almanaších "Jít pevně za svým imbecilem" (Clinamen 2003, ed. 
Radim Kopáč) a "Antologie nové české literatury 1995-2004" (FRA, 2004). Zde otištěné básně pocházejí z publikace "Modré 
hravo aneb Když autista mění televizní zprávy na básně", (vydal Balt-East v redakci antonína Drábka, r. 2008)


