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Básně Pavla Cmírala 
pro teenagery a všechny 
zamilované „puberťáky“,
kteří mají kolem sebe
binec a v duši 
jakbysmet.

Michaela Maurerová, Martha Issová, 
Jakub Prachař, Vojtěch Dyk a NightWork

1 Kolem sebe binec / Vojta, NightWork

2 Provazochodci se slepou mapou

13 až 15 / Martha, Míša, Jakub, Vojta

Batoh tvůj drcá do všech kolem / Míša, Jakub

Bez lásky šel bych světa kraj / Jakub

Mít blbý štěstí, to je blbý / Vojta

3 Amos učil národy, lidi nechal žít!

Profesorka D. / Martha

Hodina sexuální výchovy / Míša, Martha, Vojta

4 Nesvá a nesvůj oznamují, že…

Na rande zve mě třídní šašek / Martha

První rande na obzoru / Jakub

Mám první rande / Martha

Ty jsi můj strašnej zloděj času! / Míša

5 Kde jsi byl? / Vojta, NightWork

6 Dík, skloňuju a časuju se sám 

Dobrý den, říká Veronika / Martha, Míša

Co do nás naperou rádia / Vojta

Sedí u nás na sedačce / Martha

Kde jsi byl? / Jakub

7 Žena, muž, stavení, píseň, kost

Dostal jsem kouli z češtiny / Vojta

Na housle hraju týnom tány / Míša

Ty víš, tati, zač tě platí / Jakub

Naše vesnice je jedna dlouhá silnice  

Míša, Vojta

8 Nevíme čí jsme, nevíte kdo jsme. Jsme!

Milá paní oční lékařko! / Jakub

Od mámy dostáváme panenky / Martha

Jakým budu mužem mezi muži? / Jakub, Míša

Je pařák a my zíráme / Jakub

9 Ty jsi můj strašnej zloděj času 

Martha, Vojta, NightWork
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Sbírka Pavla Cmírala „Milujem se čím dál víc" byla nominována 

na výroční cenu nakladatelství Albatros 2007

Mě potkala teta Puberta kolem roku 1958. Poslouchal jsem písničky Semaforu, 

ve „školní“ skříni jsme měli se sestrou Helčou děsný binec a každou neděli bylo

kvůli tomu doma rodeo. Mou dceru Míšu navštívila Puberta kolem roku 1981.

Poslouchala ABBU a Zagorovou a ve svém pokoji měla poněkud nepřehledno.

Máma Marika jí každou druhou sobotu vysypala zásuvky, aby byly svetry odděleny

od sešitů a trička od kružítka a levé tenisky.  Mí vnuci Terka a Tomáš poslouchají

Šporcla a Divokýho Billa a teta Puberta právě našla zvonek jejich bytu. Binec 

v pokojích už ale mají dokonalý a máma Míša z něj šílí.  

Z toho plyne, že lidstvo není schopno ani ochotno dát v supervěku prvních lásek 

a rebelií svému životu jakýkoli řád. Nicméně se ukazuje, že je to fuk, protože do

tuhého jde každému z nás až nějaký ten pátek poté.  A každý z nás pak leccos

dokáže. 

Na Pubertu ale vzpomínám s láskou a občas zjistím, že mě tak úplně neopustila…

Vy to jednou zjistíte taky a bude vám při tom pocitu fajn. Váš Pavel Cmíral
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