Milan Koch

[rukopisy 1974]

Metachemická končina – Projekt Pakakrch
Za devaterými očními pohledy
Do re mi fa sol la si do
jako Brno
Za devaterými autobusovými zastávkami
zelená je barva kůže
na tvářích už člověk nemá růže
Toluen volně proudí zaprášenými skleněnými rourami
Nesmíš už být zmítán touhami
Kronos byl vržen do Tartaru
Vesmír je v impozantním varu
a volně proudí do pátého patra
ách jak mistra z něho bolí játra
noční můře po podlaze šátrá
Náš organismus není umělý
to už před školou jsme věděli
s rukama za zády jsme v mateřské školce seděli
Je to fór!
Ungarovy cvičené krysy studují folklór
Proč nevyhodit do vzduchu
transfuzí otylou ropuchu?
Juchuchu Juchuchú
Máme čtyři krevní skupiny
a z prdele jdou plyny
do re mi fa sol la si do
Z umělého másla a rybího tuku
maj naše střeva muku
Z trubek freska
je břicho značky eska
s touhou po originalitě
proto nežijeme v ilegalitě
na základě premisy
vytáhneme penisy
aby se mohly přijímat nové podněty
Pleximuško!
Sexe! Jaká je tvá lekce
Sedím na starých černých otlučených barelech od manganistanu
Už do konce šichty nevstanu
Dívám se smutně přes vybrané nuče
tiše si mruče
na kalnou labskou strouhu
kam já schovám touhu
Budu mít po noční
Elektromroži leží na vědeckém loži
Tripolsko bude italské
otevřem lahve šampaňské
Lidstvu se zachtělo zcvoknout v polární opici
nasazuji si pracovní čepici
Prapory legie vlají v rukách coury
a vláda střílí kňoury
Týlový frajeři chaosu
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brázdí kosmickou osu
velkou jako vosu
na vlasech maj peří
každej si je měří
shodou okolností
Dřevěná ruka kapitána Denjoura zůstala v Kamerunu
My otevřem další láhev rumu a zapijem novou pumu
Pro koho kvetou jabloně uprostřed zřícenin
Pro tisíc min a svítiplyn
Vítr se toulá trávou člověk je dojnou krávou
Slunce vyhasíná v levitaci ztratil jsem jednu rukavici
Šoupání bot na Václavském náměstí prorokuje další neštěstí
Hrozné podrobnosti slyší šeptat prázdnotu slova
znova a znova na obloze nova
Slunce je ze žhavého hovězího masa
U ďasa
uděláme kraťasa
Jak žít Jak žít
Je třeba pít?
Pracovní poměr
pro mě žádný rozměr
Vysedávám v lese smrti ve dvou
ať policajti na syfilis zhebnou
Mnou soudně bylo zjištěno
že nic tu není tištěno
Jenom na hubu pištěno
Zaklínám čínského draka
v Nerudovce už obloha se smráká
v hospodách kdekdo kráká
jak velkého má ptáka volejbáka
Když o tom se dám do psaní
dostanu do prdele kopání
Není tu nic co by ti slušelo
10 milionů vězňů musí být puštěno
Díky sobě
máte malé robě v porobě
To robě je duše a slyšíte je hluše
Kdekdo k ní kluše
a natahuje suše kuše
Je konec srandiček
zavážu ještě spoustu tkaniček
A vrchol bude v tom –
Já budu On
Vycházet ze mne bude to i ve dne
Na hlaveň kulometu udělám cucfleka
aby se života nelekla
Těch lip
člověk by z toho továrního smradu chcíp
Dnes občanský průkaz
je totožnosti důkaz
Je konec srandiček
napsal jsem spoustu básniček
Z rozsudků soudu
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postavíme světu boudu
na naši rodnou hroudu
Lidi vyšli do ulice
jsou poluce na cestě do práce
Nad údolím krouží ptáci
mlha se válí na pekáči
jsem zase v práci
objímám jí záda
je ráda?
Ohnivé kameny čůrají ve vesmírném chaosu
málo patosu
Co je mi do chlouby
Je tu houby z elektrické trouby
když holubi jsou někde v hloubi
Vem si do huby
Třídní boj
Pak se boj
Je z tebe sardelová pasta
jakási kasta
a basta
E. Bonn je symbol bachaře
Eduard Bass
Je tu zas
a otravuje nás
Chalífa dvacátého století
čí raketa a kam doletí?
Kázeň a zákazy
Ještě větší výkon ještě větší výkon
a příkon
To je zákon
Čtu encyklopedii Sovětskýho svazu
na všem se najde sousta kazu
Země bohů zvířat a lidí
Za koho se stromy v lesích stydí
Po čem se mládí pídí
Má vůbec svědomí
když kdejaká rána ho dohoní
Komplexní tlumiče výfuku SPORT
My holt musíme jet do Ústí nad Labem
Tam chemikálií se za prachy nadlabem
Slyšte Hippokrata!
Je libo více párků
postavíme plno stánků
Slyšte Hippokrata!
Bušíme srcem na ocelová vrata
natotata
Koupíme si rodinnou vilku a zelenou Simcu
Zimní kostýmy jsou bezpochyby ozdobou
Oblečte se na služební cesty
Ve vašem šatníku je rozkoš
Nebesa obdařila naši zeměkouli Družstevní výstavbou Kálí
a ta válí
Jsme v sedmém nebi
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Rozum máme na své straně
Ale jaký?
někdo nám naprděl do mikulášské punčošky
Anýzové preclíčky
Jsme štědří, spravedliví, voňaví, krásní
a posraní
Než zazní pastorále
ztratím všechny stoické korálky
a dáme se do války
Pancho Villa!
tam stojí naše kobyla
Japonské město
to budoucnosti je těsto
Hrajeme šachy a žulíky
a vypouštíme jihočeské rybníky
Na plátna promítáme krásné barevné filmy
a jsme z nich čím dál víc divný
Křížovka a pět knižních cen
To je náš Zen
Biologický ekvivalent rentgenu
Ptám se za jakou cenu
Hudební novinky Supraphonu
Milice sedí u kanonu
Policejní dudácká muzika
někdo si to tady odpyká
Inkvizitoři vesmíru
prostříháme v ostnatém drátě díru
Jakou máme víru
známe jen pekelnou síru
Věštkyně ve starém chrámu měla příšerný sen
a my s knihama pod paží prcháme někam ven
Jen!?
navažte kontakt podle počítacích strojů
Čepel nože se oslnivě blyští krví
a kanalizace čím dál víc smrdí
Když jsi samouk
nesmíš říct ani muk
nemáš na to papíry
strčej tě do díry
A pražský večírek bude plný pečínek a hovínek
Bandy žvanilů vypsaly odměnu
Běda smělému smrtelníku
Sedíte na nočníku
Už nejste bez práce
Čtete po večerech Roháče
ďábelského sráče
Hudba noci
je v mé moci
ale co s ní
Pro koho
Kdekdo kafrá o automotorevuji
a jiní sportku studují
Do re mi fa sola si do
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Elektrické bubliny
a na dně hlubiny
Klíče jsou v píče
Stojíš na nádraží
něco se v tobě podraží
Prst z kapsy lízátko těží
Vlasy se hrůzou ježí
A když vidíš grog
zjistíš že nepils ho už rok
Nám obyvatelům Země
vede se družstevně
Oběhy planet oblékly černý samet
Existence států zas spoustu zelených kabátů
Země je naše
řídká bramborová kaše
Vzduch je náš
a chčiji otčenáš
Z nás už nikdo nikdy nikomu nic nedovolí
Co to naši zemi vedví rozlámalo
že by se kolo osudu polámalo
To není zbabělost když člověk vřeští
to jen ze strojů třeští
Dnes čtete uvnitř listu
že jsem se zpil v bistru
a poblil jsem bustu
státníka jak ňákýho patníka
Země milovaná ty seš pořád pilovaná
Hrdinstvím prostých lidí
to ale nečím smrdí
Jsme v Plzni
něco tam vrzni
Škola děti przní
Do Železný Rudy nevíš kudy
Musit znamená zkusit
Lidi mizej v mlze myslím to drze
a skrze sebe miluji tebe
přesto tě něco zebe je to z nebe
někdo vede
kočka přede
traktor jede
Ty mede
Ty jede
Moje snacha tlachá Juchachá
Mže – Mše – To je vše
Škvára pára kára
Trará rára
Vodopád vyhloubil v údolí veliký jícen
Držím v ruce svícen
Kde jsem v tísnivé temnotě našich pajzlů
z hajzlů
Svět je nadán pro zlepšovatele a vynálezce
Básníci v Praze přijde vám to draze
Naše tradice je jak vod margarínu krabice
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Je to svině zasraná a krutá
až mi srdce puká
Olympijský plamen spadl do kamen
a do ústředního topení to každý ocení
Ležím lupení z tajných sejfů psychologie
Několik dat odnesly slepé černošky
V ostré pronikavé vůni Vysoké školy
Čekají na nás doly
Spojenými silami Za Prahu krásnější
na baráky vlajky rudější
Jsi včerejší z cyklu Bylo nebylo ale Bude
které hlídá padesát slepých zpravodají
Básníku bratře kdo tě zase natře
Buď fit ale musí být klid
Mlčenlivé zástupy sestupují z věží
Mumie se rozpouštějí v konfekci
Toužím snad po další lekci
Lebci
Neodpovědně odpovědně a superformálně formálně
děláme všechno schválně
Den politické aktivity
Je vítězstvím pasivity
V tý ratejně
housle pláčou dál
Naše další plány jsou fámy a flámy
Novými ulicemi Prahy
jdem mrtvý záhy
Těžké polnice a pozouny
volají k sobě blbouny
Brzy se dostanu k místu
a rozbiju ekonomickou pizdu
Divá zvěř započala krvavé hody
skočili jsme do jiskrné vody
Vypasené kusy lidu
sháněly se po slovesném vidu
To jejich podivné řečnění
je jak kozí mečení
Odříkají modlitby z cukru a nového koránu
já asi vzteky puknu
Někdo dělá nočního hlídače
jiný zas píchače
ale tahle dělba práce
není tu krátce
Dělnickému hnutí
se postavilo více hutí
Máme toho po krk
a tak tu jde o krk
Koňáček kretónu
kouká z betonu
Černé kleště nenechaly mě na pokoji ještě
Vašemu Veličenstvi bez reptání
podávám odvolání
Jsem zkázou mravů ale nekradu
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Ze seriálu televize
mívám hrozný vize
Městský rušivý zvuk
nás vyhání do luk
Čapkův loupežník hraje se jak Oběžník
Nokturno rytmu nech toho nebo tě chytnu
České pohádky nasazují moldánky
Souží nás neuhasitelné žízně
toužíme po trošce přízně
Hltáme různé nápoje
rozčilujeme se vestoje
Občas bychom se chtěli nadýchat čerstvého vzduchu
naším mladým špinavým uchem
Sníme o posvátných řekách
O lásce o přátelství k bohu vztahujeme ruce
/až moc prudce/ dáváme nohu přes nohu
a oplakáváme škrábnuté auto
Vždyť hmotné požitky
jsou naše vizitky
Kecáme jak milujem
a vlastně onanujem
Macechy mýtiny a paseky
Jsme fantastický
Dětem u televize s hvězdičkou
šeptáme do ouška to je pan Bezouška
ta souška
Klesáme ve vážnosti ve svých vlastních očích
Sedáme u konferenčních stolků ruce na prsou
pijeme kafe s octem a sníme o důchodové
zahrádce
Kde jsou kouzla?
Následovatelé nás kopou do prdele
Naši kleštěnci
Naši leštěnci
Do re mi fa sol la si do
Kobylo!
nebylo něco co tě zabilo
Člověk jede do lázní
snad se nám tam nezblázní
Balistické střely co ode mě chtěly
Dívčí válka jenom dívky láká
Padesátikoruna je milá
„já ministrům z ruky pila“
V extrému mám trému
drtím v sobě kantilénu
Takže chystáme se k vraždě
Zdarma není Karma
S pocitem viny z prdele jdou plyny
Uvidíme co se bude dít
možná tě hlavou o schod budem bít
Jablonecké perly pro krásu jsou berly
Je konec rozjímání obušek se na mě sklání
A tak hledám sůl jako vůl
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Zrníčka rýže pojďte ke mně blíže
z tajemné spíže
ať se kunda sama líže
peklu stále blíž a blíže
Kvák Kvák Kvák
ať jsi Slovák nebo Novák
Živiny kombinují živiny
Do hlavy nadupou se piliny
Podle chemické formy jako nejmodernější normy
nafouklé opiem
a měkkým chlebem s měsíčními pažemi
V odsavači prachu
kde stojí plno reklamního předvařeného hrachu
Čichám čichám je tu plno pachu
Hnojiva draselná
Kyselina máselná
na syrových vahách
v syrových hlavách
ve zkumavkách
ách
ách
nevíš kam bys táh
když tulákův sen je utéct ven
Do e mi fa sol la si do
Deník revolučního odborového hnutí
pořád v našich myslích něco kutí
Vládní delegace navštívila
za poslední týden spoustu hutí
To je legrace
na letišti vyzdobeném státními vlajkami
Jste sami
nejvýznamnější stavba pětiletky
o té kecají i negramotné tetky
co mají pletky
v mírové obnově země
Všichni ke mně!
Polypropylenová vlákna
sociální zařízení
aktivity
Iniciativity
chlapci z devítiletek
Řemeslo má zlaté dno
chlapci ani jeden zmetek!
Poslouchám nejúspěšnější písničky K. Gotta
toho robota
Zajímavá nepřetržitá školení
konzultace volení
Vývěsní skříňky
rubriky konfrontace
přílohy bilance aliance
Kompresorové stanice
Kolektivní smlouvy ty čistí jsou touhy
naléhavé malíkové požadavky
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To pro dívky nejsou žádné vdavky
Jak krásné je umět česky
a číst odborářskou literaturu
Originálním způsobem
za soustruhem
Insertuji!
tedy jsem
na předposlední straně rovin
kde Plavovlasý Galvanizér kádruje ozdoby života
Vše je v pořádku
naše Dukla nehrála špatně
ale čísi duše žalem pukla
tanči!
jsi člověk
a kuželové ozubení podává větší a větší výkon
Lunochod v moři Jasu
„řek“ konkrétně po čem pasu
prsteny s květinami se nadýmají nad akordem
Plenárky
a léta běží
Písně proti válce frčí
V zimě jakžtakž snětí
Dýchá se stěží
Zvony bijí z věží
a kuželové ozubení podává větší a větší výkon
O co tu běží?
v kapilárách hovno leží
Ze sebevraždy bilancuji
Horníci uhlí těží
Sněží stěží z věží
jen kaluž plná vajglů pod nohama leží
Jen ve zkratce
Jsme zapleteni s prostitucí Civilizací
Jako reprezentanti myšlenek
Jako reprezentanti kuželového ozubení
Jako básníci mládí odvahy a svobody
po hlavě skáčem do vody
a podáváme větší a větší výkon
v Podolí
kde krávy stroje podojí
B52 pustoší Vietnam
a Česko masová politická práce
Všechno jsou Tušimice
Tušíme boha
Tušíme Radu bezpečnosti
Tušíme že se zkrušíme
že na práci bušíme
Zvyšujeme dovoz moderní techniky
Hádáme zda v tom nejsou nějaké pletichy
Pražská kina je v nich zima
Navazujeme na národní tradice
plynovými zapalovači
Kdy přijde inteligentní
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nejinteligentnější palice
Milujte mělnické vinice
Bytové samice jak
margarínové krabice
jsou rychlejší a levnější
Vlády se obracejí k lidu
a když vypukne sucho bolí průmysl ucho
Prokurátoři si nasazují čepice
Na hranice Hunů
svrhnem subjektivní pumu
Mlčí snad lidové tradice
ty dubové palice
Naše omyly nás krví omyly
V kouzelné zemi Avalon
opouštíme svůj balón
když se zhoubné mrazy plazí
Potomstva činy snad zprostí nás viny
Alkoholické vzpoury
dělaj na záchodě roury
některá velká většina
je sakra pěkná mršina
Buďme ubohými kočovníky
nechoďme nikdy na nočníky
Kometa vyjde ze své pracovny
kouří se nám z válcovny
Kolo Štěstěny a Času
vězí v hovězím masu
Džin krouží za velkou louží
Kdo po něm touží?
Města nás souží
V létě kdy zlatý věk
nezná žádný vděk
Výklady hrají všemi barvami
během dlouhého vývoje
dán člověk byl do postroje
vsedě vleže i vestoje
Některé věci v člověku dělají pěknou neplechu
Mluví-li někdo o původním mluví o tajemném
Veliká inteligentní sklerotická konkurence
hřeje v parním válci
malou chmurnou ŠANCI
A má pro tebe kšeft
velkej heft
žádnou srandičku třebas zpíváš
jinou písničku
Mír je věcí nás všech
koho?
Ve stratosferickém soužití
kde polodětské sádrové oči
v bolesti jančí
Knihkupectví jsou plná „dobré“ detektivní literatury
Frajeři jedí žemlovku s karbanátkem
a plní odznak BPPOV
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Vysavače radioaktivity polykají francouzskou lásku
Kovbojové souhvězdí jdou na brigádu
stavět nový stadion
jedí chleba a marmeládu
a sbírají staniol
Být dokumentem doby to jsou svody
jako do pekla schody
Když vidíš některého lidského ducha
tak ti z toho nutně srdce puká
Co je důležité bude použité
Hospodářské otázky to je horoskop
já vlastním svůj stroboskop
Miluji tě skrytě v žitě ve Vysokém Mýtě
Jsme namalováni sytě v sítě
Miluji tě ale až příště tam
kde je naše přístaviště
Z hnojnice udělali koupaliště
a z lesa hřiště – to si pište
Tvá tvář je sluneční zář
v tvých rukách nejsem v žádných mukách
Alfa beta gama delta
na čecháčka čeká Jalta
Epsilon dzéta éta théta
po silnici pochoduje věta
Iota kapa lambda mí
policajt byt nám zasviní
Mí ksí omikron pí
Co o sobě člověk ví
Ro sigma tau ypsilon
když nosí krepsilon
Fí chí psí omega
hovnem krmí Olega
na obzoru svítí Vega
Vytrháme stránky z Hegela
a pak padne v lize rozhodnutí
něco k životu nás pořád nutí
koncem května
Velekolosálně
různé mírové úřady
organizují přehrady
Lidé vstupují do SSM
restaurací cestovních kanceláří
a domovů důchodců
Pokladní na nádražích prodávají lístky
na slavnostní zasedání svazu družstevních rolníků
a ty jsi ještě nikdy nejel pražským metrem
po trase C
za tajemstvím
moderní pantomimou
ošklivými zkušenostmi
posranými nemocnicemi
za tajemstvím práce
kde člověk chrání svá životní prostředí a přetváří
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je na památníky
Dívky tančí samy na dně skleniček
nebojácní tvorové poutají pozornost slunce
S mrazivou pravidelností
4 ponorky vyplouvají z Istanbulu
do mechanizovaného provozu
do Egejského moře
Z dávnověku zemědělství
slepováním písečných půd
brněním z gumy
Jiřinami v našich zahrádkách
se dvěma skladníky MTZ
od náborové oblasti X2
Dnes a zítra
pomůže NSR Francii?
Předák IRA byl zatčen
Televizní signál letí vesmírem
Dukla konečně vyhrála licenci
protože zajišťuje náročné úkoly
Atleti života zvedají hliník
Skutečnost je podvedena na procházku
a na nákup
Člověk je typ předpovědi
perlička ze školních úloh
Ženy se vdávají za automobil
a chtějí stárnout pomaleji
v pletených vestičkách od britských výrobců
právě v těchto dnech
shodou okolností
jako občanky kuchyně a chaty
protože Mao Ce-tung přijal R. Heathe
Máš strach aby Slavie nesestoupila
Máš strach ze žaludečních kamínků
a postup ragbistů je rychlý
rozhodne rutina
v průběhu uplynulých dvou roků
s velkými rezervami bojovníků
desinfekcí průmyslu
Teroru tisku
Soutěž talentů
Jak se vytvářejí kandidáti
na sídlištích
na smetištích
v dolech
v lomech
za vlast za mír
za kultivované tělo
za Lidice
půl milionu známek v Brně
ve velkých mísách od krupičné kaše
Problémy které nás mohou těšit
nebudeme v republice řešit
V kultuře jako v drezuře
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být dobrými hospodáři
Nesmrtelnými diáři
Kontrola míří na úsměv
Úspěchy plné potěchy tropí neplechy
technologické plechy pelechy
montované skelety
v novém Žiguly
Do re mi fa sol la si do
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Učedník
Ze dvou molekul sloučen
Byl ze školy vyloučen
Vznikly v něm kvasinky
plakaly kamarádům maminky
a z kapalného paliva
umíraly zaživa
Zahříváním na 200° Celsia
se v něm nitrocelulóza vařila
a z užitečných hmot
mu každý člověk přišel vhod
Mastné kyseliny neutralizací vzniklé
v osobním oddělení kuly na něj pikle
Vařili ho s louhem sodným
chtěl být jen svobodným
začal dělat áčka
až přijela houkačka
Vylezly z auta masové konzervy
aby sháněly pracovní rezervy
Do plexiskla ho zalili
a pak na MNV se o něm bavili
On se pak oběsil
aby světa už se neděsil
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Léčiva Modřany
Anhydridy
to jsou kydy
Nad továrnou se vznáší étery
Po Vltavě plují hetéry
V případě kladného nálezu
za kotel před výbuchem zalezu
B-komplex je farmacie
Básník radši pivo pije
Ať je slunce nebo lije
místo facky radši chčije
Z různých krémů
mám už trému
Mnohé chemické látky
vypadají jak zvratky
Netěkavé peroxidy v destilační nádobce
Nenadzvedaj dělnicím od montérek poklopce
Některá chemická vazba je velice plná
ale žádná noční směna není levná
Pro svůj terapeutický účin
nespáchám na sobě zločin
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[Když vojáci]
Když vojáci se vyrojili
měsíc byl jak čůrák bílý
ztichla celá ves
V každém okně světlo zhaslo
a má slza bledá padá na sklo
jen ve větvích řinčel řetěz o řetěz
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[V hospodě]
V hospodě odjakživa
v zimě v létě pivo zpívá.
Pivečko plzeňský, dej mi notu.
ElEsDý, slyšíš? Už je to tu.
Už poldové kolíbavě
rozběhli se k hostinské mámě.
Díváš-li se na ně z výšky,
rozbijou všem u stolu držky.
A tak naše písně
jsou jak všivé plísně.
Namáčejte tužku v nose,
aby štěstí usmálo se.
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[Někdy]
Někdy ten pouliční křik
je samé cik cik
Kdo k rozjeté tramvaji se dostal zblízka
ten dnes už jinak píská
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[Ať už]
Ať už stará nebo nová
cigareta vykouří se znova
*
Copak nám to přišli říci
angažovaní básníci?
Že cena klesla?
Že cedule nad plotem
zachvívá se hukotem
tisícerých letadel?
*
Namouvěru na stroje zaťukali
a hned do zpěvu se dali
Že cena drog klesla!
Vtom jsem slyšel z pavilonu
že i já nesu na tom vinu
kdybych jen ji měl
*
V továrnách je plno smradu
ze všeho co kradu
Dnes poprvé jsem vedoucího spatřil
snad nám něco poví
Ale kdo ví?
Možná že jen po prémiích jančil
*
Když jsem viděl usmívat se soudružku
chtěl jsem jí dát k MDŽ přes držku
Podívala by se na mě divně
a čuchla ke květině
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Píseň o volné lásce
Po měkké, vonné trávě
noc vodí hippies tmou
*
Víš ty, kámo, co bych chtěl?
trochu dexu do klobouku.
Beatnici už spásli louku
a ohýnek dohořel.
Potkávám teď dávné druhy,
ale platit staré dluhy
zapomínaj, žel.
*
Praha už zvykla si na plakáty
je den druhý čtvrtý pátý
Přátelé nás zbili
už dlouho to tu rachodí
Opustili jsme je opustili
a dnes jim utíkáme naproti
stahujem si kalhoty
*
Já svou kundou těžkopádnou
natřásám rosu chladnou
kde nejhustší je pleť
A už nechci aby každé ráno
říkalo mi stará panno
Usnula jsem právě teď
Píseň o ranním hledání konopí
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[Opojeni principem zvuku]
Opojeni principem zvuku pokoušíme Hospodina
Propasti Vod se otvírají
Blesky šlehají z tváře Jahvovy
Jsem nasycen astrálním světlem – k zadušení
Kdo změní zákon analogie?
Stíny významů se pokoušejí o všeobecnou materializaci
Plastický člověk přichází!
Plíce objednávají více a více vzduchu
Ohnivě velká trojhlavá jehla probodává vesmír
Proud světla vroubí zakřivený obzor
Ďábel přichází zrozený kopulací s technikou
Jeho tvář je jako černé slunce
Jeho ruce vystupují ze tmy
Je to on
Jeho slunce je samý suk
a led sublimuje na mých ústech
Je to on Jsem to já Jsme to my všichni
Je to prázdno mezi hvězdami
a hbité vlasy indukují čas
Příroda strážce tradice zle přitažlivá otevřela oko Osudu
Podvojný svit pekelných pochodní ozařuje kmitající se váhy
Nebeskou Isis zakryla ruka znesvěcovatele
Věčné tresty blokují principy absolutního Slova
Mystický robot velezajímavými křivkami zasvěceného světla
filtruje smaragdovou desku
Spirály pesimismu vibrují trpným prvkem tvůrčím
Každá věc je démonem
Tekuté planety Flagetonu drtí všechny protiskutky
Mystéria Isidina se dala do pohybu
a já chci uvěřit životu
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[Dej mi své oči]
Dej mi své oči
tma mě zahubí
Dej mi své oči
vím že obloha je modrá
že existuje světlo
Dej mi své oči
ať vidím co jsem ztratil
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Maso mlčení v rozhovoru
to co je láska
cílová páska
skutečná vážka
ať se propadnu
do tmy země
jestli je láska
nočního světla
cílová páska
docela a vůbec
vykřičník láska
kde je ta páska
změněného světla
tam kde je ta láska
právě tam je páska
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[Kdysi jsem žil v polích]
Kdysi jsem žil v polích
díval se na slunce
na hlínu která se mazlila se sluncem
na květiny které se za sluncem otáčely
na starce kteří šli za sluncem jako na procházku
na komáry kteří přilítli z nějaké sluneční skvrny
Viděl jsem kroužit čirou horskou vodu
ve svých dlaních ve kterých se slunce
vzhlíželo jako anděl
*
Opuštěná sklenice piva pod hvězdami
rozdává
rány
Člověk by měl být ze slámy
chodit ohněm na flámy
ze zastavárny do zastavárny
z továrny do továrny
Bůh je otevřen
Spasmoveralginem
a roh domu z trávy
aranžované hry
Vrať se do snů
které tě vrátí skutečnosti
*
Když jsem jak malý prase
rozdával svačiny
to děly se se mnou pak
rozličný blbiny
*
Když v chladném větru města
se rozepne ti vesta
Čeká tě nekonečná cesta
Smrt zobák ostrý jako bodák
vytrhne ti srdce ven
až zčervená pod prsama zem
Když stesky mají sílu
a zima dělá vílu
až z huby ven pliváš hlen
Sejdou se v hospodě
zasraní hypísi
co chčijou přes džínsy
a chlastaj v pohodě
všechno co v hospodě maj
*
Na tvůj klín padl stín
mezi tím
já zahleděl se v dáli
kde slunce žhavě pálí
a zřel
že svět je automat
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co dává
prach a špínu
za tříkorunu
jako mat
*
Nastrojení strážníci
na betonové krajnici
bijou po nose
se sní o rose
*
Jsi moje svědomí
kde jiný ho dohoní
sice verše znám
ale vám
se nehodí
*
Povely ať si vezmu nádobíčko
vše je připraveno
vše je odpraveno
je tam opčanka
ale tohle v opčase nebude
jste spaseními
velký nestejními
StB je tady
nevíme si rady
Infekce je projekce
musím
vidět to co jsem ti dal
§ stačí
kolik lidí přijde to si nepředstaví
je třeba mluvit
a vysvětlovat
oni přijdou ani nevědí jak
vyjednávat
oni určitě přijedou
Máš přesný instrukce
Bude tady někde
vše je rozvařeno
vše je uvařeno
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