Milan Koch

Červená KarKULKA

Radujte se ze života
Freut euch des Lebens

V každém případě v každém výpadě
na západě i na východě
na jihu i na severu /do ruky si flašku piva beru/
Času je méně a méně – čas je divné plémě
pro tebe i pro kohokoliv jiného
snivého i vilného
ze zásilkové služby – plky-plky-plky
a obloha stoupá a stoupá a stoupá
a stoupá
až Země pod nohama se nám houpá
a obloha stoupá a stoupá a stoupá
ta modř je úchvatná – Kde? Život máš před sebou
nebo za sebou
z té větší části
vy vysoké módní fazóně – v okreóně
ve východní zóně
levá levá raz dva, levá levá
tvídového charakteru
pot se řine z čela
levá levá s velkými klopami
ženem se předkovými stopami
Levá s dvouřadovým zapínáním a krátkým páskem mezi tvarujícími švy
Vy! – Tam někde jsou zapracovány kapsy vlevo
i napravo nad tou chlupatou krajinou –
Vy! /Jděte za ženou za jinou/ malinovou krajinou
Hergot!
A jak voní taková krajina
po mýdlových bublinkách /já nevyznám se v cedulkách/
ta představa setkání dvou takových krajin
plných rozličného živočišstva
v propleteném a pokrouceném rostlinstvu všelijaké síly
a barvy… Tam vylíhnou se larvy
těch živin!
těch hrbolů a rovin!
a po delší době vůně moče a potu a semen
A lesníci mají plno práce a starostí o takové krajiny
těch pohledů co jí věnují
dnem i nocí v plné síle
těžké práce dlouhé míle
já zasvětil se víle
Toho času je tak málo a málo
v Bulharsku slunce plálo
a u nás teplých večerů nepřibývá
ale ubývá paní Nováková rozená Separátníková
levá levá
levá rudá Eva
levá levá
levá pohlaví přitažlivost
a zpívat ne zívat
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zpívat do pochodu do pochodu
ve spadu popílku
kdy dostaneme obsílku
za prudkého deště vlažné války od vychovatele Málky
na cestě z polepšovny
sbírejme trampské písničky a sentence o přírodě – nebude
a o svobodě & o lásce & o nás dvou si vítr zpívá
& o všem o všem nádherném
na co se Bůh dívá
Je plno nádherných věcí
na smetištích = na sídlištích
Uráá
Budem luštit křížovky a doufat
že zítra přijde odpověď
na inzerát
v plné síle psaná spisovnou češtinou
„drahá mám tě rád“
Uráá
něco přišlo možná že už nám to vyšlo
Vzpomenem si
na své pubertální přísahy
na své výtržnické zásahy
Udobříme se!
Vytáhnem se! v pomologii i monologii
Nešlápnem vedle
ale kam?
Urááá
zasedneme ke stolům které se prohýbají pod tlakem nahých zadnic
ani za nic ano?
ANO
tam zasedneme
a budem debatovat o správné výživě a ochraně
to slíbíme Věře
& o ochraně potravin při stavu ohrožení!
do odložení
všechny saláty jsou pravé
francouzské
jsou výtečné jsou senzační – ale netečné
a my jsme taky senzační tarzani z vekoměsta
čtyři vejce ze sta natvrdo muže s mužem čistá láska
ještě je do koho střílet a potom kvílet slečno Stalinová
Urááá
Jak zajímavé!
Jak vzrušující!
jak tmavé jak pulzující
jsou zlaté snubní prstýnky Boba Hurikána
když ozve se na dveře rána
Opravu vzrušující –
není se čemu divit když jdeme prasata krmit.
Vždyť to víte není nad střízlivé názory
nad sladký život manekýnky /jsou na světě výjimky?/
nad likéry v pozlacených sklenicích po celém obvodu otisky mejdanové rtěnky Zdeňky
nad džemy porézního zalidnění

/2

nad limonády ponurých vyvřelých uhličitých bublin
nad mošty s příchutí hříchu
nad sirupy popelínové pornografie poněkud
Urááá
radnice není konečná stanice poněkud
bezpochyby protože dnes rozhodne parlament
SAR o Násirově nástupce
nebo prezident Urho Kekkonen
v Bílém domě na severu
/kam se to tím davem deru?/
rád bych mu sundal brejle
tomu fiFinovi
na aktivu stranických funkcionářů v Mělníce
Ale t je provokace!
to je mezinárodní konflikt ikt ikt ikt
to není upevňování mezinárodních vztahů
odtahů přítahů
P Ř I R Á Ž E J ! rychleji rychleji rychleji
Svět nesmí být klamán: vykřikl pivař na tradičním plese požárníků
v hotelu Propast
kdo už teď není fanatik?
Další významné osobnosti na koupališti v Novém Bydžově
chovají se k sobě jako noblesy
nad elektrickým mandlem se žihadlem
a zpívají internacionálu
již vzhůru psanci tamté země
do prodejny suchých obtisků se steskem po domě v hovně
A tento rok si líbíme – chcípáci!
hnípáci!
dřív než se rok sejde s rokem i když půjdeme bokem
že se zbavíme
všech zlozvyků a vychcaných trik
a všech nepříčetností a všech zženštilostí se zbavíme definitivně
v definicích
a v pyžamových kalhotách v Dlouhých Lhotách &
v pulóvru
že?
si koupíme jeden pár punčoch navíc
vždyť za to nikdo nemůže
kdyby se nám něco nepovedlo a kdyby se nám něco nepovedlo
tak v tom budou mít prsty ze msty
nepřátelé naši nepřátelé Sazkaři
z recitálu Luďka Nekudy
kudy deme kudy čert si nás veme?
– – – sakra kde je ňákej vykořisťovatel
na kterém by se dala zchladit žáha
Dělníci!
Vykopněte z fabriky továrníky
a ty jejich frclinky prclinky
vobtáhněte
nemyslím břitvou ale svým řemeslnickým pyjem!
Rolníci! balíci
zvorejte zvorejte selky ať jsou tlustý nebo tenký
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váš opařený čůrák je jak znárodnění velký
Stojí to za tu srandu
vůbec žít?
a pak umírat zbaběle jako tele
kupředu levá
levá levá
levá hezká tmavovláska co už měla páska se seznámí
s hezkým hodným chlapcem jako s vrabcem
deset luštitelů odměním cenami
a s námi v tom budou mít přeci jenom prsty nepřátelé
s Pražské Brusle
všechny čtvrtě zakouřené jsou nejenom Nusle
Milost – Milost
už budu hodný
už budu upevňovat jednotu jenom jednu notu
soudružskou jednotu na soustruhu
a každému to půjde k duhu
Na obloze vidím duhu
Dále jen dále jen nese zpěv
a tašku hrubé mouky nad Vltavou lítaj mouchy
z traktorové stanice kapitána Nálepky
Vidíš ty pyšné holohlavé lebky?
a děsně udrbané tetky – jsou to snad boží zmetky?
Pojď chlapče pojď pojď
nenech se nutit
kupředu levá zpátky ani pravá
a všem je do skoku z toho kroku
z nejvyššího patra z ještě vyššího domu prirorového k tomu
na cestě k Měsíci
Pojď chlapče pojď pojď
nech se unášet mojí zoufalou a troufalou písní
jako na zdi plísní
která není tak zoufalá jak se dělá
je velice radostná
na cestě z polepšovny
na cestě domů
na cestě Měsíci
jako slovenské obchody před Vánocemi –
jako dva miliony šátků v mnoha dezénových variantách ročně
z Hedvy
určených pro vývoz –
jak TOS
jako všechno všecičko –
jako všechno kde se dobře daří –
jako úctyhodné stáří v němž se pivo vaří –
jako Podkrkonošský pohár, který někdo rozbil
ze vzteku
z průvodového jeku
vo nočník –
jako 48. ročník –
jako učeň oboru zedník co to vyčíh
a má možnost
léčit si zdarma tuberkulózu neurózu cirhózu
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na středisku kde se potácí doktor Řezník
se skalpelem olepeným rajskou omáčkou
…a učeň oboru zedník i třeba s podkožním tukem na malém mozku
má možnost
složit Támhletu na otoman
se šprckou v zubech jako podzim v dubech
tak móc – tak móc
nadivoko jako levhart – /oba nahý/
aý aý
až se jí rozlezou prsa po hrudníku tak móc
a celý den a celou noc
říct jí má možnost
známá ověřená je jeho totožnost
při prudkých pohybech
plných rozkoše a vědecké spolupráce
že jeho prezenční vojenská služba bude trvat jen pět měsíců
jen pět měsíců
to už leze do tisíců –
a vo týhle písni se jí nemůže zmínit
když mě bolí noha
v mnoha dezénových variantách se nemůže zmínit
protože si ji nekoupil a už si ji ani nekoupí
snad ani neprohloupí
protože ho zítra přejede auto napříč
v mnoha dezénových variantách
a Támhleta bude ve výrobě jako velké robě
za tři měsíce ve třech měsících
a potrat jí nebudou chtít udělat
v mnoha dezénových variantách
protože nenáviděla Ho Či Mina na výstavě v Městský knihovně
jak se rytířsky líbá s rolníkem a nad nimi vlaje prapor
červenej prapor je to na mou hlavu nápor
ach jak on se líbá
Ach jak se líbá
mě chudou dívku bez vzdělání která jsem…
ty jeho polibky – á-ch
a americký bombardéři solí na partyzány chemii
a chemie je věda červená až hnědá
která nás učí poznávat přírodu
a zabraňuje početí když se jí výhodně použije
a americký bombardéři tříští se o útesy
a hořící letci mlčí
a představitelé států ovšemže našich tátů si potřásají rukama
protože to frčí
když střepina z hlavy někomu trčí
tak nevinná
a tahleta píseň je vo radosti Ó
protože strana potřebuje kvalifikovaný funkcionáře
„akcionáře“
co na tom jestli se někomu zkazí život
vod shora dolů televizí
kde spokojenost vláčí zuby po dražbě tuby na dlažbě
nebo vodzdola nahoru
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kde všechno je cizí
když elektrický šok ze zářivky na ulici nejeden rok
kazí přirozenou vizi světa
a tak je jakoby se vším veta
protože ve válce zemřelo tolik lidí
a já tu válku nepamatuju
ve válce zemřelo tolik lidí
z blbosti & já ji nevyhrál z blbosti
možná že je to zločin
co říkám
ale ve válce zemřelo doopravdy bez vady moc lidí
pro peníze a pro pravdu a pro nic a za nic
z hrdinství umírá ještě moc lidí
ale ve válce jich zemřelo víc
a lidé umírají i na jiné věci
koruna musí být zachována
hledáš-li kamaráda na celý život
a v prodejně Tesla najdeš ledacos
a když ne tak jsi idiot
tranzistor jako klenot soudného dne
Ahoj ve tři hodiny Mikrofórum
ahoj mikrofóráci v pustinách spodní společnosti haf haf haf
nabídli vám pěknou práci
stanou se z vás darebáci
urvý žopa /rus. běda prdel/
nevadí že někdo zabil popa
hlavně že více lidí živo „jest“ a více lidmi pohromadě
v míru s vlastním programem
jedinec s jedincem ve spojení přes družici
opisuji kružnici
– družstvo invalidů
z bohatého sortimentu 250 prodejen motocyklů
Bohoslužby & Technické zprávy
býtník od života vychutnává rány
nenamlouvej si toho tolik
Nikito!
co pak je to pototo?
A tato rudá Karkulka se vrhá plnou
v aerosolovém balení
za dobrých výdělkových podmínek
do špatných výdělkových podmínek
přes lisaře kaliče topenáře
skrz brněnské kolo
po muže domácnosti –
a tato píseň se střemhlavým letem prodlužuje
do zdánlivého průběhu žní
od Apolináře po antisexuální manifestace
a nepřivádí traktoristy do rozpaků
když se drbou na koulích
nad hlubokou černou oranicí
v plánu vzniklo plno opaků
protože hrnčířská pec ve sprašové stěně se zachovalými topnými
kanály asi z 10letého století u města Mohelnice
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není Gottwaldův pomník –
a kino v přírodě je jak holka při víně
ale ty nemáš na holky čas
dófej stále dófej
protože technologické zařízení k moderní panelárně dodá
dánská firma Thomas Schmidt Ó
a Přerovští pozemní stavaři budou mít po osmadvacet měsíců
co dělat
a vo čem mluvit
když s železobetonem se budou kurvit
a jejich ženy
jestliže nějaké mají budou jim prát montérky
místo zimní rekreace
kdy mohly by jim kouřit čůráky
a místo letního pikniku budou mít vytahaný prsa a břicho
vod dětí které dají na studie
aby se tolik nenadřely
protože práce je pořád dost
Tak vidíš na tomhle světě jenom špatné není
i když ti někdy huba steskem pění
blbost ta se ocení
a v týhle písni je to zrovna tak
možná že i jinak
protože se z ní v době žní nedá blbnout
jako z té Evropy která se ztratila
do hhrrr hor
učiněné statistiky
učené šlamastik na zvýšení životní úrovně
na cestě do vesmíru na míru
který se ztratil někam do Černého
a do Žlutého a Červeného moře
ach to hoře!
Rakousko už českou emigraci nepřijímá
a Amerika jak se zdá si nezadá
a musí srát na Evropu
na cestě k Měsíci – ukaž sovu náturu Mičurine na Měsíci!
když už jdou do toho i Sověti
není možné aby v tom nebylo něco velikýho
a Afrika už není jenom černá
kdo chce kam pomozme mu tam
Kam?
se dát se dát celý
když několik trpasličích kmenů
uteklo dál do hloubě pralesů před všetečnými filmaři
kteří už nevěděli co nafilmovat Ách
kdo chce sem pomozme mu sem
Semeno jako vemeno
semeno jako moje jméno
semínko semínko moje
tys láska má
tys přízrak můj jsme jenom tvůj
tys zotavovna moje
dávám ho i vestoje
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a Čína má z toho Švandu dudáka a zbrojí
až lid se z toho rojí
a její červená rýže začíná brát svět vážně docela vážně
a není to k popukání, Jůů
a Indové prý na válku taky docela nekašlou
celý žhavý
po nebeském kontaktu
pro lásku a lenost
česky uměj za chviličku
tak poslouchej chlapče poslouchej
dopadni plnou vahou do černý kroniky
kde v zájmu všech národů
podivnej datel klepe ještě do podivnější stromu
jen si klepej třeba do dveří
nebo do duše
asfaltovaný nějakým vrcholem soucitným trubadúrem
ze Sopot
nebo výfukovým plynem
popovýho zpěváka nebo westernovýho
zpěváka v kostkovaný košili a naleštěných půllitrácích jipí!
jen si klepej třeba do vlastního futra
svět je ultra
klepej klepej
stejně ti nikdo neotevře
ledaže by sis otevřel něco
levá levá
ale co?
hádej můžeš celej život
stejně tu nic není
vše se v atom mění
leda kurva z ulice
co má kapču po kolena až po nosní dírky kde neviditelné má knírky
z minulosti v zájmu všech potlačovaných tříd
jen si ťukej do čela dveří
do pootevřených stejně ti je přibouchnou před rypcem
nositelem řádu práce
to nevadí že ti kteří to myslí doopravdy
jsou ve srabu – to neva – ty má neschopná generace
V prdceli je asociace
jakou jste měla dovolenou Paní Novotná
co děti?
jsou ještě frustrační kokoti
a co pan manžel ještě chlastá
po schůzích
a co vnouček malý Bouček
už mluví?
v zájmu všech národů
podivnej hříbek volá zpod ještě podivnějšího mechu…
jen si volej; řvi si
stejně tě nikdo neslyší
všichni jsou hluší až po páteř svou neteř
nekonečnou vysokou školu
odborně rychle levně

/8

a kdyby tě někdo slyšel
tyý tak to by byla náhoda
která neexistuje jenom revoluce nekrofilie Pane soudruhu
a kdyby tě doopravdy někdo slyšel
a kdyby jsou chyby jako velryby perdež /rus. prdel/
nevíš kam jdeš
doufej stále doufej
a kdyby tě někdo neskutečně zaslech
tak by ti ten N na druhou zacpal hubu
aby tě nemusel poslouchat
aby tě náhodou někdo neslyšel
že on tě slyšel
ubi amici ibi opec
Náhoda
stejně neexistuje
protože ty chceš existovat
jako přehřátý motor
tak existuj!
ale proč?!
vždyť to nemá cenu –
stejně to nemá cenu leda
s kurvou z ulice co má kapču po kolena jako Mahulena
z vlastního opojení
Nemáš prachy?
ále ty nemáš peníze
tak běž dál –
nevotravuj!
hodný lidi kteří neslyšej co píšeš na záchodě
nebo až moc…
uherák uherák to je pane čabrňák
takže buď ticho
jako přehřátý motor
a boha se nedovoláš protože prej není
kdekdo je individualista pesimista
to je pane čabrňák –
ale ty volej dál potichu
na něj můžeš ale nesmí o tom vědět moc lidí
volej si jen si volej
na nebi se pálí volej
Tak volej dál hříbku!
v zájmu všech národů
i pronárodů –
laň se nese po lese
prečo! prečo?
no z absence blahobytu
z absence na pokroku
je jí krásně do skoku
mechanický proroku! blbárno!
A ty jdeš klopýtáš
rozkopanou ulicí
vo který stejně nikdo neví že je
třebas rozkopaná protože tobě to nesmí vadit
všechno musí ladit
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Taky vám pršelo na ředkvičky? jako nám
a co je tohle za ulici?
špehouni takový špekouni tě šmírujou
a není tohleto náměstí z kterého tě vysypaly zelený čepice když
když jsem husy pásala
kde jsem si s tebou dal poprvé spicha
zimou jsme se třásala
tak jsi mne poprvé políbil
tak nesměle
tak nesměle jsi rozpínal kalhoty
a pak přišel tunel doprava
a byla to votrava
jen pro kundu potrava
A není tohleto nádraží z neposednosti když jsi se
vymočil na pohodlí do očí a chtělst tam přespat
jen tak na volný noze
na divoký koze
jen tak z frajeřiny
říkám to stroze: jsi frajer…
pětkrát tě zmlátili jak přehřátý motor
polili vodou a posypali sodou
A tak chceš bejt chytřejší
to chce každej Multiservis Tesla
ale nikdo neví jak na to
protože říká si co za to
a všichni mají vážný tlamy jak z udělání
a ty taky nevíš jak na to
tušíš tušíš
chceš žít jináč
tušíš tušíš
a jináč to prej nejde
co na tom sejde – nesmí to jít
Co teď?
Nikdo ti nesmí poradit – to žeru
jedině porota lidového soudu z lidského troudu
ale ta neradí tobě ale jak na tebe
protože
každej z ní má doma elektrickou troubu
Nikdo ti nerozumí
normálka vole – fakt
a nikdo tu není
jenom ty
ani ty ne
ani tři naděje do síťky
něco se tu nerýmuje
Vůl táhne jako vůl – normálně
nalož si na záda co chceš
kdejakou veš
třeba i do hlavy stejně to neuneseš
i kdybys chtěl a hodně a ještě víc chtěl
jako cejlonský zenový buddhista
do hrobu si nic nevezmeš
a všechno tady musíš nechat
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všechnu verbeš
tam
kde ses jí dotknul
kde ses jí dotknul?
už ani nevnímáš – usínáš
bodejť by jo
Jaro ještě nezačalo
V zájmu všech národů
a paranárodů
podivnej zajíc s ještě podivnějšími dětmi dovádí
/že nic nás tu nesvádí?/
a tebe si chudinko nikdo nevšímá
byl jsi taky dítě
nejen populární hudba
a tebe si nikdo ty pseudobolivijský prezidente nevšímá
jenom když od tebe něco potřebují
a ty si taky nikoho nevšímáš
když si užíváš
jenom když něco potřebuješ
Co sakra potřebuješ?
práci máš
ženský si můžeš namluvit
něco si vyděláš
o přesčasech
jíst je co
pít je co
je o čem mluvit je na co se dívat je čemu se smát je kde bydlet
je co zkoumat je nad čím plakat je co předělávat je od čeho utéct
je na co nadávat je možno cestovat je čeho se bát je co poslouchat
ještě je kam utíkat
ještě máš koho politovat
ještě můžeš doufat
doufej doufej
stále doufej do ohně foukej
nad dešťovou vpustí
kde jsme si kvit
na revanš!
jste si kvit jako nit
ty s nima a oni se mnou
já s tebou a ty se mnou
všichni jsme si kvit
sviť měsíčku sviť
pofoukali jsme si boule
a ty říkáš že ne
a chceš dovádět
jen si dováděj
dlouho to nevydržíš je mi líto
sotva na nohou se držíš
a ty říkáš že ne
Všichni jsou si kvit – i
když jsi nalit
mají kvéry místo ocasů
a řece mají
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od jistého času
Obchod je obchod pravil Blue Čamburína
zase bude válka?
taky vám tolik pršelo?
děkuji nekouřím co je revoluční
je protirevoluční
V zájmu všech národů
i marodů podivná liška číhá u ještě podivnějšího kapradí na nejpodivnější
úlovky
ať si číhá – stejně nic nevyčíhá
jen si číhej
teď už je všechno vopatrný
na revanš!
Všichni mají suspenzory na patřičných místech
všichni mají antikoncepční kurzy za sebou
ale syfl před sebou
když ho chytne z Družby
přírodní to tužby – pozdě bycha honit chlapečku
měls dát baštíka
abys nechyt syflíka vošklivého diblíka
Drobečku
to žes miloval svou babičku
s ošklivými zuby co koukaly jí z huby
a pleťového mléka
teď už jen každá heká
Do stavební izolace s náma
láká nás snad černá jáma? se vším všudy
Se vším všudy
básník je mrtev ať žije básník
v zájmu všech národů
už od porodu
státníci se neubrání senilnosti
se vším všudy
stát se o ně postará
se vším všudy nikde zde na Casa de la Cultura Cubana
kouří se havana
a nosí se medajle za zásluhu
jelikož raziči v čele s předákem I. Beďarem
na konto plánu vyrazili 1320 běžných metrů chodeb
se vším všudybylstvím po šílené rezoluci
která je zmátla
v aktivitu v předvánoční anketě
na jakési podivné kometě
co přišla jako otázka na protřepání jako aktuální otázka
pana Čáska
dálnopisem od Saigonského dopisovatele Příjice
ty máš však zdravé rudé líce
a tak se o to nestarej
nebo Starej je pěkná kurva
do ničeho nestrkej nos
ruce v kapse nos raději
buď si tam kde jsi
Kde jsi?
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kde to tančíme?
jaké to ohromné mraveniště vymodelované ústavním slibem
k lidem
a co já zachráním slovesným videm?
jdi už spát je už pozdě
na psaní nevidíš a mezi lidmi se stydíš
Za co?
Nestarej se bez starosti z tváří od starostí
Stát říká: stát!
já se o všechno postarám
o tebe taky hochu se postará
někam tě šoupne… kam?
to záleží na tobě jak se vybarvíš
jestli to vůbec záleží na tobě jako se vybarvíš
a jestli se vybarvíš vůbec
a když se nevybarvíš tak se o to postará aby ses vybarvil
jak se sluší na pořádného občana Brycha
a patří na řádného občana Brycha
Dej si radši s někým spicha
– ale – ty nechceš
máš na ženění ještě dost času
a plno vyfilckovaných nadějí
helemese on se nechce
bodejť by jo
já taky na to seru
ale na co?
Co teď hošánku
– jdi do piči s ústavou na výstavu k 50. výročí KSČ
ksč je nejsilnější jektající kupka izotopů
ksč je nejchytřejší jářku /škoda nářku/
ksč je naše opora od hradu ze shora
všichni jsou v ksč mimo noviců ze stavby mládeže ó Bože!
ksč je představitel dělnický třídy jé jé jé Ksč je Kčs
ksč je revoluční kdekdo je komunista marxista leninista
levý levičák ostrý jak špičák
ksč vyjasní demokracii vyjasní ji vyjasní ji
jako plastický obraz na voblbování obyvatelstva
téhle země a nějaké jiné
co já vím
jestli jsou ještě nějaký jiný v žádný jiný jsem nebyl
a ty taky ne i když jsi slyšel
že poblíž hranic jdou NATO na to
a kopanec do prdele nechceš?
v mnoha dezénových variantách
Jsme anty dokud neprasknou všechny panty!
v mnoha dezénových variantách
kooperace neskončila
všichni industrializováni
dělba práce nedostoupila ještě toho elitního vrcholu
těch fluktuantů novátorů tataratá tataratá
frustrace je naše reakce
Specialistů bez zápočtových listů je pořád nedostatek
těch kteří nepomýšlí na pozemský statek

/13

Hlavním obsahem naší doby je přechod od kapitalismu k socialismu
a osobní vlaky taky
odstraní rozdíl mezi venkovem a městem
dobytek pořád ještě žije líp než flákači
v přechodu ke komunismu zaniknou rozdíly mezi duševní
a fyzickou prací bez rozdílu a podílu na zrezivělé trati
Ó tati!
ve všech dezénových variantách
rolník dělníkem dělník rolníkem všichni hodný = inteligentní
v komunismu bude mít každý svého koníčka i svého dvojníčka
dřinu odstraní stroje
budou se nosit montérky jako kroje
to je výhodné pro společnost
ne nebudeme olizovat kost
co je výhodné pro společnost musí být výhodné i pro podnik
musí /ať si někdo něco zkusí/ být výhodné i pro jednotlivce
Všem jde především o zisk o Ó o
míru rentability
a rentabilita stoupá a při vzrušení stoupá
a debilita stoupá
stoupá ve výrobě
relativním snižováním vlastních nákladů
vzhledem k čistému výnosu podniku
vy dámský kominíku
na revanš! na
podíl na výsledcích
Podíl spotřebitel má to rozhodně má
spotřebuj budeš spotřebován
my ti dáme možnost nakupovat po pracovní době /je to oběť!/
a odborník ti poradí jak se ztratit v proporcích
nadbytku a poptávky z odvětví do odvětví
ve všech dezénových variantách
v zájmu všech národů
pořádá se mnoho odvodů zapojených do našeho monopolu
od pólu k pólu
kde zákon hmoty je zákonem hodnoty
té hodnoty proměňující se v zisk –
žít je risk
a tato báseň riskuje a proto nabírá na hodnotě také…
přirozeně neutváří takové cenové relace
které by ovlivnily ekonomické rozhodnutí
v hovnech hnutí ve směru co nejlepšího využití
má-li být potřeba obyvatelstva stále lépe uspokojována
kdo ví jestli se vůbec může dostat do tržního mechanismu
který vytváří soulad s vývojem poptávky a nabídky
na revanš
na fugas!
na Přibyslav!
kde kurev je stále dost
a prostitutky nepřestanou prodávat svoje tělo
jako básník svoje pocity
i cizí pocity jejichž ceny volné limitní a pevné
nenacházejí ozvěnu a vzájemné sladění vedle něčeho neobyčejně
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hrůzného co nadšeně oslavuje
jeho katastrofální mozek obtížený dovozem ze zahraničních trhů
Uhů uhů uhů
uhů
Taková je už živelná prostituce
pozemkové renty
na entý bankovní uskutečnění naší duše
co pořád kluše ve velkoobchodním záření
prodávejme se
prodávejme se jelimánci!
kupujme
kupujme se! co jiného nám zbývá nežli tato
úvěrová sebevražda ze
starých i nových pověstí českých
Na Přibyslav! na vandr
Vzhůru do Broumova
Vstanou boží bojovníci po pražských hospodách Ách
z iluze vize a tovar
a z Marxova Kapitálu ovar
na revanš!
laky na vlasy zaručují trvanlivost účesu
Susy!
áno? charašó charašó
jdem si lehnót natašó
do všech dezénových variant
kde vrtí hlavou Kant
když město je mlhou polito
ty uvědomělé jelito
pleťové krémy chrání před nepohodou
Chraň si pleť!
před starostí zbytečnou nad vývojovou tečnou
v drobném nesmělém triku
aspoň chvilku
A tato ochrana je nejapná jak je trapná
milicionářka
řka: vklepáme-li do pokožky z těchto krémů v poněkud větším
množství prostatu nikdo nás nepozná /naši podstatu/
a tato ochrana před stářím zaručuje dlouhé sexuální radovánky
ve vertikální poloze
na volné noze
Je to nouze pouze žíti v touze
kde je radostná chvilka zapomnění ve svém jmění
Je veselá zima na horách – slavnostní atmosféra
stratosféra
s holkou ze sousedství Kinofilm v kazetě
nezapomenutelná orwocolorová vzpomínka 32 obrázků
pro zetě
s roztaženejma nohama
hory v pozadí Vánoce v pozadí pohádkový večer v pozadí
rozvodový advokát
zářící stromeček a dárky v pozadí na revanš
a nenapodobitelný údiv v dětských očích z prvního manželství
nad tím vším – a propo
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nad tančíky nad plynovými maskami nad jeřáby a špuntovkami
Za to platíme stovkami
To jsou okamžiky
tradičně přicházející
z inverzního materiálu
Vánoce pro denní i umělé osvětlení
barevné s citlivostí 16 DIN
– chystejte se na hory a do krytů
téměř s každou ženou
téměř s každým mužem
v zájmu zachování života
otužujme se!
jezme méně sladkostí!
Tupírujmež se!
jako vhodný typ – – –
jak málo je tu místa pro kočárky! a čárky ách!
s dokonalým dojmem že se nacházíme uprostřed obrazu
surrealistického malíře z neutronového halíře
jaká to přenáramná odpověď na náš dotaz
na vlasový odmašťovač
který nevyrábí Botas
Vono to teď v tom sajrajtu je lepší jet jednu stanici autobusem
než běžeti klusem
na hranici za Husem
kurvy to teď berou šusem
je jich stále dost
habaděj pohybu kapitálu
čteme v misálu
a prostitutky
co prostitutky? prostitutky jsou kurvy
protože na závěr požádali o rozhovor
náměstka ministra vnitra:
A co vy si myslíte o kriminalitě mládeže
tý zvěře
tak drzá otázka
A on si nic nemyslel
protože to měl napsaný
jako kosmický let naplácaný
zablácený slovo od slova
a uznával realitu jako provizórium své neomezenosti
že život je fajnový pozlátko
jako grilovaný kuřátko
Hochu jdi za kurvou z ulice co jí je vidět
až někam – já čekám
ale vona tady dneska není
to nevadí
vcákneš jí ho tam někdy jindy
to babičko z lásky
v zájmu všech národů
a závodů
Veverka je čiperka
sbírá dětem jadérka
a ty sháníš práci která by tě bavila
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Dělat pro lidi ale ty i když je novověk
jsi taky člověk
a ne vysoké stojací hodiny all right jdoucí
A co tě baví? máš nějaké aliby pro svou nestálost? raději
nech toho psaní
nech tý jógy
nech toho ptaní nech toho nakrucování dnes nenosí se tógy
nebo tě zavřou jako schizofrenika
kdo vykouří ti potom ptáka?
vždyť – – –
kultura je teď umění
a umění budou dělat všichni
tedy nikdo
a ty to nevíš
ty nevíš co je to umění
Umění je něco vzácného o co nemá nikdo zájem
a snad právem
ve všech dezénových variantách
ve všech dezénových fintách
No
řekni
Řekni mi důvod proč nechceš
proč tam nechceš
proč nechceš do strany
a radši zdechneš
Nechci!
důvod mi řekni a něco cekni
Nechci!
důvod důvod proč nechceš – chcem slyšet dů-vo-Důvod:
aby poznali jsme tvůj původ
nechci
nechci nechci nechci grenadinu z rosy vítr z policie
už proto že důvod je slibování
na dlouhé lokte
Chačů kačů
a všichni vědí že umění omračuje Zlo
ale nepotírá Ho
svou svatou tváří
když na obloze hvězdy září
Láďo počkej ještě dva prcky velké jako šprcky
Láďo Láďo
marmeládo čokoládo
počkej!
Báďo přijď si sednout zazpíváme si
o pracovním poměru
o soukromým poměru
ach věru věru snad to ani nemá cenu
Láďo ještě dva velikány
– to víš že jo
ale dej bacha na vejce
převážná část dětí se rodí v alkoholovém opojení
a pak na to nevypadá
bá jo!
z oblohy něco padá
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umění jako zájezd
pro samce a samice
s čtenářskou hlídkou vepředu
tempo! tempo! volá nás Řempo
musíme dostihnout co se dá i nedá
částečně poznat
to musíme si doznat
abychom se blýskli! a pak ve sportu
si výskli! graniozo
– Pičíme
s tou úhlednou průvodkyní na předním sedadle
na služebním pérovém polštáři vedle toho mladého řidiče
se štítkem Čedoku na čepici se štítkem v hlavě
a to hlavně
– fičíme
stačí? stačí?
nestačí nestačí – – –
Ještě několik let pojedeme tímto směrem pak zastavíme
spustíme olovnici ze stromu
a dál
co dál?
Dál dál se budeme řídit podle okolností
člověk ještě něco snese
podle okolností
Ulevme si kletbou – Fičíme Jičíne
Země na obzoru
v pozoru Komunální služby na obzoru
Děkanský úřad na obzoru
Armabeton na obzoru
Daň ze zastavěné plochy na obzoru
s láskou na obzoru
Pozor je nad námi vykonáván dozor
vedle
a hned vedle
v mnoha dezénových variantách v mnoha dezénových kartách
psal Hašek Švejka a vopíjel se
a vopíjel se a ujel
s Kudějem s tím vágusem a oba se smáli když cestovali
jako komunistický manifest
po Evropě dva balíci z Rakouska-Uherska do Asie
dnes sovětské a čínské Asie
kde neviděli české zmije
to chce klid
a kejvat a kejvat a kejvat
hlavou nahoru dolu nahoru dolů
jako porculánoví Šivové
nahoru dolu nahoru dolu když se vás někdo dotkne
halasnou rezolucí
čapni ji bejku
na co čekáš – ty nevíš ani co dělá
ty nevíš ani jak se jmenuje
jaké plány pod střechou slunečníku kuje
čapni ji bejku
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byl jsem dřív muž než ty dlouho a vytrvale malátně zupácky
čapni ji bejku a kousej ji o prsou ji kousej
kousej ji a kejvej a kejvej
nahoru dolu nahoru dolů
se zasněným pohledem pod nedovřeným oknem na sídlišti
kde krysy piští
vodejdi z pozice
nemáš na to kondice
Vochrchlej je!
Nixon se chová jako by byl všude doma
a má koma
nechej těch modánků
a vopusť ty pozice! hochu z lochu aspoň trochu
umění teď dělaj všichni – zbyde-li čas po národní směně
já vím že nemám žádné pozice
ale to nevadí bodejď by jo socialistický státy musej bejt
musej bejt jednotný
a prezident Tito musí vodjet do Buselu
zabruslit si v Evropský bezpečnosti
a socialistický státy držej pohromadě
a ani hajzlpapír v ruce nad rozšklebenou mísou
neudrží
nepopsanej projevem poprojevem
Jó umění teď dělaj všichni
a Lenin nebyl filosof jen o moudrosti psal
A je teď někde?
na známkách a pohlednicích pro pionýři
– muselo to přijít
ale kam to může dojít?
nic netrvá věčně
tráva nezůstává modrá
krokodýl nezůstává před prahem soudní síně
prokletý básník prokletým básníkem
a Čech Čechem jako anarchista anarchistou
revizionista revizionistou
– přehnali to s tím agitováním
ti nahoře v komoře
až z toho světélkují rohože
přehnali to
ti razantní hoši co jsou k popukání vztekem
k pomuchlování granátem – – –
vodšourej se z pozice
hošane
do ničeho se raději nepouštěj raději nemít žádnou naději
každej má nějaký vlohy nebo žádný
a ty nevíš na čem jsi –
a ta kurva z ulice to ví
ale jenom když má plochou dráhu
pod lešením z pindafáče
kam chodili socani chlastat a sbírat inspiraci pro budoucnost
a pro své Leninovo muzeum
kde skrývá se všelijaký um
– neříkej mi že Lenin si neudělal rád pár čísel
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mezi tím
mezi tím co psal o elektrifikaci Ruska –
A umění není pro žádný šamstry z podjezdu
šumivým nápojem
já nedostávám žádnou mzdu
– nemáš dostatečný předpoklady prostě
sprostě k potírání
těch všelijakých manýrů
nezpůsobilých k předvádění
v zájmu všech národů pohřbenejch Atlantikem
& božím pakem & Vašavským paktem v nichž
podivná železnická pila podivně přeřeže všecko
to ví i to nejpodivnější děcko
a ty to nevíš – já on to neví
bodejť dyť nejsi železník
ale živnostník
– za jalovcovou
von mně to ukazoval na prstech
sprosťák jeden dobytek nevychovanej – – –
oráda jedna kožní choroba jedna nedala ti nedala ti
chomoute
máš v hlavě slámu a ne praktickej pocit života
dělej ksichty do zrcadla
nevíš-li jak si namluvit holku
na hliněném vdolku
nedokážeš-li si zapamatovat že ve 2. a 4. pádě se píše „mě“
a v 3. a 6. pádě „mně“ mně – – –
Bez trvalého zaměstnání běž za tou štětkou
možná že už může
pak jí vyprávěj o pilce
a drž ho drž ho v kapse
Míla o tom ví – jsi dobytek
už jsem jí půl roku neviděl
měl bych za ní zajít
měl bych se s ní projít
jestli se na mě pamatuje
a vyprávět si s jejím kámošem o tom co jsi zasadil nevodklidíš
protože jsi nic nezasel
a na co bys zasejval když v Jevanech se hraje nohejbal
stejně už roste absence v továrně na kalendáře
jaké zajímavé jsou lidské tváře
pro nemoc a úraz /na to se už klade důraz/
tak mohutně
tak závratně
že lékaři zvěrolékaři a proletáři doktoři
budou pořádat čéče řemeslnickou výstavu bakterií
jako kontrast umělče
ani nevíš kam šoupnout měkký a kam tvrdý iyiyíýí
do provrtaného bramboru i když seru to ti radím
jsem moc votevřenej – tak to zakaž
sociál-mravnostní cenzurou
jó mravy na ty si potrpíme zvláště když se na nás kouká
větší množství lidí s ledovou potravinou místo obličeje
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z Neobyčeje
ani nevíš že kurvu z ulice zavřeli italští dělníci
co jsou tu na práci
do výtahový šachty a všichni se na ní vystřídali
– a vona spodnička z toho onemocněla na peníze
jako nejdražší příze
ještě dříve než ji zavřeli
než ji obvinili z podvratné činnosti – to čumím
než ji hodili na krk paragrafy za to že šla
s každým kdo chtěl mít za prachy
vobšťastněnýho kocourka mourka
kdo měl nejmíň půl tácu na voblažování
tělesných choutek – – –
Kam by to stát přived
kdyby mu alespoň přilepšila daní ta paní z tý fušky
se starým prachatým mongolským diplomatem
a vona ne – ne ne ne né
ale vždyť by to stát od ní nevzal
teď už je vyspělejší
teď už je to všechno veselejší
a kurva to má
teď to má
má to zavařený
bude to dva roky kouřit vložky v krimu
zatímco v klubu K budou ctitelé poezie
poslouchat Holana & Halase
& Rimbauda & Majakovskýho & Bretona & Wolkera
& Básník je mrtev ať žije básník
& Oh! inteligent fallait voir
Bejt nažranej to se to poslouchá
a mít špičku to se to poslouchá a hulit ameriky – to jsou ódy
A kurva v šeredě bude nalekaná ze starýho
a ušlá od šofla od vedle
a od onanu ušlá bude
z tý srabárny s tělem ve smutku
A sousedi co neustále jedí
se potkají na ulici a bude jim to trapné že si hřáli
zmiji holandskou na svý dělnický číji
která je dnes v říji
a půjdou si to rozvázat po pracovní době s parťákem Smrťákem
– No ale voni vodsouzejí i pana Hermanna z The New Scientist
jak to stálo v těch novinách
že nevybíravým způsobem vostouzel naši republiku
jako patentní kliku
to se mu zatrhlo
a tobě se to taky zafixluje když se do něčeho
takovýho prašivýho ve svým jogínským fejetonu pustíš
nebo když budeš chtít udělat harakiri na drátech
– to přece žádný řádňoch nedělá
z rozkoše
doufej doufej
Naše federální SNB má pořád ještě nespálenej seznam
dotýkající se všech nepochopených lidí
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a taky se pídí po novým
a tento seznam se neustále rozšiřuje
V zájmu všech národů
v zájmu všech rodů
hlavně těch kteří si hrajou na svém písečku
a občas někomu do sousedního
naserou takovýhle hovno Ó
a všichni potáhnou se na útěku jedním zavřeným okem
a jednou hrstí hlíny
ve stejnokrojích
pevný a věrný
podívat se na něj
a vykřiknout É-É
se žaluziemi na prsou
s uchem jedním a posledním na rádiu
poslouchajíce zprávy spiklenecky mrkajíce jeden po druhým
copak nám to nového přináší Moskva
copak je to za novou pohádku o ptáku Vohniváku
copak je to zase za výročí
co je to za vzkaz zpod zavřených vládních dveří
vždyť se pořád naší straně věří
přece se něco musí dostat ven
skrz patentní zámek není-li ucpanej chlebovou kůrkou
nebo prdelí nějakého uranového magnáta
a když se to ven dostane
nemyslím vítr z konečníku
ale něco více méně závažného
závažnějšího než světcovy vousy než mořský vítr stesku
tak se lidi prohybaj v šílenství
v koupelnách paralytického zla
tohle musí skončit velkou válkou velkým vybíjením světa
– tak aby to tam radši zůstalo né?
ten bordel za to nestojí
když vojska nějakejch států maj u nějakejch států
cvičení a maj se rádi /český holky jsou vážně k pomilování
některý taky ne/ a vojáci maj místo slepejch vostrý
a místo čokolády bodák
Ale ty si z toho nic nedělej
ty můj poklade
ty mý zlatíčko –
je to v pořádku
je to v jednom řádku
nebo není?
Vezmi si dřevo podívej se pořádně na dřevo přes zasněžené brýle
– dřevo je kouzlo když tě s ním uspí nějakej vojcl
dřevo je kouzlo Honzo zrovna tak jako človrdýn
ty moulo!
zrovna tak železo je kouzlo tý zapatlaný přírody
když ti s ním vyspravěj rozervanou dušičku navěky
pro svoji slávu pro tvoje posrané hrdinství
nebo ze dřeva topolu když ti postavěj šibenici /to je
zbytečné protahování/ pro budoucnost
pro duševní povětří
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Tak se nedělej – chocholoušku
Hus byl sice moc pravdomluvnej frantík ale národ nepředěláš
národ převáže spíš tebe
zahnisaným fáčem starým 450 let
ty můj vocvokovaný intelektuální samouku
kukuku kuku
Hus byl moc dobrej k tomu
aby se voheň rozhořel aby se rozhořely ještě jiné táboráčky
na počest pravdě která nemá vyhlídky
ach všechno má své háčky
jako ty má vočuchaná fólie
v zájmu všech dámských proproporcí
podivných jako olympijský medaile za přeskok
nejpodivnějším stylem
na nejpodivnějším ztraceném stadioně
v tomto největším RVHP kombinátě
kde lidi zaujmutí sportovním zápolením polykají
teplé párky pod oceánem deštníků
A svět je
bez…vadný
čas od času
ty kurevníku! ty jsi daleko větší dobytek než já
začínáš chlastat jako idiot
a na sny nezajdeš v tomto pětiletém plánu
když se spískáš
támhle vzadu za silonovou záclonou před kterou
různí vědci hlídají nejrůznější sociologický
úkazy na filmovém nebi světa
vytvářejíce grafy do svých hladových zápisníků
smrkajíce do kapesníků
a ty nic nehlídáš
otíráš si nos do rukávu
nežvýkáš v novinách zprávy o tom kam to dotáhli Pospíšilové
o tom jak jsme zažehnali měnovou reformu
jak vytvořili jsme novou formu
– sakra tohle mi nepovídej
jsi ňákej vypitej
sakra tohle mi nepovídej
Chceš aby tě nehlídali no řekni řekni něco kamanovi
a jdi do toho
ale do čeho? do sexuální stávky!
ale do čeho?
do konce hmoty
/čau naše přítomnosti My
nejsme osobnosti/
Všechno ti vzali
a ty nevíš co
jen diplom za plavání ti nechali
houpající se na hřebíku mezi fotkami
sprostěprostě strojených žen dorůžova a černa – to žeru
přilepených k papundeklu vyzývavě hledících
na tvoji samotu v šatně továrny
na koloběžky a prádelní šňůru
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a před tou továrnou nejsou parky
Jémine jémine jémine
kdo z nás se z toho pomine
jsou tam artefakty
ze Zbrojovky Brno pro jistotu jsou tam nakvartýrovaný
vlastně od tý doby co jsme se neviděli
jakoby Echeche
v gigantickém labyrintu strachu
málo nás málo nás pojďte někdo mezi nás
na čtyři doby
Chtějí tě za každou cenu dostat do SSK
abys rozšířil jejich řady
jejich pořady
jejich nadředy
jejich kiksy-miksy do šišlavý ulice
kde tančí slepice
s přistřiženými růzovými křídly
padoucnice
Kykyryký kykyryký kykyryký
a snášejí takovýhle secese vejcese
ať si snášej
i ty snášej tohle všechno pěkno
stejně to nesneseš
kykyryký kykyryký kykyryký
do hrobu tě položí v bílejch hadrech
na čtyři doby
Všichni se hlásí z prospěchu
a pro útěchu všichni pijí z velkolepých legendárních zázračných
misek Prospěchu Kristovu krev & Kristovy slzy
spěšně osolené samotným tajemníkem Prospěchu
Ať se hlásí třeba na jednu dobu
stejně jejich ruka nebude brána na vědomí
jako jejich ruka
Proč se ušklíbáte?
Ono to má jistý výhody
a podivné borovice sténají v ještě podivnějším tichu
ať si sténají
kykyryký kykyryký kykyryký kykyryký
Nemusíte se všichni hlásit beztoho tam půjdete všichni
bez panenství
kykyryký kykyryký
pro výhody každý spěchá
víme jak na vás bez obav bez obav
a vy nevíte jak
vy nevíte proč
kykyryký kykyryký
nestrkejte do mě
Co si to dovolujete – vy nemáte
vy nemáte žádnou úctu ke státu
ale vždyť vy si ničeho nevážíte
Vařte si nás
Važte
Važte si toho
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že vás necháme studovat
že vám zajistíme starobní důchod když se ho dožijete
že vás chráníme
Všechno děláme pro vás
Važte si Važte si
nás! Pracujte pro nás papá pracujte budujte!
budujte lepší zítřek bude lepší maso lepší oděv na zimu na zítřek
NeBude?
a doufejte a doufejte
Na revanš! prospěcháři
vlčí lháři
na čtyři doby
Co by ne
Nebuď blbej vstup tam taky
nebuď blbej a kejvej a kejvej a kejvej
a mysli si svý /kdo ví jestli/
Pomlčte! Tyrolský elegie
On potřebuje jednat
My všichni potřebujeme jednat
a ne se rozmazávat a rozmýšlet se
jestli tam budeme chodit nebo ne
když je dovolené jen odtud až potud
My nesmíme vidět konec
omračte nás něčím
na čtyři doby
nejlépe zdravým rozumem
pro všechny bez rozdílu
na deset dob
veďte ruku po papíře a dolů po břichu
je to snad k smíchu
Neohrnuj hubu ale pochvu!
Řeč začala být dávno nástrojem k dorozumívání hluchejch
s němejma
– rajdo schovej mi ho tam nebo poškrobím svět
chci se dotknout krásy
a ne dna tvé poctivosti
A to chceme všichni příroda nás obdařila
pudem někoho méně někoho více
čůrák stojí jako svíce
pocamcať až vocas-camť
Vy si to rozmyslete
člověk potřebuje byty aby se mohl rozhánět chvostem
nikým nevyrušován
z toho si nic nedělej – už na to čekám se svou dělohou jako bělobou /se svým talentem/
rozepnutou jak sklápěcí mrtvé ploty logiky
piky piky
na hlavu
každej se lísá
ah ah ah ah ah
dělá se hezkým
ah ah ah ah ah
ta modř je úchvatná
dneska s tebou spát nebudu
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Ježíši
fakt nebudu i když tě svědí
i když ti to denodenně medí
kyš kyš kyššš
chceme mít kolektiv
ale on tu žádný nikdy nebyl –
Ty jsi zrádce! griotko!
proč jsi se tam hlásil
Když tam můžou jít všichni
jdu tam taky
jsou tam jistý výhody
V zájmu všech národů
v zájmu všech přerodů
ty si votevírej svou podivnou hubu na někoho jiného
podivného Hovena
víš tý holce to povídám takhle
všichni skáčou hbitě
z velkých výšek
na čtyři doby
a slepice vajíčka nesnášejí
na pět dob
a babičky je nesbírají
pro ty výhody ale pro svůj kůl nad hrobem
kam chodíš teďka se modlit
k pěti modlám
co hlodám
Voni to musej napsat
že jako to
tyhlety některý jména mi nic neříkají
ať si lkají ať si lkají
poslyš hochu poslyš
von byl na jiný posteli než ona
v zájmu všech národů
šťastná ruka honí poštěváka
a kusy oděvů nadzvedává vítr u Dukelského průsmyku
kde nohy stejného druhu
podnikají jisté záležitosti
a krůpěj po krůpěji stéká
po chlupech na veškerou trávu která není zakrytá zmítajícími
se těly prchajícími protézu se do prdele
pod kterou už žloutne poválená tráva
z kouřících se vocasů celejch zasranejch vod mrdky
o hohó
a vod hoven
ó ven dej ho ven
a vod tý vší rozkoše
aby Vám bylo jednou provždy učiněno zadost
jde hlavně vo tu radost
aby bylo jednou jasno:
prcna není kunda
prcna tolik nemastí
pro ten pradávný zvyk
pro ten pradávný vzlyk
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kykyryký kykyryký kykyryký
Vyližte si menstruaci kykyryký
v zájmu všech národnostních menšin
těch mašin
co se kurvěj
co se kurvěj v čiskě potažených postelích
komu není shůry dáno v hotelových vanách
do konce pětiletky
na čtyři doby Každý z nich
holí si chlupy pod paždím
aby tak nezapáchal potem
když na něj servírka vyvalí kozy
velké jako žebřinové vozy
a nasolí mu potrat k snídani za bony
a svěrák když je vyruší vedoucí hotelu
který nosí po kapsách Sisi
v zájmu budování komunismu
ti chlapi mají ale hnusná zvířátka ohavná robátka
vždycky neposlušná
já nejsem asi slušná
ech ech ech jen
Jano toho nech
a nepostaví se a nepostaví se a nepostaví se
a hele Topol Topolovič Topolenko
jde se klátit ale je vůbec co?
něco se najde
ale co?
Záhy se budeme nudit
než vyteče než vyteče než vyteče to blaho-přání
až vyteče
ohavný člověče
budeme se nudit celý gravidní
na zahrádce v zelenině
která ne a ne vyrůstá do té patřičné výstavní síně
a símě dochází
a všechno je klam – ham ham ham ham
a všechno je mamon
mamon je to všechno
Mamon je pro každého kombinovaný pracovní oděv z vydělávané kůže
Mamon je jeden z chaldejských bohů
mamon je radost komplikovaná radostí až dost
mamon je láska
mamon je auto
mamon je kráska
mamon je vlast
mamon je světec
mamon je slast
mamon je strach
mamon je jas
mamon je tas tas Tass
Mamon je Manon
Mamon jsi ty a mamon jsem já
mamon je to co ti brání
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mamon je to co tě v úžas neuvádí
Mamon: proč já Mamon tak krásný jsem proč já mamon se líbím všem
VŠE PRO MAMON
každou pětiletkou
každým státem
Mamon jsou pokácené lesy a zdrcující mambo pouště
Mamon nezabrání rozpakům ale pakům žít
Den třetí Den pátý mamon
V mamonu každý den se probouzíme a natahujeme ztuhlá kolena
proti kolenům
na planetě Enů
v mamonu Mamon mamon
Jsem mamon ať jsem kdo jsem
jsem pražák jsem mamon
Jsem Čech Rus Maďar Polák NDRák Bulhar v kovových tureckých
květinách jsem mamon
jsem Velký Američan jsem Brit co to chyt jsem co jedna nula ved
jsem atakdál jsem mamon
v čelo mamonu postavme se s vyhrnutou sukní
v luxusu twistujme víc víc kruťme tou kyčlí na přelomu století
Kreténi do toho!
Mamon je odmítnutí
láska je věčná a mamon tuto lásku prodlužuje k mamonu pro mamon
Mamon ničí lásku
a láska o mamon pečuje
Všechny soboty volné pro mamon
Mamon jsou dějiny
huspeniny
Mamon zabraňuje pohledu na obraz
Mamon zabíjí báseň pěstí za ucho
uch!
co za co je mamon
Mamon je solidní ubytování
& preferenční příplatek & odlučné mamonu je mamon
Žádný smuteční kámen pro výškového letce ale mamon
Mamon vychází vstříc válce i míru
Mamonář zasvěcuje mamonu vše co nemá
a vše co neustále nemá je mamon
Mamon vychází vstříc válce a míru
do světa dělá neustále větší a větší díru
a já už nemám sílu
Topič pro mamon roní čelem slzy u šíleně žhavého pekelného kotle
betonář přišel pro mamon o nohu
učitel skáče do hrobu
s mamonem
kopáč kope pro mamon sobě metro
ze zásady
lámou se mu násady
automobilový závodník nezvládl zatáčku přikrytý květinovými šaty
lehkými jako jarní svítání si pro mamon vrazil pedál do žaludku
když včera viděl naposledy zpívat Hudku
zedník staví pro mamon byty
rozvedená zklamaná s děckem pro mamon
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to všechno zavinil On!
Pro mamon vdova hledá muže který svaly má jak skruže
Poluce není mamon ale kombinace představy s potřebou
Polygamie je mamon nebo také sžití jedince s mamonem
Pro mamon sázíme hned vše na jednu kartu
a mamon tuto katu obrací jako falešný hráč
Mamon je Drahoslav
Mamon je peklo
Mamon je nebe
Mamon
je vše proti čemu se bouří nezletilá duše
bez kletby mamonu – není života
není smrti
není sprosté řeči není
sprostého života slušného života ani za mák
tak tak
a kormidlo má kolečka
buchta ráda holečka
co chodí do céčka
co šetří na embéčka
má ho ráda nemá ho ráda
pro zájem účtárny
před srážkou ze mzdy
Vše je rozdvojeno
v zájmu Mamonu té montované stavby
mánie mamonu
ma-món ma-món ma-món
dítě áááá
mamon áááá
ale ty už jsi všechno voželel
i petržel
bodejť by ne
jsi mimo zimo
jsi mimo píču
jsi v tom svým
já vím
a nechceš v tom zůstat
nechceš v tom dál vyrůstat
co můžeš jinýho dělat –
za každou cenu se přizpůsobit
a sebe dobýt
za každou cenu Za mamon
Za míhající se dirigentovou taktovkou
Mamon je šílené oko kocoura klovnuté vráno z temné země
nebudeš žít pevně
pokud se nevrhneš na
Prémiové spoření mladých trvá pět let
pro založení rodiny
pod radostnými červenými obláčky
plujícími po bílém stropě
v mnoha dezénových variantách
jiřiny pod okny jektají zubama
vrhni se na spoření
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na peněžní dvoření
přihlášky přijímají všechny odbočky
České státní spořitelny lásky
úrok z prémií činí něco málo přes 5 procent
pak je z tebe docent
něco málo utřeš hubu
nebo otevřeš tubu
prášků těžkejch jako cent a potom
CSc divočina v posteli
šílené milování po několik měsíců
trocha jistoty ve věncoví genitálií světa
Ve všech Agrostrojích naděje
kde veliký bicí kovový talíř
svolává zápasníky jako svalů vlastníky
nad mořský záliv poznání jediného poznání kdo s koho
nikdo s nikoho
učiňme doznání
G L A J C H A ! ve všech dezénových variantách zvěřince
všem gladiátorům
všem fungl novým děvkám
zkusmo
Takhle to dál nejde
jak žiješ kdybys měl alespoň 35 korun na knížce
Nemovitosti na to jedou
méně tekel ufarain
vltavskými vílami
čí jsi vlastně syn
fabrikami se viň
pro rodinu trochu bezpečí
tak je to lepší hepčí
fešáku
Kudrnáči!
prodej PNEU a duše
čti příručku UNESCA
a mrkej přitom na starou
a mysli si
ta má dneska prdýlku
dnešní noc nezměříme dýlku
večer si to rozdáme
a pak si ruce podáme
na rozloučenou
jinak to nejde je třeba zná zákoník práce
jinak to nejde
když se do té mašinérie vejde
se všemi prsty na nohou
ve společnosti více lidí nekřič
zvlášť když jsou ve tváři techničtěji pokročilejší
jak neptunium
se 40 obratli a 50 stehenními kostmi
Ochraňnuj zákon inženýrskou psychologií
Lušti sebe v testech z Kvízu
mysli na druhou mízu
& buď z toho namyšlenej
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vyšlo ti přece že jsi trochu nadprůměrnej
a nadprůměrnej dnes je každej frňous
buď si věrnej
buď diplomat jak automat
a taky džentloun jak meloun
lidi si tě budou vážit
v ústech vymydlených zubní pastou Fluora
před cestou do kina
jako svého nevlastního syna
Dneska správný milenci choděj do kina
aspoň vobden
Sežeň si taky nějakou s kterou bys chodil do kina
a alespoň za čtvrt roku do divadla
pokud vám do toho něco neškočí
Od včerejška jsou barevný kina i na venkově
je na co se koukat na venkově i širokoúhle
v životě toho moc neuvidíš
Jde se dokina
a pak do hospody
nad televizí máš dost času rozčilovat se na starý kolena
proč se vlastně rozčilovat jak malej Véna
Omluv sem tam nějakou volovinu cizineckým slovem
to neuškodí jsi ve všem kovanej
jako idiot
i když se vobčas pro tu legraci vrhneš na holku s kterou chodíš
do kina a pak ještě někam
Já čekám
– určitě se vyjeví můj intelekt
pro rozvoj stavebních hmot
sluncem a vodovkami vytržení
Intelekt to je to pravý
Zoo
a když ne to nevadí
Rozehrej to jinam
na WC
Tam jí to asi nešmakuje jedině snad když je tam o samotě se svou pizdou
– buď vostřejší zbav se té nesmělosti
jako hosti co jsou léčení pro strach
buď krucifix vostřejší
ne včerejší
Buď chlap
chovej se jako muž
– hudba hraje tuž
A jak se správný muž chová praotče Čechu?
když chytí podivnou blechu?
ty to nevíš?
no jak bych ti to řekl z protekce
je tak trochu jako já
v malé útulné chaloupce
živá vana barikádníka
žádnej škubánek
nosím kladivo s pronikavejma očima místo kravaty
politický pracovník cik cak alabastrový
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no zkrátka a dobře správňoch je bézo je udělanej
tak buď taky takovej –
Ve středních letech třeba vyhraješ v televizi
nějakou slušně honorovanou soutěž
a všichni Češi kteří ten večer tě uvidí
upustí kávové šálky
spadnou z křesla
a budou o tobě mluvit u vrtaček
Některejm se budeš líbit /těm kteří si nevšimnou tvého velkého nosu/
dostaneš spoustu dopisů
a upomínek z knihovny
Všichni ti neznámí lidé tě budou potkávat & ukazovat si na tebe
= to je ten co vyhrál tu soutěž
ten musí bejt chytrej
to snad není možný jak je chytrej
to museli mít nacvičený –
a ve starších letech se můžeš do televize dostat
jako pamětník lidské křivdy
třeba se ti podaří poopravit dějiny
A zase všichni jé ten toho pamatuje
– chudák ten zkusil
je to na něm vidět
ale na tobě ve skutečnosti nic vidět nebude protože
už v tom umíš chodit
ve všech dezénových variantách
v zájmu všech
od soutoku Blatnice s Otavou
střechy jsou červené
dneska je neděle
babky jsou v kostele
jen ať si tam jsou
dnes Bůh vypadá jináč
ty už víš jak
a víš to líp než to věděli před tebou
protože čteš knihy
z politickýho a vědeckýho nakladatelství Academia
& po večerech studuješ
a děti které máš to berou jako pohádku
a až dorostou do školního stejnokroje
budou se moct chlubit ve škole
Mám chytrýho fotra vole
chytřejšího než máš ty
– můj fotr je kopáč podzemky s doktorátem
a tvůj jen s maturitou
& celá třída něco bude uznávat & bude ze všeho normálně paf –
už od raného dětství
na všech staveništích tvé děti
nebudou zdravého sebevědomí
johoho
A tvoje manželka než umře na tebe bude pyšná až půjde
nakupovat hřebíky na mlhu k Rottovi
nebo když budete mít společnost známých z mládí
obrovské role rotačního papíru ze Svobody
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pořádně velkou společnost plno flašek
starých známých značek
& dětské plínky na balkóně
Někteří z kamarádů nebudou moudrý ne blázniví
tak docela obvykle
budete vzpomínat jak jste kuli pikle
to bude fajn život
ó la lá
fajn život
plný vedlejších vět
Dyť pořád tvrdím že život je a bude
radostná bouchací kulička
– umyjem tomu nemluvněti hlavičku vývarem z heřmánku
a pak mu na ni hodíme základní kámen Národního divadla
ve všech dezénových variantách
V zájmu zachování míru ve světě
poručíme větru dešti ať se máme ještě lepší
darujeme krev za dvě stovky
oštěpařky pěkný ťovky
s citovým zabarvením
A všichni ti kdož si vyčistí boty to vyhrajou
na Matějské pouti – držte si klobouky z párátek
Pozor pánové po-zor
cítíte ten dozor
vidíte to nadšení pro věc?
pro Tuzemské rumy
pro ty křídově šedé areály nesmyslna
už ani nevíme co je to studená vlna
radujme se veselme se
Kristus Pán
zemřel
ale ne na rakovinu
v zájmu vykoupení lidstva
Nekolo!
přežijí Chodové atomovou válku
se svými velkými strašidelnými psy?
nebo ji nepřežijí
se svými dlouhými tupými čakany
na okrajích konzervovaných lesů?
Už i ve snu
to mám dobrý do práce jen 20 minut a pěšky
Kolik chodí pěšky rozdováděných lidí pro Jistotu?
Kolik ratolestí si přinesou z její exekuce?
v zájmu dělnické třídy – krásná jako zebra
s podprsenkou č. 60 Hebra
národní výbor vypadá jako Kobra
a ty pomalu senilníš jak ti státníci tatíci
bať bať
vzpomínáš na svá bláznivá léta protestů
opovržlivě krčíš nos
nad temnými oceány fantazie
Ještě si zastřihnout knírky & kotlety
& chloupky v chobotu aby nebudily odpor u paniček
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a pak vzhůru na ryby se Smetanovou Libuší
mládí je jen na chvíli my to svoje ztratili
VČAS – v týdnech Družby
když splní se naše tužby
Už by tady měla být…
včas
včas ať je nečas být před tržnicí Času aby nevodešla s jiným
včas z práce a do práce s Karlem Vlachem
včas jí vopustit všechno si vodpustit
včas mít děti a příplatky na děti
včas vokrást přítele to blbý tele
včas dát rodiče do starobince
včas po ulicích zničit bince neboť to je berná mince
Včas dobře zalhat a mít dobrou stolici jít spát a vstávat
s kondicí dobrou jako kult nahoty
včas u gynekologa stáhnout kalhoty s tácem jako tuzérem
včas se naučit počítat a vyčítat a líbat
bílé obrazy na zdích a vzdychat jako statisícová armáda myší
kdo mě slyší?
včas není zač
De nada Estado!
ve všech lidech držících se při životě
za krk
ve vylučovací veličině
Luštěniny záhad života
jsou k ničemu
hlavně že člověk bude na stará kolena zajištěn
penzí
když se jí dožije
hola hola vy tam shora
je to tak Aparáte
ďábelský preparáte
jak říkal náš učitel
kanárků mučitel kterého dali do náhradního hrobu
místo aby ho spálili
se slávou v zájmu všech národů
v zájmu všech dlouhejch prstů
podivnej čtenář čítává v ještě podivnějších knihách
krvácejících pihách
jen ať si čítává
stejně nic nevyčte
všechno je vyčtený do této doby
poletující na hlavě ptáka Noha plenární schůze – jen si čti
třeba v Bibli nebo v katalogu známek
nebo v politický ekonomii nebo v Dětské nemoci
nebo v Bílé nemoci
nic tam není
a nikdy tam nic nebylo
taky proč?
proč se komu omlouvat
když statisíce Čapkových Mloků obsadilo všechny strategické body
Dávno ach předávno
a nikdo nic nepsal do této doby a do příští doby
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leda koleda
koleda koleda & nádherná svatba
& pěkná nakládačka & poťuchlý citát
– tak čti nahlas
z vyřezaných knih
Čti! čti! a pojď si sednout támhle je volno
a hovno
budeme sedět vedle sebe
a česat si vlasy a házet je pod sedadlo ty vypadané
odumřelé kudrlinky před komunistickým zítřkem
nemusíš mi nic říkat
nemusíš mi vykat
budeš mě jen milovat miluj mi ji!
a čti mi potom něco z Němý barikády
ať slyším tvůj hlas
v radioaktivní atmosféře
– tak čti nahlas ať to má ňákej ohlas
stejně nemůžeš mluvit němej jako zakletej princ
stejně neumíš číst
a sníh padá venku na zem
venku za oknem
které vypadá jako rakev
a ty tu zem nevidíš
radši se do postele klidíš
protože ti ji někdo ukázal
ale zem ti nikdo ještě neukázal
ukaž si ji sám
A sníh padá pořád padá
za oknem na hromadu zavazadel pro klub důchodců
a na psí výkaly
Na sníh se nemá cenu koukat
jen na něj houkat
protože stejně roztaje
tak co
Tak co? co ty na to?
v poloze ležmo nad krkavčím odlitkem
co a literárním dobytkem
tvá mozkovna tó
ti dosloužila
třebaže jsi kofr fikanej
sečtělej neřád
a pořád s vosolenou bednou
– mám tohle zapotřebí také?
zdejchnout se
zdejchnout se ve všech dezénových variantách
zdejchnout se a vydechnout?
co ty na to?
V zájmu fanatického proletariátu
už není kam se vypařit
kykyryký kykyryký kykyryký kykyryký kykyryký…
to jsou ty ilegální primerosové vize
nahoře propíchané špendlíkem
a proto radujme se bavme se
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Fučíka umučili za hříchy LM
k neutahání po rudých ikonách
a po gril-barech & striptýz-barech & nehmotných vinárnách
kde sexuálně dráždivé ženy
v jaderných reakcích džemu
obnažují postupně svou estetiku
V zájmu rozšíření dělnické třídy
a tato píseň je k smíchu
a k pláči
a podporuje populaci také
ve všech dezénových variantách
ve všech přelidněných nirvánách & paranirvánách
& dexnirvánách & algenových a alkoholových nirvánách
a yastilových nirvánách
ve všech benzínových depresích
Proboha!
a pro komunismus!
jdeme všichni sborem za tím prvním volem
pro pohodlí pro teplo na rozkroku
V socialistickém soutěžení
zastrihněte si ofinky
Panenky na hraní!
pro těžké vojenské kabáty
materialistické saláty
mír a socialismus uhájíme nekrofilií nám vlastní
V zájmu polidštění opice
dál národe můj věrný
dál jen dál
do velkých hrůzných rodidel Červené Karkulky
solidního podniku
dál jen dál fofruj!
po smyslných silnicích zachcaných vod voleje &
vod krvinek
Kdo s koho?
kdo s kým nebude spát
ve vilné fyzikální veličině přímo úměrné velikosti síly
a velikosti dráhy po které síla působí
je hrozné říci
hors concours
– nech těch žertů
nech toho tokání
Otakárku
a pojď si mi sednout na klín
buď bílý jako leknín
národe můj věrný
vyznávám ti lásku
fífí fí fí
na spontánním elektromagnetickém poli
kde stovky Janů Ámosů píší svůj nejopravdovější
Výhost světu
V přelisu kodeinu
polohy vojenských objektů se hemží gorilími ksichty
které potěžkávají na benzolových střelnicích
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z čisté vlny fifty fifty
v neviditelném tanci bakterií
obrovská čůra automatů
na bodák na bodák na bodák
na skvrny od černého piva
na změklou žvýkací gumu
na bodák na bodák
fest –
tělo k tělu rozpárat si břicha
z ideálů
V zájmu národních pojišťoven
v zájmu tiskové ozdravovny
zapalte podzemní literatury raději
nežli naději
na toto téma živého plotu
kde dvouocasý lev řve v řetězech
s odročervenobílou korunou na své žluté hřívě
tam u Mělníka
tam kde se stýkají dva mlčenlivé veletoky
pro krásu vašeho domova
a mého domova
a žádného domova
konejte vlastivědné vycházky
konejte malé přírodní rezervace
snad přijede zas nějaká delegace
z divadla Spejbla a Hurvínka
řešte problémy velké jak sirotčí emblémy
a jiné vážné události v životě:
čítankové svaly
šílené Fausty
kající se Danty – – –
v neustálém nebezpečí smrti
Spolupojištěný živitel zemřel před koncem pojištění
pod ohnutou gramofonovou deskou
pro krásu vašeho domova
z ryzího stříbra
z nepřeberné fantazie hádanek
S dechem plným kopretin
začněte šťastně
začněte výběrem v pražských květinových síních
V zájmu soužití muže se ženou
v zájmu rovnoprávnosti člověka & člověka
ne nahodile vyrábí družstvo KERAMO
umělecké vázy s neviditelným kazem na dně
& polidštěné popelníky & plakety s vaší podobiznou
& vřídelní pohárky s vřídelní podobiznou
pro krásu vašeho domova
na čtyři doby
spousta nápadů dobrých nápadů a zručného klamu
květináče režné i zdobené květináče
k MDŽ odpařovače k rozkladu až k úplnému rozpadu osobnosti
drobné upomínkové keramické brože
ostré jak nože na onen svět
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umělé drobné andělíčky
pro štěstí na krk a do nočního stolku
mozaikové květinové stolky s hnijícími stonky zevnitř
butylky na lihoviny od Štěstěny
pro krásu vašeho domova
a vašeho pracoviště jako druhého domova
a pro krásu vašeho věčného domova červenou dlažbu místo obelisku
& okapnice & kabřincové pásky
a na to všechno velké žluté kladivo bez násady
& srp ze zásady
místo kříže přišroubuje hrobník –
co by jako rolník
Na toto téma
v centru hřbitov plný turistického ruchu
a překrásných prodavaček suvenýrů smrti
krytých křišťálovými lustry z broušených černých perel
Dveře za námi zapadly
stromy jako vykřičníky
jako ručníky světla
hlavně že za námi je metla
na jisté téma
chytá mě tréma
zemře ještě mnoho armádních souborů
v Boru
před posledním soudem
ze solidarity
v divokém úle
s ordinací věčného ticha
V laboratořích Vůle
po celý život děláme si radost
atraktivními obaly
& technicky dokonalými nahrávkami
i když den co den nám blahopřeje tisíce občanů
že jsme přežili noc o samotě
s jedním žloutnoucím výstřižkem z tisku
zašitým v polštáři pod matrací zapocenou všemi těmi sny
o automatických pračkách Šan-tung
o létajících myčkách nádobí v každém období
o kouzelných formulích nad sporáky
s časovými spínači Smíchu
které zbavují žen dřiny
a navíc vytvářejí tolik potřebný volný čas
k získání dalších originálních mírných měsíčních splátek
My nalezli jsme svoji pýchu
alegorická kompozice trhá cíchu
miláčku miláčku jede vláček po vláčku
Nad železničním mostem brnkal jsem o pražce nosem
na toto téma
váš pomocník a rádce
Hurvínek v nepříčetném světě
kde citový rozvoj osobnosti vyniká v specializovaných
prodejnách filcujících se knih
Co to máš v puse?
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hned to vyplivni
na toto téma
na jaké téma?
Co vůbec děláš
má to vůbec cenu?
Co chceš najít?
Na co chceš přijít?
Socialistická bohémo – bílá okultní ondatro
– na enóno na enóno na enóno
my Gottwaldovi vnuci jsme líní jak Turci
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald
ať žije soudruh Klement Gottwald copak pořád nechápete že
– v sobotu 14. března 1953 v jedenáct hodin postihla nás
nenahraditelná ztráta
odešel jeden náš velký táta
tátá tátá
odešel ten který nám otevřel nekonečnou perspektivu
světlé socialistické budoucnosti
perspektivu míru štěstí blahobytu
amen – – –
ještě mu vyndejte z jeho mrtvých zubů jeho nenahraditelnou dýmku míru
ty kdo máš ještě sílu –
ať žije soudruh Klement Gottwald ať žije žije Klement soudruh
Gottwald
ať žijou závody Klementa Gottwalda
ať žije náš zpěvák Walda
ať žije Karel Gott
v zájmu zachování přátelských styků se SSSR
zachraň se kdo můžeš
a doufej a doufej na jakési téma
kykyryký kykyryký kykyryký
kvalitní výpěstek přilepte starým bojovnicím na vysychající
cecky
necky pozvěte je na Hradčany
píchat už nemůžou
jen doufat jen doufat
můžem všichni že komunismus je konečná štace
Bijoux de Boheme
Mé mé mé
moderní lidé nechtějí být otroky věcí
jak se to vezme
tak se to vezme
z negativního pracoviště
kde se klasické hlavy obracejí čelem do nitra vesmíru
skleniček od hořčice
ve všech nejvyspělejších zemích
běžně
i u nás – – –
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A tak to už jsme vyspělí moderní lidé
s řidičským průkazem
bez jakýchkoliv formalit a abnormalit
nebudeme se do ničeho halit
Jsme sólisti podřízení zákonům relativity
podřízení nadřízeným lidským veličinám –
jsme prostě ti moderní lidé co pečují o svůj vkusný vzhled
a eleganci zákona akce a reakce
smíření s něčím
nebo s někým a opatrní opatrní jako malířovy štafle před potopou
a píšící půvabnou latinkou
sekající latinu
a poklony
ve všech dezénových variantách
v zájmu povýšených národů
pod starou školou Ó sladké proměnlivé skleněné vánoční koule
praskají na mém zlomeném srdci
– zatím jsem sám s touto poezií
ve chvílích hlubokého zármutku
ve chvílích hluboké radosti
– zatím jsem sám s popelnicemi stojícími u silnice
Tyto šedivé popelnice vydávají těžký zápach
jejich víka jsou nedovřená
vykukují z nich smrtelným realismem počmárané stránky
zatímco starý kořen Hitler
obchází Sudety v hořícím sudu nafty
se svými tajnými členy strany
Komu tady zvoní hrany?
teď půjde do živého
mám tak trochu v hlavě zmatek
plno vyšroubovaných matek
co záleží na tom jak se vyjádřím stejně
stovky lidí už berou nohy na ramena a dělají spoustu rámusu
a teď více méně víte oč jde
o Nic
o velké pokroucené Nic lidstva sic
někdo jej občas zachrání před vyhlazením spoustou závazků
nebo protestní nótou
Říkala si pohádková
a byla dozorkyní v jednom solidním koncentračním táboře
a teď víte jasně oč jde
ve všech dezénových variantách
V Postoloprtech soudružka předsedkyně výboru žen Černá už černá
a dojička krav Filipová kontrolují dojivost mléka neboť
soudružka Filipová začala dojit podle metody Malininové
na počest Mezinárodního dne pracujících žen
zvládli to
zvládli to
něývládzněm
Ejhle ty jsi poblázněn
holka prostá v důvěrné předehře všechno je jasné
až na to hygienické vybavení bytových jader
das dý der
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hoj hoj hoj
hoj!
holka modrooká jen tak nenadávej u potoka
s falešnou řasou na jednom oku legendy
slyšíš to hučení v kládě
pro uvolnění napětí v celé Evropě
šup sem šup tam
Kam nám už je to všechno jedno
stát stejně vzniká na základě nepříjemných zkušeností
šup sem – šup tam
nám už je to fuk
kuk
ale jednoho dne už né né né
neuslyšíš v kladku hučení
neuslyšíš v spánku bušení
neuslyšíš kroky uchvatitelovy
i když to kolem tebe bude stále hučet hučet hučet hučet hučet hučet
ale nic né & neuslyšíš
vše splyne se vším ničím na všechno nic si strašidelně zvykneš
v důsledku rozšířené spolupráce
na pretribunách kde totálně nasazení vůdci totálně ubezpečují
totální dělnickou třídu
při totálních májových průvodech
s rukama zkříženýma na žílách
na jediném společném zájmu všech zdravých mužů Ctiradů
a žen Ctridacic
na jediném společném zájmu všech kádrů
prakticky založených na tempu k udržení modálního slovesa moci
ve všech dezénových variantách
Mou svůj bláznivě hladký úd obnažit na něčí počest?
můžeš doufat v den smíření?
můžu vůbec svůj vztah k většímu množství životů něčím vyjádřit?
může on představu Boha spojit s představou mojí?
Můžeme vše do úplného vyčerpání
až do úplného vyčerpání e
éeéeéeéeéeéeéeéeé
V zájmu nás všech
– zprávy ze světa
se socialistickými zásadami
v zájmu všech národů
do mňoukajícího hlediště zasedá neviditelný primář Moc
se svým skrytým chirurgickým náčiním
a uplatňuje jím novodobá kouzla napětí & vzrušení
entluje závist
řasí pokoru
lemuje povlaky nevědoma
látá kvantitu kvalitou v troufalé neexistující skutečnosti
obrubuje štětcem představ konflikty života a smrti
přišívá knoflíky vůle na nicotu
obšívá dírky absolutna
má zpětný chod, jakés-takés osvětlení
a lidský pohon v mnoha typech A
tento primář trvá od nepaměti až do ztráty paměti čili vědomí
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recepčního muže
který spáchal začátek výstavy ohnivzdornou bonboniérou
/maminkám to nejlepší/
pro mír s mocí který musíme hledat mocí
a o který musíme usilovat je takový
hopsa hejsa do Brandejsa
který necouvá před bludem & nepřistupuje v žádném případě
na kompromis s původci tohoto bludu – zájemci jen z Prahy a Prahy dálného okolí
hlaste se pro moc
v osobním oddělení Interhotelu moci
kde moc servírují číšníci s mnohými jazykovými znalostmi &
kvalifikované salátky
a pokojské s čepečky z hnutí odporu
Moc je šéf kuchyně
moc trpí
dorty na nichž trůní dálkově řízená střela
moc ráda
moc ráda zákusky líčící touhu opuštěného milence
moc zbožňuje chlebíčky obložené frází
Moci chutná dobré pivo
moc je královna výročních schůzí
v moci je stálé angažmá – otevřeno od 0 hodin do 0 hodin
moc je uklízečka co se nedá jen tak odbýt
Moc je megera s vyžranou držkou
Moc je příliš mnoho řečí mnoho zatčených a hodně mrtvých
a sténajících v naivní víře puzeni instinktem
Moc je kapitál a vhodné uplatnění kapitálu pro udržení kapitálu
Moc je vykořisťování dělníka dělníkem rolníka rolníkem
Moc je diktatura proletariátu proletariátu
Psychopat je bezmocný v utkání s mocí
Zkuste se podělit s mocí o své starosti! jen to zkuste
no vono se stane Moc
věcí a člověk se radši zastřelí slepým příběhem ze života –
Moc netrpí zánětem okostice ani žlučovými záchvaty
moc vládne
přes všechnu snahu
to je prdel
děti jsou příjemnější pacienti
nežli moc
moc zabít
moc žít
moc se posrat
moc dát někomu něco za něco v něčem
moc půvabném
nejlépe v masově sdělovacích prostředcích
svůj obor raději zamlčíme
moc láskou by nás sežrala
Moc je kráva! se zvýšenou dojivostí
Moc dává lidem nažrat jsou její hosti
– při jídle se nemluví
aby vám nezaskočilo
moc se snaží
uspokojit co nejvíce může uspokojit množinu bodů
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sama osobně nikomu neubližuje
kárným opatřeným
– najděte si kladnej poměr k ní
nebo vám sáhne na zoubek
au au
au-tore
udiž ti útěchou že nejsi sám sám
proti Moci
kdo nemůžeš odmítáš-li moc
vykonat něco nadpřirozeného
by chtěl každý
ty můj houpací koníčku pohřbenej hluboko v korunách mystických trojúhelníků
vyřež mou krizovou situaci
opřenou o nadvládu celku
Moc ječí: Nietzsche je mým bohem!
aut – aut!
Moc je drbárna s titulem budícím respekt
aut – aut!
moc je vtipná mučírna
aut – aut!
běsnící konina moc jsou
aut – aut!
maršálskou holí opásané gorily
aut – aut!
na řídících místech
aut – aut!
chlupatou pěticípou hvězdou
aut – aut!
dosahující na čestná uznání
aut – aut!
& činící si nároky lovce
aut – aut!
Moc hraje na naši pýchu pěknej šlágr
aut – aut!
generální linie
aut – aut!
moc je práce pro vraha
aut – aut!
– to si ten pitomec určitě neuvědomoval
aut – aut!
mocipáni hocijací šupáci
aut – aut!
šusťáci velkopanských způsobů
aut – aut!
dělnická aristokracie demarkační čáry
aut – aut!
budete-li ty tak laskaví
aut – aut!
ona vám poděkuje prohnaným
aut – aut!
manévrováním s mocí
aut – aut!
Kolik na světě je Kocí s mocí?
aut – aut!
Moc je vychcaná demagogie
aut – aut!
náš starý idol
aut – aut!
Anarchie je pořád neoficiální vědou z hlediska moci
aut – aut!
která? Černá ruka dala nám poznání
aut – aut!
jak chutná moc
aut – aut!
od jakési doby
aut – aut!
nedošlo k markantnějšímu pokroku
aut – aut!
Moc znamená maximálně něco využít amígo!
aut – aut!
a mít z toho prospěch
aut – aut!
samý jedničky
aut – aut!
odshora až nahoru
aut – aut!
Lidský materiál se moci prodává drahá! má
aut – aut!
draho
aut – aut!
drahoušku Mocí
aut – aut!
nocí se táhnout vzrušené šepoty kleptomanů
aut – aut!
– my jsme už tak pitomí
aut – aut!
že to dokonce o sobě víme!
aut – aut!
po staletích horečného pátrání nám konečně
aut – aut!
něco zdá
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k jejímu velkému zklamání
k její velké drezúře
házíme květiny
za moment kameny
úrazu
– kam jsi zmizel doktore Forrestere?
stát má právo zabíjet své nevyléčitelně nemocné
zubařskými kleštěmi detektivek A
v děsivém bdění rostlin
zločinnou sexuální únikovou četbou
Vyprávěl jeden prezident jednu pohádku na jedné tiskové konferenci
jednoho kalného podvečera
řekl doslova: už mám slušné příjmy
On ji objal paži a tulil k sobě ona se smála
Ona se svlékala jeho svlékala také
nesmíš nám překážet
budem se líbat velkohubě
pokaždé někam jinam
jednou snad přece
na pravé místo
dlouze a horoucně pokračoval:
sociálpati odmítají volební guláš s kečupem
jím bílkoviny
jím sýr
často přitom vzpomínám na vojáky v cíněných rakvích
V zájmu odstranění kriminální psychopatie
podivný teplouš ká ká přišel ke mně povyrazit se
v černém importovaném manšestru
přes 200 různých odstínů
třída potřebuje třídu
Nemůže být kapitál bez práce ani práce bez kapitálu
oj oj oj
tak se trochu zhoj
Prozřetelnost ve všech úvahách dospívá však k závěru
vošoustanou slečinkou z Drážďan
Vystoupení posledních armádních komisařů
a kontinentů
zakrytých kolen
vyvlastňujících morálku
ve všech mravních přikázáních dezénových variant
V zájmu Vítězného února
plameňáci jsou nejbázlivější vypalování
z hnědé a šedé hlíny Smrti
typický jsou po této nedoručitelné stránce
jejich Nanebevstoupení plameňáků
To bylo v roce LXXXVIII
viděl jsem opravdu moře?
moře orgií
po kterém pluly desetitisíce DICKů
přímo naturalistických tvarů
na lesklých pestře pomalovaných třpytivých mísách zla
a to moře nemělo konce
ani začátku
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dna dohlédnouti nebylo možno pro samozřejmost
velké létající ryby hořely ve vzduchu místo slunce
Já jsem byl ON
nevědomí lidé kráčeli po olověné hladině
dlouhé rozprášené zástupy
za vlnobití maranatha maranatha maranatha!
po bouřích sdružujících se v malé hloučky
nemajíce dlouhé trvání –
doslova jsem zkameněl v PUSSY
slepé opice houpaly se mi na pažích slizké
žáby vykusovaly kráse záda
lichvou osvobození hadi pokoušeli se uškrtit absolutno
papoušci kentaurických barev opakovali stále jedno slovo
koly koly koly koly koly koly koly koly vole
máchali křídly koly koly koly koly koly vole
peří lítalo a zaslepovalo vzduch koly koly vole
žlutí sloni s fialovými kly
koly koly koly vole
dlouhé naléhavé troubení
dlouhé naléhavé zvonění koly koly koly vole
dlouhé naléhavé skučení větru
koly koly koly koly vole
koly koly koly koly vole
koly koly koly koly vole
koly Kirké v náručí zparchantělých rejnoků
koly zubatých chobotnic jejichž soví oči se dívají za kříž věčna
koly unavené plody Ráje s kachními stromy potopy
zemřeli jsme před tisíci lety
Egypt není ráj modelářů je koly
Lodníky čeká pot koly
Flétny barbarů rozlévají žluč
Krokodýl prchá se zděšenou ovcí
Kondoři krouží nad vteřinou vlastního života
Kdo chce tomu je jakoby neděje bezpráví
Jsem mořská hvězdice s takovýmhle palcovým titulkem
kroužící kolem ostrovů pohlcených exportem
Podívejme se na to trochu zblízka
in hoc silentio
národy úderníků
pivo & krev & příval žáru & nový pokus zaměnit Boha za výpočet Hrůzy
– buďte vítání
stálou teplotou a vlhkostí sloních vší
I love you
semenem aromatické rostliny
& šňůrou spletenou z kozích chlupů
& průkazem opravňujícím držitele k podání tiskových telegramů
na účet příjemce
Na střeše Bakchova chrámu
ten šedožlutý žmolek
pánbů je miláček
pánbů je miláček i pusher
žehná nám
vrcholem blaženosti – prsk
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občas zhluboka vtáhnu
na několik vteřin zadržím dech
a rozkošnicky se zadržovanou pomalostí
po sv. Duchu
vydechuju
muže který má hlavu omotanou šátkem
živým řetězem klátících se nohou a hrbů –
Máme ti tu návštěvu
ve všech dezénových variantách Smrti
ve zkalené rtuti
nic nevíš o životě Ó synu
je kolem tebe plno výfukového plynu
řekla mi matka nad rozinkou vysavače prachu
plná strachu
po přečtení deseti stránek
tohoto soustrastného & blahopřejného & pozdravného &
protestního & ======= & ozdobného telegramu
umožňujícího zápis srdeční činnosti na dálku
nic jsi nepochopil Ó synu
smyješ moji vinu
Že jsem tě vychovala
už asi nic neznamená Ó synu
měj se k činu
vyrovnej svůj organismus
a prostřednictvím
reálné mzdy
V zemi milované
v zemi kde zítra znamená už nikdy
v zemi milované
nic jsi neocenil Ó synu můj
snad nevidíš kol sebe jenom hnůj?
tvá sestra pláče na kusu uschlého nábytku
nad němou tváří
V zemi milované
lidovou písní
kde soptící vlasy kryjí temeno zvláštní školy
do čela do šíjové krajiny chci vidět tu holku která by tě chtěla
takového jaký jsi?
v zemi milující
lidové písně
Osudu
Nedělej mi ostudu
zakaž si něco udělat
orlojem hedvábí
v zemi která vyrábí více a bude vyrábět ještě více
znárodněných rajských polívek
v rajských zahradách z rajského plynu
Ó synu kterého stále ještě živím
mám tě pořád stejně ráda
i když jsi se ještě nedokázal postavit na své nohy
pomalu bys měl uživit ty mě
tyhle básně tě neuživěj
kde máš klíče od pokoje Osvícení?
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nic jsi nevykonal co by potěšilo stárnoucí srdce
mé šedivé vlasy
mé střevíce k věčnosti
Za chvíli přijde cesta u které se budeme musit rozloučit
vedle které si podáme ruce
možná že už se nikdy neuvidíme
je to divný
v mládí jsem hodně cestovala hodně četla hodně nenáviděla Němce
a vítala Vlasovce
Viděla jsem houpat se něčí střeva na okně Motorletu
teď už jenom svetry pletu
Ó synu nic jsi nezažil válka není čerstvý vzduch
přizpůsob se
lásce
z výprodeje
S kým? Bůh je můj svědek
Nač? Bůh kápne božskou
Je to velmi potřebné
mít někoho rád
Tak jako se máš ty tak bych se chtěla mít dva roky před smrtí
tvá hlava sebou jen udiven vrtí
chtěla jsem ti koupit novou košili
na cestu
Nekuř tolik to ti obraz nevyjasní
nepij tolik budeš mít pupek
plnej bolestivých šlupek
dělej si co chceš
ale žádná lítost není ideální
a nedá se rozměnit
nebo pozměnit
můj drahý synu
vyšel jsi z mého klínu
čteč Klímu a nemáš rád zimu
nemohu ti říct celou pravdu
ale já poslední dobou nemohu nic číst
pořád bych spala
trpím bolestmi hlavy
Kdy se vrátíš z flámu? budu mít o tebe strach
to jsem si mohla myslet zase sis nesehnal práci
Nebudu moci klidně umřít
počítej s tím že tvůj otec
půjde za necelé dva roky do penze
pak tě už nebudem moci podporovat
Moje matka dříve než se umyje nenechá mě na pochybách samotného
mám o čem přemýšlet?
bude to k něčemu?
a tak neurčité
tak neurčitě jsem
něčí následovatel
nežádám o nic
ale o všechno
něco jsem si slíbil kdysi dávno
ale nemohu si na to vzpomenout
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Óh miha patria
v Československu existuje nezaměstnanost
ale nezapříčinil ji nedostatek práce
Ve všech dezénových variantách
na všech plaketách brigád soc. práce
v Žitevnicích ženy vydatné
vydatně pomáhaly na stavbě kravína Podivnosti
v Podivnějších Žitevnicích
připravily Raisovy ženy sál kulturního domu
na kulturní večer
vydřely dosucha dlaždice a žlábky na hajzlu & prkýnka na mísách vydrhly lyzolem
a provedly zatěžkávací zkoušku
aby soudruz družstevníci
neroznášeli moč po sále
po deseti pivech
po práci
zasloužený odpočinek
pomádu na vlasy
velkou maškarádu na zeď
mixážní pulty & hrací skříně z Goebbelsovy slonoviny
voloviny
metrické centy jednotek
tuny plechu & obilí & bramborové natě & slámy v botách
Za krásných večerů
kdy sytě rudé hvězdy září na náměstích
a vlci čekají na návěstích
i v těch nejpodivnějších Žitevnicích
jdou členky výboru utahaných žen s velkým státním věncem
dřív na kutě
aby dřív než sestřelí nimrodi skřivany
obdělaly
+1 ha řepy podle prosenického hnutí
neboť jejich boj vede velká idea
Idea Celku
a všichni se proto máme rádi a děláme si to nejlepší
V zájmu prostého lidu
huhuhu
teče voda Amuru
pro svatou věc míru
bok po boku jdem
tam a sem
celou svou myslí
vždyť nám to myslí
celým svým srdcem
pronikáme hrcem
do hloubky povrchního života
s tvářemi myslitelů
– učiť sa zo života zo skútečnosti
z pokusov z víťazstva aj aj
aj porážky
Nemějte tedy narážky!
– učtě sa vo fabrike na poli
v dielni na ulici
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i na bani
učiť sa všade
Velké Učení
kouzelný svět
v podání našich i zahraničních umělců
Nás karma naše vede k nové válce
k novému instalatéru
adie kariéro
na obloze letí velké Éro
jsem asi Péro
Rána do zad pořád
není ničím mimořádným
Co z nás Slavů bude
za pár hodin?
Kolik sníme koňských salámů?
na čtyři doby v roce
všechny naše závazky jsou jen částí závazků
pro prospěch celku aále
se krmička vepřů Doudová
zavázala odchovat sedmdesát selat od jedné tarasnice
praštěné prasnice sanice
ve prospěch věci míru
proti vůli mocným světa
v prdeli máme díru
veseleme se radujme se
dál jen dál
co z nás bude dál?
nechme se překvapit
konferenci umění
která určí směr
vysoké umělecké hodnoty
do pochodu dobré noty
levá levá
varlata jsou pořád pro nás tou nejznámější
nejmilejší věcí z dětství
ideologickým kabinetem
No program je to bohatý
jde o to navázat kontakt
neformálním Košickým vládním programem &
novou originální fotografií státníka
s jiným podepsaným státníkem na zadní stránce
pod telefonním číslem 29 64 02
ve věku pokročilejším
pod číslem 27 79 00
chci vám ještě něco říci
– z námahy vyroste společnost komunistická
nebo národní hrdina
nebo národní umělec nebo není to zlá vidina?
Narkomani & Kvádové
se scvrklou kůží od dexáku
líbající vosolenou prahu
– nezbývá asi nic jiného
než se popřít
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nebo popřát hodně štěstí
aby se to všechno nesplnilo
U Slunců v hospodě
kde jsou všichni bengálští nacionalisté
zatčeni a obžalováni kdejakým svatým
a samotným bohem
ministerstva vnitra
Kdy bude příjezd sovětské a čínské delegace
zakončen
pohřbem prezidenta republiky
ve všech ztracených kancionálech všech dezénových variant
V zájmu zahrání státních hymen
proletáři všech zemí jakých důkazů ještě potřebujete
abyste pochopili
že člověk potřebuje hudby
pro svou duši
zdá se že ano že něco potřebuje
Kontakty se záhrobím budou prohloubeny
vědeckotechnickou revolucí
a bude-li mír
vyléčíme všechny duševní choroby
a provedeme rekonstrukci ilegálního hnutí na Moravském poli
Hello Dolly!
tolik věcí by nemělo ujít naší pozornosti
Král slunečních hoven
byl vyřazen z normálního života mladých lidí
zdravím hýřících na neplacených brigádách boha financí
ale odtud pramení tradice
pokrokových písní
Každá brigáda za města a hroby krásnější
je ve skutečnosti národní festival zájmové činnosti
zvaný Lhostejnost Ať žije lhostejná radost!
širokým vlivem lidových mas
na zbloudilé psychopaty
taky taky ať žije lhostejnost v radostích
hlubokým znepokojením nad situací
meditujícím nad přízrakem
Až do rozednění panuje klid
a lid předpokládá že ani toto jednání neskončí dohodou
Bůh nám odpusť
moc se líbí nám tu
my saglsásny
a chcem tu bejt ještě deset dlouhých let
ale máme chorobu
co se projevuje nádorem
co vzniká překotným bujením tkáňových buněk
Bůh nám odpusť
žijeme-li na splátky –
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Věčná paměť a sláva našemu zesnulému drahému vůdci!
A … ať
ať žije
kdo pije
Ať žije!
mohutné nade vším vítězící učení Marxe Engelse Lenina Stalina!
Ať žije hrdinný sovětský lid a jeho slavná komunistická strana!
ať žije kdo
chlastá!
Ať žije nerozborné přátelství a bratrství národů!
Ať žije a věrně kráčí cestou
Lenina a Stalina
Komunistická strana Československa!
Ale doopravdy
ať žije
nade vším
tedy i mezi námi
vítězící
veliké
ách!
!
!
!
!
!
Jaké to máš podivné oči?
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