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IN MEMORIAM
SOUDRUHA ZÁVIŠE

KALANDRY
ČLENA IV: INTERNACIONÁLY
POPRAVENÉHO V PRAZE

V ČERVENCI 1950

ZPĚV PRVNÍ

Bydlím
vestarém gotickém domě
na němž jsou znamení ieště starší
Ulice ghetta nejsou dláždené
a můj byt nezná kanalizace
Nočníky vyléváme z oken
každv den ráno či dopoledne
V krámě mého otce
jehož portrét maloval německý mistr
váží se zlato a tenon se náramky
7 iemncuo plechu dělají konvice
a tec sám odkrajuje rantly dukátů
iáá sestra sedící
u okna vyšívá
ve velikém čtyřhranném rámu
nodivné květiny jež isem nikdy neviděl
s cennými, vlasy a černýma očima
s malýma rukama a nohama
neb'€ má sestra
Já sán? i sem vysoký
černý a smutný
vstávám opzdě a dlou?o přemýšlím
r;é nolštáře ?sou z temného dauašku
dovezeného z města Lyonu
Má ^atka ie nemocná a uklízí
Doje ’u na cesty do daleké Francie
V Paříži 4e slavná školy Tory
nebot zatli cn český král je nekňuba
' rál francouzský a °anna
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Večer kdvž se smráká
a rozžehu ieme první svíčky
Je tma n? c1 ndníku pře - okny krámu mého otce’
V té tmě mcbcu chodit! cizí mužové aniž bych ie viděl
Mužové nzbrniená dýhami
iako Taliáni
ié’ickž pond*la n’inlula z Canale Grande
A nsk má sestra odloživši vyšívání zpívá
Znívá o zemi v níž nebyla
ale o níž je nám uřPázám zpívati
znívá o otáku
jenž um^el
znívá o neštěstí které nás potkalo
Jaké neštěstí nás notkal ?
Matka 'kývá hlavou
a tec kývá hlavou
kolébá se staany na stranu
je večer a íe slušno oojisti
Byl íe^nou jeden den
a nak byl ten den orvč
Na stěnách si n vídají dvě mé sestry
pÄed usnutím
u talíěe nolévky
a zatímco nlárí svíce
otec zív- a jí
z t*li^e íeji dostal od svého bratra z Antverp
Má í atha asi má
pohlaví jemně mdlé •
iako wprané telecí
Jsou právě Vánnce
n^ed lety v Palestine
kde Rolland a Matka boží
Listí nadá na stůl
večerní listí
na nodzi;? není listí krásné
Okol - do!-ala
chodí služka
iež >rne chodí v noci navštěvovat
oeb'£ íe to netvora
c ' d ní carets vie
Te$ ni j^e mýt nádobí
nenávidím její nastné ruce
ale t’lesná nečistota mne n^itahuje
V noci 4;ne o~i ide oonrusit
avšak nechám ii dlouho na sel ódech če at
n^edstíraie že mápi u sebe ženu
Nebol c* by si nočala tato ubožačka beze Mne
Matka je blbá '
otec je praktický
iá sám jsem smutný
Osedlávám služku jako
Nenachází... potřeby
ab^ch se yl
Lord Byron zemřevší
za svnbo4n řecká
na malárii v nalém
šninavčci přístavu

ště k cestě do Konstantineoele

3
navštívil oodzim
naposled Anglii
má sestra sedící
v talíři s nudlemi
znívá teí romanci
dívce ze Sáby
bvia tak v'^ící
b^la tak vějící
bvla tak nahatá
Sto ie v širokém ofině
unšoikl jsem se ďábelsky
A 7$se nanovo
l ra ie ten kol vrat
d~n*edu dozadu
naSru zezdola
a nelze bez oráče
učinit oůlobrat
d'o^edu dozadu
náboru zezdola
V tekutém večeru
sestra ie v omáěee
P^advčírem nočala
na dekách v noste li
bez sočchu bez nráce
bwdeme c! oditi
až se ta kurva ted
nozitri otelí
Mně samému
ie mdlo
Má hlava a mé vlasy
se rozprostírají na brokátu mého ot^e
jonž zcestoval celé Něnecko
isem rozpálrita
chorobou sleného střeva asi
Má sladká Marie!
Má sladká Francie!
Můj otec nebude nikdy !rálem
iá sám se za to stydím
Pietrich lebrte kurz nach Ostern zuruck
Da spree! die Entfuhhrte
Id Weiss nidt wie ich zeb
diese Nadt ^effallen
ist ein tie^er Schnee
Wndt ihr dess wirs beide.
mit dem Tode bussen?
Wir mussen heute noch sterben
wir tr a^en nidt Schuh an den Fuseen
Vab^ blatní wěsto republiky Československé
leží v srdci země čes^é
unrnst^ed Evropy při obou březích ře’y Vltavy
Na Václavském náměstí jež leží 242 metrů nad mořem
kunu ii hrušky za několik tolarů
Mé botH jsou z jemné kamzicí kůže as černými přeskami
dva otroci ,*ne tady
přenášejí nřes stolky a hromady hnoje
nasedám do tramvaje

Ich sab' sie am Hof e des Kaisers
sie ist king fiUnfzehn jahre erst
aber ich wusste keine
die icb lieber zum Weibe nahrne
im Herbst
A mnje srdce jak veliká lampa
Am nachsten Tag fuhr ich nach Rom
loučí se sotdem
pražským biskupem
má sestra mne líbá
matka
zívá
služka se koupe
Podobných príkladu iest dosti v dejinách
Lavster umírá záhadně
Sie rittem
am dritten
Osterfeiertag
Es macht
Die Nacht
und die Finst-ernis
Sei ruhig
Ss wird bald ein Ende sein

Je právě tak půlnoc
a bledá dívka zívá klínem na měsíc
ienž drže se za ruce větví stromů
skáče jako pavián na římse mého pokoje
Jeho ohyzdná
pergamenovou kůží pokrytá hlava
mne ohrožuje sedím-li na komíně našeho domu
zatímco onde mnou
s lampióny- na . vysokých žerdích
procházejí onilci z krčem
a potulní zošváci z chrámového chóru
Je kolem plne smradu
Vltava tlí
a tlí

ZPĚV DRUHÝ
Jím kaši a veořové
každý den sním a bdím
to obě střídavě stěídám
Čtu denně neviny
které Jsou z papíru
často jdu do kina
bavím se s přáteli
Dopíjím v kavárně
a jezdím tramvají
všechno je takové ^ío bych žil
Všechno je jako
ve Skutečnost?!
ptáci jsou živí
a áornv jsou kamenné
nový stejnokroj
nosí vo jáci naši
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Zdá se že i lidé umírají
a rodí se jako ve skutečnosti
Maminky nitorné
ckodí si s kočárku
s radostí těkají
na zoubek prvničku
i mnokn lidí je
’ te"í se milu ií
Rozbil se hrneček
ideme Vn kouniti
Nekra ie rádio
Musí se snraviti
Na zimu u’"lí se
houní a n^iveze
De i si šít kre jčímu
nové šaty
Zvykne se na život
zw1 ne ge na všechno
nroč nebýt zavřený
vždvf ie ta veselé
každý den mrze se
jíst špát a srát
Co bylo před rokem
to už ie minulost
co bude za rok
to třeba nebudě
láska je listnatá
krása se nevidí
uprostřed ulice
je včerejší číslo novin
Bojujeme za mír!
Nové rozsudky nad rozvratníky!
Unrost^ed veliké
a trochu studené
síně kde sedí se
n~ed nány od soudu
vlaštovka sedla si na černou lavici
Zívá si nod oknem
ziěšíáček stojící
Stfaussovy valčíky
balety veselé!
Lr á. s n é je n o č a s í
rozkošné nře ’ jari
sněženky
pialkv
sedmikrásky
kedlubny
řeď- vičky
luskv <
Jste r ád a mamino
že ano jistěže
má sračku mrňátko
mu símě ’' l é k a'' i
ie 1 řásně ne světě
beledte
V očičky
tatínek nracuje
až nřijde poví ti pohádku

- 6 Slečno
Vdyž se vrátíte z kanceláře
a obléknete ten nový kostým
ie krásně na světě v novém kostýmu

Oci wiád^it to
mne zabíjí
a co ostatní lidi oživuje
Dostala iste citróny?
Dostali dvacet let
Je větší příděl než
mmnulý rok
Fruškv ’sou 1 dostání
isme stále bez b^tu
A květiny voní a voní
Obloha modrá je
slunce ie sluneční
n^edvčírem nršelo
pvjdem se koupati
Zabili r i orítele
za půl roku ie mi vesele
Zahrajte co i sem iuěl rád
neber? lístky a mám blad
3ydlím v Praze
a žiii v Praze
jezdím trolejbusem
a vše ie lak o by to bvlo živé
T>rší a sněží 'ako dříve
Co tv
to c* lipni ku?

Na zdi 4e nlakát
Braňte mír!
A dole nockodu jí vo iáci
nobi jte se všichni
zatímco i sen. bvl uvězněn
narodilo se ízjno!?n dětí
a ieštč víc jich bylo počato
,rdyž jsem b^l bit u výslechu
mnozí se radovali
a iá se směji teJ
vdyž někdo v cele umírá
nežijeme sami
ale co si máme počít s těni druhými
ntáci na vvsokých koncích
odlétají k ’ihu
ie zima
přichází nndzim
iar'' ’’e v nlném kvetu
Zatímco sedí?e ve své zvýšené pracovně
na své zvýšené židli
židy v Německu mvdlí
v SSSR ’en : aždý čtvrtý b^dlí
Hitler se touně ve vaně
ie n wá krise ve straně
architekturou k dnešku
trestanci honí blešku .
Kraft durch Freud e
Lev Trockv a£ nojde
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a iá ve své nadživotní velikosti
souložím ooét se svou sestrou
jež ie dědičně slabomyslná
Jsem rovněž slabomyslný
což odvodní komise pozoruje se zadostiučiněním
a za což se nestydím
neboí je to dnes běžné *
Sbírám sněženky něžné
nesu íe velikému Stalinovi
rukama šíji ^u ovinu
za všechnu krásu
cukr
za melasu
za knihy a za číst a psát
chci h' mít pořád věrně rád
Líbám Hitlerovi n hv
ze zaiímavé polohy
Stalinyrade
starý hrade
už to všechno leží šadem
Me in Gretchen
das ist ein hiadcben
ich ’ aufe ibr ein hubsches Amule-tchen
ja 1jubliu
i a 1iubliu
a kakže
Má drahá sestro jsem tak dojat
'
že ti dnes spočinu
v klíně
r.anžel ti zahraje na okaríne
V rokokové náruče
chodím po špičkách svých krásných bot
nosím tě na ruce
a tančím nodle nab
Má dívko ze Sáby
jsem přec tak sám a sám
s třená plnými koráby
si tě odvezu k nám
Gottwald nám do komína kouká
pn střeše chodí GPU
iako na rytinách starých strašudekných románů
ale to je poezie
a iá se nrntn neleknu
Lxelužina fučí
o^d stolem oheň hučí
1 ocnuři se žer u navzájem
podniknem nnu£ za románem
za románem z bezových duší
ve výšce teče krev z uší
tnu krví se uniiu
je t^ tvá podivná krev
t" 4est za n'divných okol ostí
Ži ieme sami
íen svět ie s námi
řídím se právem na vraždu
vše nstatní je ^en na obtíž
Ani mi asi ^evě^íš
že tě miluji
dčlám-li takové blázniviny
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Ale ani já nevím jsem-li živ
Teč hudba hraje tak vesele
t^ zas budou oznamovat popravy

To^le ?e on
Napoleon
císař má veliký plášf
krumplovaný
vatou cpaný
v nalehne uée’ám r čaji
mám novou blůzu s ruskými knoflíky
sestra haraší koflíky
iá ^se?' štasten štěstím
’aa jejích malých ňadfeech skoro nespím
náš rabín nás oddá
rezi spojenci je shoda
Vídeňský kongres tančí před snaním
Metternich tráví dobu běháním
okolo stolu
nahoru dolů
a já se ^alím do svých dlouhých vlasů
a no širokém schodišti z mramoru
přivezeného z Athén
scházím do velkého parku
upraveného ve versailleském slohu
!de z větví oínií
se střásá rosa skrytá
zvěř plachá napájí se u koryta
jsou to dárci našeho vepřového
života živá něho
uprostřed ulic cest a velkých domů
je třiatřicet let ’iž tomu
co Stalin nezištně postoupil Leninovi své místo
ve vedení Ěíjnnvé revoluce
ké srdce bije teŮ prudce
knrníci ^ají svátek
Je Den míru
Fojení je pýcha dětí a radost matek
Matka má velkou díru
Vojna je největší ctí občana
a potom práce
však budoucnost k nám bude činaná
i relreace
Vrací se onět 'aro
a zn^vu nadá sníh
všechno je samý smích
’av za rok
Zhasl ísem lampu
v n^koji je tec! tř^a
naproti oknu
svítí znak pětiletky
Je mlha asi ak^ i dvž zastřelili André FoulHera
alle Kanaraden’ die F.eaktion und hotFront
e r s c blessen
^arscHeren im Geist in unseren Reihen csit
Sie zéehen durch meinen Kopf
Das Leben ist dock nur ein Unsinn

ZPĚV TŘETÍ

Ted nadá Jemně sníh
Naproti za řekou
na koncích vysokých osamělých
vránv klovou do slunce
iež
zdá se
ie mršina
^o stráních projízdě ií vlaky
vezou je tři strojvůdci
pod konci sto jí L.ěsto
a za konci ta V v
Jak
pnknjerA se rozléhá každý můj krok
Jak sedím
ie slušet každý můj tep
Přibíhá otec
Onak ’si se zbláznil?
Mám star u vlněn u pletenou n^Orývku
sedím n? okně balím si chodidla
v zimě sou ntáci ubozí a slabí
dob*e ’e činiti radost dětem
Na rozkvetlém záhoně pod mým oknem
listí nomaln opadává
ie žluté jalo já
kte^ý jsem děsivý svou nez’ravou barvou
Mé sporadické vousy
nik3v nedorostou délky nosmásníhé muže
Pod okny stojí žebrácká
natrnč nitomá:
Budeme £ spolu sami
sami za vodou
jen strach bude s náámi
jako náhodou
se strachem jenž s námi
leží pod vodou
čtyři stébla slámy
čirou náhodou
leží u tvých uší
jako ve spánku
snad ti trochu sluší
sláma z ooánků
jenom strach je v duši
stádo beránků
chodí ve spánku
aniž tě to ruší
Jeií zoev otřásl i mne
a sestra dostala dokonalý záchvat
Ted nů ide rychleji do porodnice
Pod oknem vyskočila myš
"ž nkMo dve'í
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svou, sestru mezi nohama laskám
Můj život veselý
Jen křič
Chci pryč
a nevím kam
Jsem spolu sám
Chci tě mít rád
A nechci snad
Co nechtít dřív
jsem vůbec živ ?
Co existuje tak?
Co potom a co pak Je dnes poslední den v roce
a večer sedím sám
zatáčen ona trochu vzdálená
nikdy už nepřijde k nám
Teä chystá se jistě
slaviti začátek
roku 1951
Je půlka století
je půlka Marie
je půlka fašismu
je půlka půlnocí
je krásný prostředek všehb

Můj pes
si k mým nohám vlez
Je noční klid
Sním
a všelijak
o mnohém přemýšlím
Láska - pff - láska
Na Marii myslím
Na svousestru
Na přítele jenž je nyní v krimináleA jak já tam taky budu
Na to jaká citová nula
je ze mne ve dvaceti letech
Je opět podzim První mmj
podzimní máj
něčeho čas
k něčemu zval hrdličky hlas
Je daleko toto proklěté město
Je daleko je snad až na ; měsíci
o něčem šeptal tichý médi:
lže kvetoucí strom něčeho žalnemám důvěru v nic
a přece bych chtěl mít
a nemám nic
V otevřeném okně
v kterém sedí luna
se chvěje
vítr jak křivicí stižená holčička
Je špatné ráno

Proč jsi umřela Floro?
Proč padl Madrid
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Proč je spálená Mureie??
z
Baskove brání Santadé
zatímco se Stalin oslavuje ve svých procesech
Sierra

León

Jasu opět, s tebou v Madriäu
jaká jsem byl za občanské válkg
střílíme z u iversity
od Café Royal
mířím na porcelánový koflík
vyrobený v Karlových Varech
z karlovarského porcelánu
Eto byl naš poslednij i rešitělnyj Boj
Aurora střílí v muzeu
Fašisto střílejí v Madridě
Fašisté střílejí v Moskvě
Já střílím v universitě
na ^afé Royal
A je to všechnó tak trochu marné
já i má sestra
Moskva a Ma drid
Co není marné zdá se
je věčná slíva vládnoucí třídy
Jsem skoro bez dechu
Na hlavu
spadla mi cihla
Arriba Espaňa!
AŤ žvýká Jb'anco sovětskou naftu
ETC NET NAŠ POSLEDNIJ I RĚŠITĚLNYJ BW
Boj který prohrajeme my
neníviiikdy rozhodující
nebol je zřejmé
že se vždy připravujeme znova

Letns v březnu hnije Lenin v Haliiči
V Paříži kvetou kaštany
Janu krásné aleje
v Jarděn du Luxemburg
Nad hlavou světlo jako mrak
je moje oko
čekali jsme na tebe dlouho Iljiči
narodili jsme se když říkali že jsi mréev’
naučili jsme se nevěřit v nic
a odnavykali si milovat cokoli
Naši otcové učili nás věřit v lásku
My^v ni nevěříme
Naši otcové učili nás věřit v-revoluci
my v ni nevěříme
gěkdo nám proklel ruce
ze všechno se v nich rozpadá
N';kdo nám porouchal oči
že všude vidíme hnus
Z tvé země
je skoro třicet let stoka stalinské hnojůvky
čemu js,e měli tedy věřit?
1917
PROČ BYL ŽIVOT JEN JEDNOU TAK KRÁSNÝ?

/- 12 Ně k lo vyhnal naše sny, na mráz
Pro nás je jen
fašismus
Kde je svět který jsme chtěli milovat
kde je láska n‘níž jsme slyšeli
kde je vůbec něco spolehlivého?
a co nám zbylé
je jen lyrismus našeho cynismu
Stojíme s holýma rukama
ba ještě více
bez rukou
vypadla nám vše cn jsme chtěli držet
Vypadlo mám tvé jméno
jen naše srdce zůstala
vybledlá jako tvé fotografie
Nemáme ani
kam hladil složit
Evropa
je jen namocnice člověka
Už všechna tu umřelo
jen lidé ne
a to je právě tak hrozné
A paměí
,
Paměí jako horečka skáče

Letos v březnu je Lenin v Haliči .
Naproti přes řeku
je vidět he^na vlaštovek
V parku
květina kvete a utrhnou ji
Potom ji žale jí
Teí jede plhá tramvaj
ja hluk
Pomalu ticho začíná
Letos v březnu je Lenin v Haliči *
Za dlouhou'hranicí
Rus^á říše spí
Ta paralelal
Tluče jí zvonek
poslední
Lenin je v Paříži Lenin
právě v Praze
zdá se
že Leninů je milion
a všichni jsou jako sršni sršatí
To mimikry
už jako nějaká illegalita
vypadá
že začnu znova střílet v Madrinu
na břicháče v Café Royal?
Ještě mi flinta nezrezivěla
a ještě vím
jak se to dělá
Nemohu předběhnout čas
abych Trumena s Výšinským na jedné oprátce
oběsit moh
Však tež teprv
se dáme na pochod

- 13 -

Lenin je mrtvola živá
Pdd Evropou leží .
a už se hýbá
Měšíák běží:
že by zas nějaká agitka všivá?
V běhu papežský střevíc líbá
Umění zvrhlé zvrácené
vždyí politikou je zkažené
Proč se radši
nedržet
Sartra
A nebo
Bretona
necitovat
VždyŤ je tn taky
revolucionář
Který to popleta
v polovině století
vzpomněl si ô proletariátu kázat?
Nespletl si náhodou
třicet let nazad?
Zahrabte.- Lenina
Zahrabte Lenina
Zdá se
že zemětřesení
už začíná
A možná že ani nepřestalo
Ach bože!
Ach běda!
Rodina!
I intelektuál běží
zakopnul
na nose leží
Proč nepíšete
tak jak byl první zpěv
Ten se nám líbil
S tímhle jste ale
příteli chybil!
Nálada ravnluční už není
za sto let
třeba se poměry změní
Vždyí jste sám říkal
máme generaci
které je všechno pro legraci
A proletariát není a není
Situace se střídá
Ted je jen
’’pracující třída”
Z ní chcete vykřesat plamen?
S vámi je*
příteli
amen!

(

S ním mluvit
je jak?.-Eukleida kázat kobylce luční
Tohle je učení revoluční:
Jsme jeden
a už jsme dva
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a tři
a hnedle je nás deset
za měsíc bude nás patnáct už
Že je to málo?
Kuší
Jedna hlava
za deset kanónů vydá
Jetna hlava
dva tisíce dalších přitáhne
Lenin
je magnet

ZPĚV: ČTVRTÝ

intermezzo
Bydlím ve starém gotickém domě
z nějž pomalu vyrůstá tráva
Na ní se pase kráva
Má drahá sestro jsem zak dojat
Že ti dnes neučiním nic
Manžel ti udělá jistě víc
Se liš-li v emáčde
v tekutém prostředí
6 lord Byron jistě tě zastřelí
obchází kolem
jak pirát
z Canale grande
Na moji hlavu
Pak jistě měsíc spadne
tak spatně k nebi přidrátováný
Sněží a prší
všichni se smutně radují
Já se svými dlouhými vlasy
po zdech ohavnosti
maluji
Tečí našlápnu jemnou piruetu
jak Herny Miller zmizím na klozetu
Snad služka Marie
se z toho zabije
žehnej jí
p ánbůh
S pocity jež se nedají vyjádřit
dívám se na podobiznu své matky
je drahá mě
jak Moskva
Jsem prochvěn vnitřními zmatky
Stalin jenž u nás u stihu sedí
teá hraje na šalmaj
přitom
moudře a otcovsky hledí
Sestoupím se schodů po nichž se
sníh s mlhou každý den prochází
dělají na nich náledí
každému nohy podrazí
Jdu parkem který je na kopcích

-15-

- 15 u dverí, našeho domu.
Padá sníh
a je už dávná tomu
Na Cypru vestou palmy
a kaktusy
do Jaffy jezdí velbloudi
a autobusy
Křižáci křižatí se holí
žilrtkou z Benátek
na Veliký pátek
mydlí se vzájemně h '-li
To všechno probouzí zbožnedt
na Ruské misii
dva popi s jeptiškami
beráhka zabíjí
Ježíš Kristus se zklamal
Marx se í-brací v hrobě
Stachanov normu zlámal
Staline díky tobě
Ze široka
vodu loká
slunce
v Evropě už není
k vydržení
Zvesela práce
aby šla válka hladce!
A v Ruskk ra’ost nad radost
Une Route Seul Soleil
Proč nedělat i šestadvacet hodin denně
y pokroku svátém jméně?
Mnhli by astronomové nám natáhnout leh
To by se potom možná místo pěti
tanků za den udělalo pět a půl
Prn naše děti!
Lidé se milují
všude je veselo
Jsem na fašisty
jak Othello
Molotov
je má Desdemona v kalhotách
Paranoicko..-“ kriticky
je teš například matkou
Clegg Koševáho
Zavedu Zoju!
Ona a Use Kochová
jsou vrcholné květy dnešního ženství
kampak se na ně
má sestra hrabe

Už pomalu usínám na prahu
svého vznešeného obydlí
Je na všechno už příliš pozdě
Spím
a nespím
hlavou se mi sluneční soustava motá
Je pravda snad
že jsem žil v Praze
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že jsem se 1930 narodil
Das alles ist schnn weit
Bez rozhodnutí usíná noc
Je černá
jako deštník má matky
když si ho rozevřu nad hlavou
má matky je mi věrná
Maluji obraz
Maluji velký obraz
na němž má matka se s Hitlerem líbá
a z Hitlera je na tom obraze
už jjenom jeho kostra
Však za obrazem
s mou matkou spí na kanapi
TeS zvwní zvonek
zvoněním zvoniv^ia
Není to nikdo jiný
než strýček Mussolini
nese nám květii^y
protože není líný
Tak u nás
každý týden koná domácí návštěvu
Po zdech se vine můj dech
Je z ima
Spnuštím se pomalu abych se neuhodil
na židi ijiž jsem ppústil před chvílí
Večeře bude během půl hodiny
Vehku se smráká
Sestra kváká
Je výkvětem naší rodiny
Lamp^ je^ kdysi svítlia ve Vídni
koupena c-tcem
svítí na našem stb.le
Zpod jejích víček
vkrádá se na nás příšeří
Pomalu jde čas
P;málu
Hr-diny zase cdbíjejí
V rodinném kruhu
sedíme všichni u pečeně
Hitler Mussolini Stalin
já a má rodina
Naše modlitba je dlouhá nebere konce
sestra je z toho nervózní
zas jeden den
Hostř.dář
rád si zavzpomíná
Ráno jsme tedy měli snídani...
- Co pak Co pak co dělalo se pak města jsme šli
kupovat na Vánoce
jež byly před čtrnácti dny
Naše město je smutné a malé
má čtyřfa ulice s dvěma sty domů
jak už jsem zdůraznil
tak v Praze není dlažba
Tak během celého dopoledne
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bez Ván^c bez dlažby
bez slunce bez sněhu
jsme nakoupili jen
maličké dárečky
Slavíme večeři
Dáváme dárečky
Sestře jsme k vyšívání dali ubrus
jsou, na něm alpské
žánrové" obrázky
Jde Tyrolák do města s krávou
Ta kráva se mu po cestě plaší
Už vidím ji
sedí před naší zahradou
sepjaté ruce:
bronz Benvenuta Celliniho

ZPĚV PÁTÝ
Tak všichni-_po.sp.olu s bronzovou krávou
pijeme rum a zapíjíme kávou
nehy nataženy na st^be
jsme čtyři noví apoštolé
sestra je apeštelka Dana
।
neboí je svátá tak je panna
seděná ve slonové věži
kterou proletariát střeží
jenž během naší konverzace
requiscat in pace
čas běží vda nt-ojí asi
dole jsou pracující masy
zatímco v krbu uhlí praská
obklopuje nás vlahá láslja
jsou právě čtyři hodiny
dýcháme výšin jasný vzduch
a nad námi je svátý duch
jsme stýle tady stále v klidu
svým mlčením sloužíme lidu
jsme'jako fotografie
Tří králů Josefa a Marie
držíme hlídku dnešní noci
ty B^že bua nám ku pomoci
Koho hlídáme?
Dnešní n^c
Aby se nezkrátila moc

Zabil jsem svou sestra
rozpárav ji celou
a snědl jsem její vnitřnosti
Všichni si přejeme
býti už z obliga
za život za lásku
za práci
z a smr t
Kriminál je ideálem této generace
protože tam už není z&dprvělnosti
Vše co rozhoduja za nás
může nám pomoci do stavu blbosti
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Aí žije Stachanov ještě tisíc let
a Stalin ještě stotisíckrát déle
Sebevražda?
Hrůza!
Jak krásné by bylo igdyby nás někdp zavraždil
aniž bychom se na to museli připravovat
Nebo ná. s poslal ra ^atky

Nežijeme ve světě
ale v jeskyni divů
v odpirném panoptiku
v poutové boudě
na představení nejdrzejších šmíráků
a nesmazanějších podvodníků
V jeskyni gavů
nám ukazu jí své panoptnkální zázraky
Štěstí v práci
Smysl žive? ta
Radostné budování
Fučíkův odznak zdatnosti
Medaile za udavačství
Zpěv míru

J V S - kcryfej všech věd

V jeskyni divů
šamani nejprolhanější mytologie
snívají niti života
zneužívají k tomu všech lidských citů
dobrých i zlých
Z exaltace upletené niti jsou nejdelší
Na hrobě své úrazem zahynulé sestayi sedím
In dieler Stadt
in der ich bin
Das Leben hat
dech keinen Sinn
ohne dich

Lu warst em Kahn
zwar ohne Buett
in Stassenbahn
warst du nett
Bum
bác!
’’Rozbil se alpský globus
na němž milostná dvojice zdánlivě snila”
a spadl také dům
jenž byl gotický
Bez střechy nad h,avou a bez globusu
■odjíždím, zprvu dc Branika
je t1' řa křupavá pražská řtvrí
Moc dlouh: už jsem si
naříkal eyi steneiálně
reci
vykoupá se^až vyplavím Vltavu
Poplavu orškr až na.Gibraltar
Jsem láheV
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Je konečně ze mne vytaženo!
Umřelo lidí mnoho
umřevjich ještě víc
láska je bolení
život je často protivný
ale já jsem věk budoucnosti
sedím na rakvi jeskyně divů
je tam celá
t
na věčnou památku
Vzpomínám na třetí a čtvrtou světovou válku
a na světovou revoluci
beru měsíc do úst
a louskám ho jako ořech
Vzpomínám
jak jsme vybili všechny fašistické šamany
Vzpomínám na Lenina
Dlouho to trvalo
přisámbůh dlouho!
Měli jsme
asi do toho jít hned
a ne sedat na lep
že se nic nedá
Pohleďte
do jeké výše se dnes
Pátá internacionála zvedá!
A říkali nám
v padesátém roce:
nic takového nep-nstavíte
Čte by ně uměreí ot fašistskej cholěry
dolžn? prinima£ takoje měry:
Soudruhu!
Nemyslet - to přijjde často draze!
Srovnej si Marxe a Stalina v Sovětském svaze
Uvědom si^že fašismus má vládnoucí třídu
třebaže všechno formálně patří lidu
Vzpomeň si na to co Lenin napsal:
fabriky vlastnit vládnoucí třída přímé nepatřenuje
záleží na tom kdo celou výrobou disponuje
r
Tou ve fašismu disponuje stát
když se ze státu stane nová svátost
nestojí to za nic
Vy kí?ř is dování dělníka
nezná hranic
Je v zájmu vládnoucí třídy
aby dělníci byli zblblí
aby ideologicky zhubli
Smysl
jenž fašismus d^ života lije
není nic jiného ne£ mytologie
mytologie práce .
mytologie státu
a to obé je cizí proletariátu
K desorientaci dělníka slouží
yychvalujeme-rli svou rodnou louži
Šovinismus je fašistickou' zbraní
proto
jen na ni
Fetúšismus vůdců je dada
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ale s ním fašismus stojí a padá
Soudruzi
braňte se fašistické ideologii
Vždyí v Sovětském svazu
Marxe po hlavě bijí
Jedinou oporou proti novému fašismu
je dělnické hnutí
§oc.; fenu jsou u Arniku
na krmníku
AÍ v Třetí světové válce my jsjne síla
Neboí, jinak by ještě Čtvrtá byla
Diskutujte a dejte číst všem
Zabraňte stalihskému fašismu
úplně pohřbít Řílnbvou revoluci
Nepodléhejte desorientaci
aiii defaitismu
Socialismus
beztřídní společnost
osvobození od práce
to vše bude
dříve či později
člověka
nikdo nezastaví
Soudruzi
uděláme Říjen třeba v červnu
Jen se neleknout ničeho
Jenom si neěíkat:
vše je marno
revoluce
v Rusku prohrávala
co máme dělat?
Uvědomte si
že aň jsme kolikrát třeba prohiáli
poslední slovo je naše
Že existencialismus
je hezká věc?
Jenže tak trochu
lárt pour Vart
Dnes situace ganerace
je asň jak
když padl Bonaparte
Tehdy taky:
Kde byl rok 93!
Tak proto světoboD skládal Musset
dnes je to četba pro třináctiletá
tahle nálada
by měla zmizet
S tou se nic nevyhraje
Nejvýš
tak pro buržousty dobrá je
A fašistům připravuje půdu

S oudruz i í
Je čas!
Sklapni Staline bezzubou dáseň’,
je hotova báseň
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narážek ap.

Zpěv I* :
..„Roland a matlja boží ... : nemají samozřejmě nic sr*lečného,natrž v Palestině
Dietrich kehrte...až...es wird bald ein ende sein: montáž
z různých textů,překládaná vlastními versí**.Dietrich ...z
tuctové beletrie
...Da sprach ...až...an den Fussen - Gudrún^
Praha hävni město až ...nad mořem.4. z průvodce Prahou
.*.idh sah sie... - tuctová beletrie
Zpěv II.:
Mein Gretchen...- popěvek z rczhlasu NSR
kojení - parafráze.'nápisu na dobovém plakátě
Vojna je - dtto
svítí znak pětiletky - svítil na Hradčanech
André Houllier - viz. Fougercnův obraz,s nímž se nadělalo
tolik poprasku
Zpěv III.:
Je dnes poslední den v roce - nesymbolicky - 31.12.1950
Marie - viz. o ní jiné verše
Flora - Arconado - řeka Tajo
Kto byl našvpuslednij - Internacionála
Arrřba Espaňa - frankistický pozdrav
sovětskou naftu - SSSR dodával Francovi z Baku
letos v březnu - v březnu 1914 byl Lenin v Haliči
Zpěv IV.:
Henry Miller na klosetu- viz jeden z Obratníků
má matka - žádná symbolika
Zoja - Kosmcděmjanská
Une Route - Tristan Tzara - iniciály dávají URSS
lise Kochová - ještě vecvězení dostala tisíce nabídek
k sňatku
bronz B. Celliniho - volná licence

Zpěv V.:
Dana - skutečná tscba,též jiné verše
Rozbil se alpský ...až ...zdánlivě snila..,- Eluard
vGtn by ně uměraí - parafráze protich olerového plakátů
Majakovského
Srovnej si Marxe - nutno znát dobu vzniku básně,aby byle
rozuměno celémuyjejímu závěru

