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- 1 Jindřich Konečný'

Mé příběhy II.
Člověk v životě ani
nevítězí ani neprohrává Stává se
pouze zkušenější
J.K.
/Rozpomínání/
Žádný varovně vztyčený prst
/mohl bych vystoupit na jeho vrcholek/
žádné zatracení
/mohl bych po něm dojít až k tobě/
Anděl i Čábel ze stejné líhně nebe
chechtají se
jak bloudím sám v sobě
protože vím kde jsi ty
kde jsem se ocitnul
a kde chci být
a nevím jak z toho ven
I db bolesti musí člověk dorůst
aby poznal jak je silný
Jenže co říká duše
která si prst smáčí
v krvi anděla i áébla
a zkouší z které strany vane vášeň'
Tak to jsem já
ukamenován vlastními sny
před tebou se pokouším.
T-Sv.é zmrtvých.stání
Tak dlouho v nás bloudí láska
až tepnu smrti prehryzne
To je ten okamžik
kdy na práh tvé duše
přináším růže
Jsi stezkou k návratu
po které se vracím do nevinnosti
Mléko tvé něhy mě utápí
Jsou okamžiky dotyků a přítomnosti
kdy vášeň naším tělem prohoří
až je z něj hlína 1
Ale láskou se bráníme
hladovosti země
To je ta chvíle
kterou nikdo z mého těla nevymaže
navzdory času který hlodá a hlodá
jsou okamžiky dotyků a přítomnosti

Samota má barvu šedi
Vzpomínky jiskří jako vlasatice
Čas studí jako led
jako vězení
jako mlčení
kterým jsem přibit k minulosti
Někdy zní naříkavě naše sny
Nevinnost je okamžik
kdy přicházíme ^poprvé
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i: když je v nás porad stejný sen
který nás bičuje uvnitř galaxie
a chce nás ukřižovat napříč vesmírem
Ták ve mně čekáš na mě
Možná že i já v tobě
čekám na seoe
Jákcv pevn?.nu obce žena nalézt v muži
a my celý život vyhlížíme loS
které nás zachrání
Snad proto v ženě není láska
je jenom soucit k mužům
Ta zklamání z těch drsných pevnin
která nepřinesou úrodu

Tvé tělo má tvar mých přání
0 ano Hřích je bílý
Hřích je lilie
a roste z hlíny mých rukou
je to mé tělo
Jenom to zkus mě se nedotknout
a navždy touhou umírat________

Má slova nadají i mezi řeči pochlebníků
Chtěl bych být vyslyšen a nebýt pohlcen
Jsem 024 128
Děsím se toho čísla
a přemýšlím o těch
kteří jsou mezi odchodem a návratem’

Mezi radostí a smutkem
je čas čekání
a moje parně£ neúnavně bloudí
zpět a kupředu
tam všude chci se naleznout
Mata •» ki * te rang;!
Oči se dívají na nebo
Oči se dívají na nebe
přes oko mříže
Nehet rána seškrabuje tmu
začíná svítat
končí má první vězeňská noc
Nejdříve chytnou motýla - myšlenku
a uzavřou jej do spisu
Potom cizí noha vstoupí do posvátných míst
a sprostá ruka crhmatá tvé soukromí
Vyberou kukly motýlů
ze kterých se líhnou myšlenky
Obrátí d^Ši duši naruby •? vymáčknou něžnost
Chtějí abych zpíval tam
kde milují mlčení
Když se zeptťš kdcr
odpoví ti cynický hlas spravedlnosti______

- 3 Báno vyvalí své modré ňadro
a chce se ti žmoulat bradavici slunce
Vzít ji mezi rty
a oddat' se milostné hře
Borská krasavice chlípně
mezi stehny zďí mě převaluje
Je zdobené bodlavou nití
divný šperk na hrdle svobody
_____

Večer co večer* žiji tvou představou
Večer co večer žiji tvou přítomností
Večer cg večer sním o návratu
Já vězeňský čas smyji
a ty dotyky cizích mužů
Kolikrát jsme si patřili
tak opravdově jako teá
když jsme jedeh bez druhého
Jednou se vrátím
snad trohcu ^iný
ale v očích budu mít tvůj obraz

Přišli Byla to divná návštěva
Chovali se jako doma Ba ještě hůř
Můj dvouletý syn
v* ruce piškot slzami promáčený
stále se vzlykavě ptal
tatínku pojedeme autobusem
A oni na něj křičeli
A oni na něj křičeli .________________________

Štastně se domů vraceli
z úspěšného lovu na člověka
a věřili
že lapili myslící zvíře
které v této džungli působilo škody
a tak jsem skončil
v odpadní jámě převýchovy_______________ ,
Někdy mi bylcr
jako bych procházel talířem
bramborové polévky
Viděl jsem velké ideje hadrové panáky nacpané pilinami
A viděl jsem lásku
mezi nohama pokladničku
kam se strká pyj mincí
Málokdo chápal
proč mám úctu ke krvi železa
a že jsem snlynul s kovem osudově
tak až jsem hovořil i jeho řečí_____ ________
Mám vize které klíčí v budoucnu
Které dráždí mé sny svou drogou
Podepisuji ještě nenapsané manifesty
a dráždím hlídače' tmy
kteří mě obviňují že držím slunce u hrdla
zatím co oni do úpadu dřou na pracoyištích_omylů

- 4 Rána bývají nakyslá
jak chléb který, jím
a já si říkám
z jaké misky snídá den
aby byl krásný
Tato šeá vede do růžová
Růžová tlama zítřka všechny nás- pohltí

Jenom jsem nosil tvůj úsměv
Doba byla ve vysokém stupni těhotenství
a já trávil svatební noc
na kraji porodního lůžka
Byl to úsvit kterým jsem byl zpit
protože červánky jsou jako má krev
plné opojení
__ _____________ ______ Jakou píseň slyšel Einstein
ve svém h^adu E = m . c^
Jaká píseň zněla Openheimerovi
když viděl slunce z Los Alamos
Jaká majoru Eatherlymu
když ničil Hirošimu
í »
a jaká paní vyšetřovatelee
když po ránu jí voní káva
a ví opravdu ví co je to píseň
jsem kanár v kleci
na kterém chtějí aby zpíval

Můj věk kosmické éry
mé v koutě rezavou přilbu
a v skafandru se uhnizáují pavouci
sítě napínají a Čekají
až začnou padat hvězdy
Jestlipak se dočkám sešlých vězení
a zrezavělých mříží
Jestli ostnatý drát
někdy překousne svou vlastní tepnu
a elektřina vykrvácí v zemi
která^e^č^há^X^dnit^yolností

________

Přemítám Vyhneš se pravdě upadneš do lži
Vyhneš se lži upadneš do pravdy
Obojí je plné nebezpečí
Ale jestliže neuhneš a zůstaneš vzpřímen
vyhne se ti pravda i lež a zůstaneš neposkvrněný
prtrtcže očistils slovo
žiješ rychle nevnímáš tvar
a nezanecháš. otisk v bezbarvé době
A jestli z tebe zbyde jediné semínko skutečnosti
vsaS je do toho slova aí z něho vyroste kmen
podobný staletým dubům
Příroda prý umírá nejdříve ve svých stromech
a člověk umírá tím že nesmí říct slovo
Proto jsem tady
proto jsem hlídán
proto jsou surové popravy slov
a nejlidštější touha •
hyne v salvě paragrafů
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Mé sny hnízdí v lebce
také já chci překonat jepicí lidství
a stát se člověkem
Narodil jsem se jako barbar
s nezkrotnou touhou po volnosti
Jen sloup mé duše uprostřed pustiny
dával tušit
že budu někým jiným
Ale potkal jsem požírače bratrství
a zůstal sám sebou

Lásko po jakých pastvinách
táhnou stáda mých snů
Bolest má chuí touhy
Uhoří srdce w té touze
a já ti do dlaně přinesu
hrst horkého popele
jak sopečnou lávu úrodnou půdu
ze které vyroste réva a budeme opilí
vyroste růže a budeme se bolestivě milovat
Vždycky jsem chtěl vědět víc
než je slušné na tuto dobu
Hodně vědět znamená hodně provokovat
Chtěl bych udělat něco nového
Přitlouct listí ke stromům
aby je z koruny nesrazila
ani nejdivočejsí zima Ani bňs_._smogu
Toužím po svobodě^.____ —
ale každý den
mříž slunci šlápne do tváře
, _Po obloze plují vory
-s- nákladem,.sněhů a deště
a komín jim mává^vým'ušmudlaným šátkem
a vory nabírají špínu a dým
Sněží Zčernalý sníh sněží
Viděl jsem v? zimě
na špinavém sněhu
rudou rúži ubodanou mrazem
Je to omyl domnívat se
že slovo je stavebnicí písmen
ani stejné slovo
není hněteno* ze stejného těsta
I to se stane
že tam kde čekáš lvy
pištějí jen krysy____________ ___________
—Struhadlo nebe lhostejně krájí sýr dnů
Tolikrát už jsem zde toužil
pít víno a milovat ženu
Ta touha je jako věčnost
které smilní s bohem
Tolikrát jsem už cítil vzdor svého pohlaví

-6 Tolik žen prošlo mým životem
ale jen jedna mi zalezla za nehty
usadila
v mý^h kloubech
vyhloubila si důlek v mém srdci
kam přespávat chodí
a to jsi ty
Ze všech tvých nevěr a pokusů o milování
zůstal jsem já
a je to tak dobře
že teprve po tolika zklamáních
jsme našli sebe

Únor měl rubáš spasitele
Stále vidím stín muže s puškou
a není sám Těch mužů kteří jí na ramenou vlekou
jak Ježíš svůj kříž
aby spasili ve vlastních snech
příští svět svých dětí
Toužili po zmrtvýchvstání dobý
která dosud bvla pohřbena
v touze Člověka
Je- to můj otec a jeho sen o stfo^odě
a jsem tu já pro kterého zbyla
z těch příslibů jen mříž
Snad proto nás včera
z blázince snů pustili
abychom dneska
pokorně došli do vězení
Jsme jako lidé kteří stále chod^jí do kostela
aby nikdy nepotkali boha
Jsme popel který,se utěšuje:
já jsem byl kdysi oheň
Oheň který spálila tma
Vyprávělas mi o muži který byl V mé nepřítomnosti
Muži se vždycky chtějí zmocnit místa
kde panna je nejzranitelnější
ale žena nejsilnější
Kolikrát hrála jsi lásku
pro trochu špatného milování
a stud Stud hryže
Ale ženu nezískáme tím že ji máme
a láska není vycpání
Ä > klínrě žen je akiytá hrdost
nad pokořením mužů
Milovalas jiného jako mě miloval katr
to je ten strach ze šílenství
ze sebe sama
Dávej mi svou lásku a přinášej víno
nebudu jej pít z poháru
ale naleji ti jej doslaní
teprve potom budu spát
Dychtivě Hltavě Já opuštěné zvíře
uprostřed pustiny kde se umírá
na tapetě mříže'
Směji se na tebe má nestálá
ale v mé duši
nehet náhod svou jizvu ryje

- 7 V tato zemi vězni mají naději
Vrah má neději
Lupič má naději
Pohlavní zvrácenost má pochopení vyšetřovatele
Ale já Ale my
s prokletým znamením lásky k této zemi
ke svobodě
do konce svého života neopustíme vězení

Všechno je zapsáno na rozkládající se buničině
Kuličkové pero fixuje krev
ale úpisy dáblu pořád platí
a duše ve spisech se převaluje
a nesmí zpět
je neustále vyvářená v kotli výslechů
Není jiná možnost než být sám
Nejzarytéjší mlčení je v odpovědích
Viděl jsem růst z mých ústz
z mých očí Ze všech mých pórů květiny
ale to byly jen sny
U řečnických stolků a mikrofonů
onanie mluví o lásce
na téma: Velký karneval života
a hned■přikazuje:
Všichni půjdou v uniformě a manifestačné
pouze tajná policie smí chodit v civilu
Nemohl jsem dýchat v zatuchlých sklepeních dogmat

Stále pozorován okem moci
zdá se že lem duše
je obrouben krajkovím mříže
Ale ten kdo mi přikazuje
opatrnost a poslušnost ví
že krev nelze míchat s inkoustem
a klapot psacího stroje
který píše můj rozsudek
je jenom zaříkávání
kterým minulost smilní s násilím
protože láska není sebevražedná ani nevraždí
Jenom ti kteří milují sebe až k nenávisti
milují nenávist jako sebe
a vězení je jediná úlitba na oltář přežití
Líbají mříž
a do náruče jí tisknou kytici ostnatého drátu
Ale donutte volnost aby se zasnoubila s řetězem
Jenom hlupáci věří že proti útesům
se pokaždé vrhá stejné moře

Je ponížením
když vám někdo do dlaně vtiskne
pětník svobody
ze soucitu nad vaší žebrotou
I kurva se někdy zastydí
nad těmi kteří se nechají koupit
a jedině slovo vysvléká ze sebe
a ztopořené jako úd panice ví
že svoboda je přitažlivá jako pohlaví
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Stane se že tvé odpovědi
brousí nee katu
abys pak skončil na provazu sebelítosti
To lootom tě hrobník odřízne dýkou
která je stále v pochvě
a slovem tvého přiznání
odhání smělce od bran odvahy !
• ' .
Ledaže se pravda řúá jenom proto
abychom mlčeli o pravdě

’

Vyprávělas mi Jak se tě dotýkal
jakýsi slepec
Uctíval koudel bezu v tvém klíně
tak jak ji uctívají pijani
Vždy až na druhém místě až za LÄ^í
k dokonání opilství
Každý od milování čeká něco jiného
Řeklas:
Vy muži jste velice jednoduší
všichni chcete oc ženy totéž
I to se stává že souloží jenom tělo
ale duše se choulí v ee.- ipatře
mezi věrností a touhou
a říká : mě se ta net./ká
já jsem mimo zvíře
Stáží si vymyslelo čas
ale láska
to je život který se točí na patě věčnosti
a svoboda nikdy neroztahuje nohy
ab; v hlíně uchovala led cudnosti
. Jenom pe^lo ví co je to rozkoš
Andělé nesouloží
protože jii. vadí hrby jejich křídel
ale kdykoliv panna z věcnosti sestoupí do přítomnosti
rodí se vykupitel
* •
posléze ubitý chlastem a děvkami
Ano Jeden Ježíš na tisíce let
je velké břemeno pro svědomí člověka
Zatímco ostruhy dějin
^drásají naše sny až do krve
Díváme se na to krvácení v domnění
že ničíme pannu
Pouze zasvěcenci vědí
že naděje má mezi stehny kalamář
z kterého se píší nová prohlášení
ale pohlaví jí ucpal vosk
z pečetě moči
Proto je naděje vždycky jen těhotná
ale nikdy se nestane matkou
protože ti kteří chtějí být otcové
vlečou své dětské sny
jen k dofpělosti
ale nikdy n dorostou
Proto je surovost vždycky silněýší
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avsny vykašlává souchotinářská věčnost
Dějinné epochy jsou j. n v; žrané. díry
v plicích nekonečna .
• .
a člověk jen trpaslík
v^šaškárně boží milosti

Ó ano když za mnou zapadla brána
zůstala paměť na druhé straně mříže
a to co bylo řečeno
jsou jenom rozplizlá slova
zmanzety soudruha Bretschneidera
Kdykoliv postavíš hlás lítosti
proti svému činu
necháš krysu zbabělosti
močit do hrdla pravdy
Ale také je možné
že lituješ jenom proto abys zachránil
Protože oplatky které chroupeš na kolonádě
nemají nic společného s hostií tvého’spasní
Jenominěšťáci se válejí v hnoji pochlebování
Kolik už v tobě zabloudilo muže lásko
ale proč- za nás hříšné
Jednou to nebudeš ty’km přijde za mnou
ale budu to já kdo přijde ca teb^U
Světlo nebude raněné
o tvrdou Iránu mříže
a já svou hlavu
a mo t ' 1 ím i.kí í d1 snů
vložím, do květů-ivým
____ _ ._________

Nek.y po ránu
’•
slunce rozštípne mlhu
a pak vsune ruce do té rýhy
a roztrhne.spalék oparu
až po- obloze pluje ’modř
Sátím cd se do nás osud.obouvá
aby Usál pár kroků"
díváme se jaká po nás zůstane stopa
^A^ i^jíc-í sníh je olizován vodou
kterou vylučují žlázy jara
Ano zůstaneme -spíše v prostoru než v čase
i když je to čas který nás strčí
jak teploměr do podpaždí aby změřil horečku doby
Ale jsme chladní Jsme bez horečky
U naš^h/s lůžka nikdo n^bud© K1 íjz touhy abychom přežili
Jedině plivanec do tváře ctnosti
stojí za povšimnutí
Ó
nejhříšnější doba je ta bez hříchu
k čemu je bůh ^terý nemá co odpuštet
I duše plesniví
Jednou řeknou ; Vaše -mrt nás potěšila
přijdeme brečet na váš hrob

10 Nikdy jsem nechtěl žít na dluh
Nemiloval rýen pokrytectví a lož mi nešla pres jazyk
Tak jsem Tel pronásledován výsměchy cizopasníků
Nikdy Jsem nechtěl býv mezi horními
ale vždyck mezi poctivými
•
Já jsem viděl jak stroje
ženám užíraly ruce
a místo prstů měl} krvavé cáry masa
a nemohou pohladit své vlastní dítě

1 mé.ruce mrzačila práce
ale iivjzmrmm ila moji ausi
Copak to nepochopí ti kteří., po nás plivou
Copak to pochopí ti kteří mě hnali za mříže
Ano znám dosud nevybitou hudbu mračen
která čeká až k ní přisedna Mozart
a začne do ní rytmicky bušit
s rukama bez prstů
které ztratil při práci nu lisu
Říháte dělník
ale proč chcete aby hovořila jen řeč jeho rukou
proč mi ucpáváte ústa
Je to víno které přivolává svého pijana

Jsou takoví kteří nemají už sny
a duše je jenom spodnička nu prádelní šňůře
Někdo celý život čeká na život
Peklo to je př-átofnno-st v ráji
kam jsme se vkradli zadní branou
a díváme se jak pánbůh po hlavě hladí
křivopřísežníky kteří celý Život zpívali hal^luja
zatím co do katechismů kreslili runu vagíny
v dětském p ov edeníTu - já jsem tě zapřel bože^jenom proto,
abych d^k^zal že jsi
a přeci* jdem-se..ceJLý život držel tvého světla,
protože tma uvízla v hrdle těch'
kteří tě velebili
Ale teprve až j&e •rcz.dáš^ tak
že tě všichni opustí
přijdu já tvůj poslední syn
a ty pochopíš že nesmíš zemřít
že ježíš Je Jenom levoboček
že všechny chrámy světa
jsou jenom úkrytem přeci tebou
a jedině zvěř Je tak upřímná
že nikdy nevym^
aby tě/zapřpla
Nevím Kolikrát vstoupil jsem dO' tohoto světa
a v jakém rozměru
Ale tebe jsem potkal Jen onu jednou
. ..
Nevím zda to byl bůh či osud
„
'
- . .
kdo na mě ukázal prstem a řekl:
budeš ji následovat
Ano -Všichni kteří tě-poikali
v deltě tvých nohou, rozuměli tvé vášni
ale tvou duši viděli očima slepců
Tolikrát když jsi plakala nikdo nevěděl~
že v těch slzách je utopený
bolavý čas touhy

11 Ano byl jsem to Já kdo ti rozuměl
ale mezi mnou a tebou stála mříž
/ Rozhovory /
Říkáte historie
To je něco jako sardinky v oleji
nebo láska ve vlastní štávě
akorát že z toho teče krev
a člověk sbírá své vlastní kosti
ze strachu že je sezobou hvězdy
PANE nikdy člověk není tak blízho bohu
jako když je k němu otočen zády
Nevěřte že jeho velikost je v jeho zapření
ALE V TOM PŘÍPADĚ SE NEVYZNÁM V A TOMECH
řýzika pane je jenom popření duše
JENŽE ČLOVĚK CHCE POZNAT «ECHA NISMUS SVĚTA
Ana ale to nevysvětlí tajemství života
MYSLÍTE ŽE SVOBODA CHCE BÍT PŘÍTOMNÁ
VE VŠECH ČTYŘECH ROZMĚRECH
Ano a musí být i v pátém rozměru^ absolutna_

.K čemu jsem vztyčený prst v náhodě bytí
Ta tragédie milovat se podle pětiletých plánů
to šílenství svěřit lásku počítacím strojům
K Čemu bych byl
kdybyyh ani jednou nepohrozil věčnosti
i když prsa nebe jso polepena hvězdami
Noli tangere circulos meos
Prošlapaná pádešev Syrakus
neustále obnažuje chodidlo setníka
a Archimedovo chrlení krve
Takaje kopí vždycky namířeno proti pohybu
a písek požírá krev a myšlenky
Známe A damovu zkušenost
když jej archanděl s mačetou vyhnal od Jabloně
Zajisté - jenom áábel doporučuje ovoce
ale jak může být poznání bez poznání
Ovšem - víra koření v slintání novin
v statistikách úspěchů
ve frontě na maso
v kýdrových posudcích
PANE zkazil jste buuoucnost svým dětem ■
co kdyby mě ly talent
Jenom Je nerozmazlujte svědomím
Copak chcete aby utonuly
Já už viděl utopenců
kteří živořili na dnš času
zatím co pokrytectví plave v sádle zpupnosti
Jenom blázni chtějí být jiní
a vy vypadáte tak rozumně
To jenom nedopatřením máte pověšené sako
na klice mříže
Copak nechápete že bůh je mttev
Doba je rezavá Jo pane to už není ten materiál
Nebučíte NIKDO kdo se ptá po NIKOM
Tato doba je neplodná Samý potrat
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Lidé se chtějí bavit a ne.mít odpovědnost
Tr» Jen tak z nudy se nadává na těžkosti
Revoluce Jsou Jenom roupi v konečníku historie
Copak Jste nepochopili že rovnost
Je Jenom hovnost •
Jste opilec nebo blázen
že se ptáte na smysl života
Naučte se Jak milióna lidí držet hubu .
sopak chcete naplnit svůj osud věčným vězením
Jste rab j s t e . rab____________
Teprve rozmluva s trojským koněm
o kterém málokdo ví že Je to klisna
mi vrátila rovnováhu
Zatímco okusovala Horné rovu Iliadu
říkala: Lidé kteří se bojí svědectví
nemají čisté svědomí
6 ano matresa Helena
fascinovaná koulema Paridovýma
šla za ním Jako divá
Cudnost zavazuje Ale ana spala kde s kým
Kdykoliv je doba Zpustlá
Je to znamení konce
To Priamus která chtěl zatajit její cizoložství
vymyslel cenzuru
Ovšem Achiles byl pitomec když hi chránil svou patu
úvodníkem z novin
Vidíte ty trosky
Tróju vyvrátilo slovo které mělo být uvězněno
Lidé se nikdy nevzpamatují z mého porodu
už ani nevím kolik Jsem vrhla bojovníků
Já jsem sestra Pegase
’ .
už před branami Troje se poprvé hmota štěpila myšlenkou
Víte kdy zemře Šlověk
až>fyzik zabije básníka
potom za vámi cvaknou mříže věčnosti
protože nejodpornější vězení ge rozum
a poprvé se mi podívala do očí
Jste příliš divocí než abyste mohli žit v kleci
Ale co se strachem - namílt Jdem
Každá daba která se přecpe strachem
jednou musíi vyzvracet svoji zbabělost
Nerozumíte času a nechápete
proč záludně strojí pohřební hostiny úspěchů
I když mráz ledem spoutá řeku
voda plyne dál
Zaržála Nebo to byl smích
a já si všiml
jak mezi zubama má zbytky historie
a že je zbytečné abychom nosili urny s vlastním popelem
protože smrt se nikdy neobuje do svobody
ale vždycky chodí v slušivých střevíčkách poslušnosti
Potřásla hlavou
ano někdo umí zemřít tak
že Je pořád živý
věřte že věčný život existuje
Zlobí vás takoví kteří říkají
není důležité x účastnit &e ale Zvítězit
Pamatujte
člověka dělá vzpřímená páteř charakteru
nelezte nikdy po čtyřech

- 13 nelezte nikdy po Čtyřech
To nejde nechat se vést do budoucnosti
v rakvi z umělé hmoty na lafetě
s žoldněřskými poctami
zatím co kunda nebe
se chystá k porodu nových galaxií a příští éry
To jsou ty úskoky čgsu
mezi-zimním spánkem vědomí
a probuzení hada
Vždycky je víc policajtů než básníků
Nesmíme zradit sebe
ani tehdy když smrt
zakokrhá k úsvitu
jste stálá příchuť na jazyku věčnosti ...»................
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a když odklusala
všiml jsem si
že asfalt který spásala
b yl bez jediné stopy
pouze kobýlince dávaly tušit
kde zase poroste tráva
Hle - Lejno naděje na pýše civilizace

/ Epilog /
Své verše o tobě
píši ptákům rybám
Chci Čistý vzduch
a čistou vodu
Toužím po čistém zvuku slova
Ničí mě ticho
Vyrvi mi z hrdla zátku strachu
at zešílím pravdou
jako jsem ničen milováním
protože zmrtvýchvstání patří živým
a já jsem mrtvý mlčením
svým prázdnem
Vyrvi mi z hrdla zátku strachu
ar ze mě vytryskne zpěv
Až mě zas uvězní
ke svým snům se přikovu
Ta ulétneš Ty nestálá
z dravosti mé lásky
a sladkost svého těla
rozdáš nepotkání
Zas budeš smutná z nenasycení
Stočíš se v dýmu cigaret
v láhvi se uhnízdíš
Já budu umírat
abych tě vysvobodil
a až zemřů
Ô ano já zemřu
budu bloudit věčností
a budu tě hledat

- 14 Vždy někdo promluví
až zloba zasyčí
Vždy někdo vystoupí
t komedie života
protože blázni uprostřed zimy
vysvléknou se z duše
a vybírají z ní jak z kožichu
vši přetvářek
a básník neumlkne i když utichne
Není odvolání
a není návratu

Jde o život

Psáno leden - duben 1984, po návratu z vězení*
Věnuji své ženě a nesmrtelné StB.
J. K.

