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Š.P.K.
Děsná šaškárna
Teda já fakt nevim jak s tímhle začít. Doopravdy jako
by najednou pršelo a byla zima a já se z toho celej scvrknul. Koukám na to bílo papíru^a připadám si hrozně malinkej,
ještě menší než ta spousta prtavejch medvědů co sem míval
dřív. To se mi stává často pokaždý jak se pustina, do něčeho
vyloženě pitomýho jako je psát nějaký příběhy. A jeetli si
myslíte že mi vo něco de tak to ste si našli špatnou adresu,
Nejedná se mi vůbec vo nic. A když si pojyslim že tohle
možná bude číst i někdo druhej tak to mě teda podržte. M o ž ná sem trochu stydlivej a jak říkají doktoři navíc i mentálně zaostalej ale já si myslím že když člověk zrovna chytil
pubertu jako já prohlašuj au vo něm lidi spoustu špinavostí
a dokonce znám pár kámošů v tomhle mym pitomým věku který
se ani nečešou protože by se museli přitom dívat do zrcadla
na uhry.
Když sem byl naposledy v ústavu na pozorování povídal
doktor ze ta stydlivost je u mě jen nedostatek průbojnosti
ale já si nyslim že takovej nedostatek má leda von. I s tou
spoustou keců vo sociálním zázemí s harmonickým tátou a s
harmonickou mámou který někdo tak starej jako já podle nich
bezpečně potřebuje. Říkám vám: děsný pindy až by byli schopný jednoho předělat. Ale na mě si nepřídou. Jediný co sem
se v tom baráku dověděl bylo že takovej doktor patři spíš
do jednoho z pokojů než do tý svý pitomý ordinace se spostou
pošahanejchskládaček o barevnejch papírků. Jako by na tom
záleželo že sem se nebyl schopen naučit násobilku oni ve
zvláštní škole.
U nás doma to bylo náhodou docela fajn. Sic© žádný
vodění za ručičku nebo načesaný pěšinky ale na to vám stejně
každei kašle. U nás to bylo něco jiriýho. Dednou sem se díval
no telku jak dávaj záběry z války v Saigonu nebo kde znáte
to samý střilečky chlápci rozhazujou rukama a když to dostanou jen z nich vyletí sem tam střevo který se někde rozplácne. A jak sem čučel na tu obrazovku hned sem aěděl že
ty zmasakrovanci sme my a taky že s tim nedá nic dělat jen
to přijmout a mít to rád.
Tenhle pocit sem teda určitě z naší rodiny měl, V tý dala
době sme nějakej čas žili už jenom s tátou potom co máma
utekla a řeknu vám byl to někdy pěknej nervák. Přesně jak
ta válka v Saigonu, Ty baráky v kterejch se dneska žije sou
naprosto nedořešený. Te3 mám na mysli dveře protože když
sou jednou dva lidi příbuznými je to na ně asi moc a měli
by sem tam žit kapánek vodděleně. Prostě mezi sebe vtěsnat
i něco jinýho než jenom ty pitominy ze dřeva s mléčným sklem
uprostřed. Takovej pokus na zlepšení kontaktu ja k říkal ten
pošahanej doktor z ústavu. V každý domácnosti by mělo bejt
trochu železa. Kolikrát já chtěl mít železo po ruce. Na
druhou stranubyl muj táta celkem prima chlap a když mi
potom spálil ty medvědy vždycky sem se snažil vybavit si
jeho lepší stránky přestože jich moc neměl.
Ty plyšový kluci co mi spálil byli stejně už moc starý
že mi jich nebylo ani moc líto. Byli starý a b^sta. Když
sem je měl ještě u sebe musel je začít eenávidět každej kdo
je jen jednou uviděl a moh proti tomu dlěat cokoliv a představit si třeba sebekrásnější plyšový teplo, V těch medvědech se ukrývala tajemná scc vzpomínky na mámu a všichni to
věděli. Táta na ně vždycky řval;"Blbečci ste věčí pitonci

než ten muj žívej imbecil." Tim myslel mě. A l e já už si
tehdy zvykl a tak. sem to nemusel dělat znovu. My sme
byli v ů b e c 3sřS voba divný chlapi. A b y ně nikdo nezraerčil
bral sem si jeho pižama stoup sea si k zrcadlu a třepal
v těch hadrech rukama. Měl sen přitom takovou vidinu že
mi v břiše leži nějakej špinavěj kámen z ulice a tomu se
za zády směje něco lesklýho něco jako dlaždička z uiaývárky
když na ni posvítíte baterkou. 3a via takový pitominy se
dělat neiaaj protože přinejmenším vyzní pokaždý jinak než
aera chtěl. A l e já s vlastně s tátou takhle jenom hrál.
Vor. sám pro mě čas nikdy neměl a když jo tak si ho na mě
neudělal. Možná že raě neměl ani zpoloviny tak rád jako já
ty svoje plyšáky. Žili sme v jednom baráku o tak sme museli
boj t příbuzní. A zase do dneska pořádně nevita co se v tátovi schovávalo jestli měl i něco navíc. Možný to je.
Tehdy jak sem se zase vrátil z ústavu tni dal hned na uvítanou facku a ty medvědy do jednoho spálil jenom proto že
sem si s niraa chtěl hrát když mi tak připomínali mámu.
To bylo v době kdy už pil jako hrnku nasaj. A navíc
já už byl dost velkej abych au tu facku vrátil ale neudělal
som to. Byl sem jen prázdnéj taková prázdnota smutná jako
toplej čaj v zimní kuchyni. A taky mě napadlo že to vlastně
udělal 23 žárlivosti když sem měl ty medvědy raději než jeho. Díval som se na něho a fakt sem necítil žádnou radost
ani srandovní vztek ten co mají všichni chlápci v kresleno jch filmech. V televizi je všechno jiný. Dj jedou viděl
film jak drsný chlapi chytili jednoho cvoka a mučili ho
pálením. Seděl přivázanoj na židli a voni mu ukazovali
žhavěj konec doutníku. Byl to docela prima film a tak když
to táta udělal s těma raedvědama sed sem si v pokoji na
stůl dal ruce na došku a povídám mručivým hlasem:/'Ty nemáš cigáro?" Takhle to vždycky říkal jeden drsňák kterýho sea v ústavu znal. Táta zved hlavu obočí mu vyběhlo
až na čelo jenomže byl zase zkouřenej že se noh pomalu
vodpařovat o tak mu ten údiv nošel moc vod ruky. I slova
z něho lezly asi tak jako chodí mrtvá mys po mrtvým provaze. Povídáš "Blbe jeden k čemu ty doktoři vůbec sou když
se vrátíš takhle. Koikej vypadnout a nesedej si raezA dospělcjr.ia." Docela takhle to řek. To mě teda podržte. Jak může
zůstat někdo tak klidnej když mu řeknete vo cigáro s kerytn
mu potom chcete vypalovat díry. Dá to jasně Já myslel ze
srandy ale táta už. byl takovej. A taky za to může ten chlast.
Když potom umřel uvažoval sen jestli nenadešla náhodou ta
doba kdy si už budu moct mezi dospělejma sednout když už
sem musel o tom tak dlouho přemýšlet. Možná znáte ten pocit
kdy aáte v ksichtě úředně potvrzenaj výraz zaostalýho sirotka a přesto cítíte jako každej jinej úředně potvrzenej
absolvent něčeho chyt rýho a děsně spořádanýho« To j e potom
šíleně důležitý vědět jestli si mezi mima můžete sednout.
Kdybych v tom měl jasno už dřív nemusel sen tehdy z toho
obojváku odejít jako skleslej pes.
A když už byl teda táta mrtvěj to bylo tenkrát jak
přijela ta cizí ženská a povídá že je moje teta a protože
toď nemám z rodičů už nikoho že se o mě bude starat, V tu
chvílí sea pochopil čemu se říká z louže do bláta. Na takový
pozvání sem určitě celej život čekal. Byl sem dost velkej
a vana dost malá abych jí poděkoval kopancem do holeně ale
v tý době se mi fakt život vyklubal trochu na levačku až
sea moc nechápal jak dál a tak sem to vodložil na jindy.

Rači sem vyčkával. To je moje teorie stokrát vověřená. Však
vono se pokaždý stane něco co vám zamotá hlavu úplně jinak,
A tak sem se jen válel v obejváku na gauči četl si v obrázkovejch časákách a kolem běhalo těch pár lidi co se přijeli
podívat jestli táta náhodou nenechal něco zašitý v peřinách
a maskovali to tím že jako zařizujou pohřeb. A l e táta jo
převez protože všechno co sme kdy měli prolil krkem» Všichni
ty lidi byli bezvadně vohákli do černejch hadrů točili se
pokojem jak čamrdy a taky v baráku hořelo pár svíček. Chvíli
sem si ty chlápky a žerek ý prohlížel s nenávistí a chvíli
sem je měl zase rád až séra si řek že to stejně nemá cenu.
Vzpomínám si jak mě mrzelo že všichni lidi na světě mají nějakej názor na věc jenom já kurva rausim trčet vždycky někde
uprostřed. Na mrtvýho tátu sem celkem ani nepomyslel. A když
mě potom narvali do těch Sernejch hadrů co měli na sobě
všichni vostatni zajímalo mě už jenom to kde je sebrali protože já na sobě předtím žádný kvádro neměl.
Potom sme všichni nalezli do vlaku a museli jet do
sousedního města když se v našem pohřby nevyráběly. A teprve
tam jak sem z vokýnka čučel na všechny ty stromy u tratě mi
najednou před vočima znovu vyskočili moji medvědi o to sezeni
před tátou kerej byl te2 už mrtvěj jak špalek. Jen ho položit
do hrobu kde zůstane nadosmrti, féikal sem si že je to sakra
hloupá věc že umřel tak brzo a já mu nestačil vysvětlit vůboc
nic. Někdy se všechno seběhne že by měl člověk nej rači v
hlavě slámu aby mu bylo všechno volný. Fakt. A l e potom sem
nado dveřma uviděl tu cedulku a tak sem se začal usmívat
protože to číslo byMlo dost velký aby mohlo počet spálenejch
medvědů nakrásně zastoupit. A když za chvilku všichni ve
stanici vystupovali trochu sem se zdržel skočil na opěradlo
sedačky ceduli sem utrh přestože byla na čtyřech šroubkách
ale já měl v kapse lžíci na boty a tak to šlo hladce.
A řeknu vám byla to děsná sranda jak sme seděli v tom
baráku kde se pohřbívá pěkně do půlkruhu a jak potom roztáhli oponu jako by každej čekal že uvidí film s Buffallo Billem
Jenomže von tam ležel táta v zadeklovaný rakvi ruce určitě
zkřížený no prsou a kolem samej věnec. Já sem měl místo v
první řadě prakticky nejblíž a to stačilo udělat jen dva Icroly
a už sem tam tu ceduli položil. Položil sem jí k nohám nápisem ven, Byla celá vod potu jak sem ji schovával na břiše
za košili. Stálo tam napsáno? Míst k seděni 88,
No řeknu vám všichni jenom čuměli co sem to ksakru udělal a tak sem^si zase sed zpátky a jenom se pochechtával
když už to teč bylo všechno jen vobyčejná šaškárna. A když
mě pak chytla za ruku ta ženská vedle co se měla stát pro
příště mou tetou a zmáčkla mi dlaň až to zabolelo jenom sem
procedil mezi zuby: "Dej tu pracku pryč ty vopice sádelnatá
a začni brečet když to po tobě vostatni chtěj."

Zelený panáček

V hlavě mám konzervu od párků
v srdci mám čaj Milford Tea
pobíháni tady pozpátku
v prstech mám silná péra
a všechno

chňapnu

a všechno

sežeru

pobíhám městem v národním zájmu
jsem celý zelený
jsem celý zkažený
čuchám po mase co někde zahnívá
slídím po sklepích in natura
hledám vaše prázdný vkladní

knížky

hlodám strojopisy který čtou vaše dět
jsem excentrický a sebejistý
jsem zaměstnanec ve svý hroší kůži
tajně si píchám Gin s tonikem
tajně j3em za to odměněn
když ležím doma před službou
a po tahuju si raozok elastickou gumou
nikdy mi nebývá špatně
zásadně nezvracím
jsem celý zelený
jsem tady v národním zájmu
a všechno sežeru a všechno

chňapnu

v prstech mám silná pér g
o bílí ám tady ppzpátku
v srdcí mám čaj Milford Tea
v hlavě mám konzervu od párků

JAROSLAV K.
Indlánovo^goslsdní^ranní^groslov

"To je ale situace" řekl náčelník Vrásčité čelo
a šel do Artay pro žárovku.
A l e co ae nestalo, byl přepaden členy orchestru
Gustava Broma, kteří mu žárovku sebrali
se slovy "Proč bychom si nesvítili když není
vzduch" a odešli do světa iluzí.
P o d hustou žlutou mlhou se zvolna zvedali čs,
hokejisté spící po těžkém utkáni s výběrem
pracovníků nepálských národních výborů.
Kteří je porazili neuvěřitelným způsobem 611,6:4,7:59786541
A poté odešel do předmanželské poradny i 98-letý
Kazimír '.Vančura, který se před čtyřmi lety
opravil o 1,234 kcj a od té doby si nemůže čistit
zuby.
A proto mu bylo doporučeno aby se zúčastnil
horolezeckého výcviku v pohoří Ťan - šan.
Telegram z paluby letadla mu zaslal karol polák
který právě komentoval M S šestinápravových motorových
člunů v Indonésii*
A z toho důvodu se ženil i ještě nenarozený prastrýc
oedmi opuštěných sirotků ze Žižkova Johanes Hypermangan
předsedo sdružení pro ochranu přírodních katastrof v
M e x i k u . Jenomže pro nepochopení jeho životní filozofie
byl z Mexika vyhoštěn.
Velmi rozrušen se vrátil do Prahy, rozhodnut že se
ožení Qý Fibingerovou a tak dá do pořádku rodinné
neshody se starým Zagorem, který od začátku
jeho existence ve velkoněraecké říši, neustále provokoval
Pavla Ploce a dával mu najevo, že jeho skokanské uměni
zdaleka nedosahuje takové úrovně, aby se mohl zúčastnit
mezinárodního turnaje 0 Himlerův pohár v Dolních Počáploch
na jlndřichohradecku. Starý Zagor byl totiž prasynovec
jistého Gustava Broma, o němž je zmínka už v předchozím
odstavci a proto mohl beztrestně zasahovat do soukromí X&KKK
všech osobností tehdejší politické scény.

Pan Jjlon_-_I
Pan Hlen je asi člověk. A l e s p o ň má k tomu druhu živočicha
nejblíže. Jeho popis je nadmíru složitý, V životě prý
neviděl hygienické potřeby. Jako třeba mýdlo nebo dokonce
kartáček na zuby. Je to zkrátka těžce popsatelný živočich.
Celkový dojem vyvolává už při pouhém pohledu. Jeho
dobrácký pohled z hloubi nitra vydrží málokdo, snad jen
vzpěrači. Je to něco neurčitelně hnusného a hnisného, něco
jako černočervený sliz smíchaný s hadrama• A s i jednu
třetinu jeho těla zabírá nepravidelná, le$hce gumová hlava,
která konečně dokázala existenci čtvrtého, pátého a prý i
devátého rozměru. Snad panu Hlenoví slouží k přemýšlení.
Zcela nepochopitelné jsou různé bizarní výrůstky na celém
těle, ale frlavně v zadní části hlavy. Vlasy má nerovnoměrně
rozložené po celé hlavě. Nejhorší situacena tom ovšem je,

že kníra má třeba na čele a pleš na levé tváři apod. Vlasy
nají barvu sýru KXMH "NIVA" a je to vynikající donov všech
možných řádů tarayzu, včetně krajně vzácných řásnokřídlých.
Vlasy si upravuje c&Líken ve tvaru libanonského cedru. O b l i čej nevypadá příjemně, ale snažím se ho popsat: Mezi očima je
nevysvětlitelná díra nebo rygol, o kterém vědci zjistili,
že je to neuvěřitelně přesná kopie Taxisova příkopu. Pod dírou vyrůstá něco jako nos. Ovšem je to monstrum, ktdró má
velmi široké použití, dokonce i jako příbor a pasta rta boty,
které ovšem nikdy neměl. 2 dálky vypadá jako jeřábnickej hák,
kteroj byl vyjmut z výrobní linky jako silně nepovedený zmetek. A zblízka jako "z choroše vyřezanej výtvor nevyléčitelnýma
psychopata. Taky jsou někdy na obličeji vidět oči, hlavně v
úterý a v březnu. Ty jsou čtvercové!II Pan hlen tvrdí, lže
¿sou nejlepší na světě na ov^ťč a lepší maji prý jen žížaly.
Usto - jsou nejzajímavější. Osu vdbi pohyblivá a mohou být
těsně pod nosem, ale také 10 cm pod ním. Rty nemá, ale když
otevře ten svůj pochybný otvor, tak to je na infarkt.
Není vůbec poznat co je co. Vypadá to tam jak čerstvě vyvřolú
hornina. Naamísto jazyku tam má přirostlý dva živý plže.
Zuby - to je jeho slabina (alespoň to tvrdí) mú jich totiž
158 kusů, alo vidět nemá ani jeden. Vlastně ano, jsou mu vidět
3 zuby - stoličky, jenže na zádech pod prostřední lopatkou.
Musím ještě upozornit na čelo a tváře pana hlena. Čolo, ačkoliv
tam má kníra, mu chybí,a na tvářích jsou vždy čerstvé jizvy
od tupé sekery. Celá soustava těchto znaků se tedy může z vědeckého hlediska nazvat hlava.
Tu spojuje s trupem (zbytkem těla) jakýsi kostnato-žilnatý sloupek, který je neobyčejně otočný. Zvláštní jsou no něm
hlavně velké, polovypouklé a černé s^kvrriy, které jsou podia
pana Hlena důležitější než on sám.
Pohled na zbytek těla je dosti obtížný, protože 99 % lidí se
dělá zle a většinou z toho pohledu všichni dostanou černý
kašel a žaludeční vředy. Každý by řekl, že pan Hlen má asi
20 končetin. Ale to je mýlka. Má také jenom čtyři končetiny,
ověem zbylé končetiny je vlastně trup, který se začal při porodu samovolně štěpit na několik částí. Z toho divodu je vlastní trup velmi slabý a malý. V ě d c e z předních piteven světa
(ale hlavně z Leshota) by hrozně zajímalo, jak to vypadá o
vnitřnostma pana Hlena.
Alo je tu podezření že žádné nemá.
Jedna jeho noha je o 40 cm delší než druhá, která je neohebná
a tak chůze je groteskně katastrofální.
Ruce má úplně normální , akorát že na nich není kůže a na
pravé ruce má deset loktů. Prsty má dosti zajímavé, palce má
srostlo s malíčky a prostřední prsty jsou celé modré, jakoby
seškrceny saturnou.
Oinak má ještě dva hrby - jeden na levém stehně a druhý
na zádech, z kterého visí jakési trubičky, z kterých uniká
každý rok 38. -února vzácný plyn Xenon.
Závěrem je nutno zmínit se, že pitva by přinesla vědě mnohé
poznatky pro lidstvo.
Alo nettj větší čárou přes rozpočet světovým pitevnám jo
stálo dožívající pan Hlen. Žije již 302 let a je stále
kupodivu živý 1!!

Pan Hlen se přej vůbec nenarodil, on se vysk^yt v severním
Německu někde na jednom smetišti a hrtea uměl řecky, polsky
a svahilsky. Rostl poměrně rychle, brzy byl větší než střevlík vrásčitý a předběhl už i hlemýždě.
Pak jednoho krásného dne v noci se zvětšil do nynější velikosti, Tj. 120 cm ráno a 250 cm večer (výška denně kolísá).
Mo pak se živil zásadně choroši, plesnivým papírem a suchým
chlebem namazaným suchým salámem.
Vystudoval 3 univerzity (Karlova, Bory, Pankrác) a stal se
50-tinásobným vrahem a 54-násobným otcem dvou ovcí a třech
psů, které snědl a několiko dětí, které nikdy nepřežily
svůj třetí 28. únor. Na ten datum vždy umřely na zánět spojivek.
Dodneška bydlí v německém Bauhauzu, žije sám v jednom baráku
pro 13 rodin. Ty už ale dávno neexistujou, pan Hlen je rozpustil v kyselině chlorečný a pohnojil s nima svůj kompost, co
má na parkovišti před barákem.
Jeho strava se za posledních pět let stabilizovala - vodo,
choroše a všechno, co je v tubách. Jen minuiýho BSilvestra
měl vepřový file a stehno z kapra a včera ráno žabí oči v WKSJlXií
moči a na příští pětiletku plánuje, že si dá žabí plíce v
mlíče a vajíčka s vejci.
A te3 jeho denní režim: Když se neděje nic výjimečného,
ráno se probudí a jde si lehnout. Pak vstane, zapálí svíčku
života a medituje, jestli je ještě panna nebo jestli je už
omítkou. Pak si vyndá z lednice něco v tubě o sní to celý
i o obolem na EX. Pak aby byl celý den chyt rej t4k si dá
ruský vejce o zapijí to Rudým právem*
Pak otevře okno a krkne si. NIC ZVLÁŠTNÍHO SE NEDĚJE !I ,
K akorát se začne vyhlašovat po různých částech Německa
poplach a nebezpečí otravy nervově - paralytickým plynem.
Pak so obleče do ničeho a jde na procházku, čímž vždy
zaviní neuvěřitelnej vzrůst inteligence ve městě a vzrůst
porodnosti mrtvých dětí. Lidi však s jeho procházkou počítají a tak není nikde ani noha. Běda však, když někoho pan
Hlen potká - toho pak začne zkoušet z chemických značek a
vzorců. Když dotyčnej ví, tak ho pan Hlen zabije tím, že ho
pochválí, a když dotyčnej neví, tak ho pan Hlen promění v
radioaktivní spod.
Jednou se prý stala historka, že
pan Hlen potkal mladou maminku s děckem v kočárku. Ona mladá
matka omdlelo a odešla dobrovolně do nejbližšího kanálu, z
kterého nikdy nevylezla živá, ale vždycky jen mrtvá.
A šestiměsíční děcko pan Hlen přemluvil, aby zestárlo a tak
z kočárku vylezl 90-tiletej invalida a měl ještě posraný
pleny a smrděl,
A pan Hlen se začal smát a smál se tak dlouho, až mu upadla
levá ruka. Pak mu sklaplo, sebral jí a šel sý± jí domů přilctovat prskavbou.
Nejvíc si pan Hlen na svých procházkách rozuměl se
zaběhlýma psama. S těma pokecal, nakonec si v parku zahráli
mariáš a pak jim zakroutil krkem.
Domů z procházek chodí PH vždy dobře naladěn.
Vykopne radostí dvoře a šine si to svého "dětského pokoje",
který není ničím jiným, než chemickou laboratoří, nalije
si kyselinu dusičnou a vypije běžně 3 - 8 litrů.
Pak usnul a zdálo se mu pravidelně o majoru Zemanovi a
Fibingerové, jak je dal dohromady a jako svědka jim sehnal
svou nevlastní neteř, starýho hrobníka, Anežku Zkurvydcerovou.

Občas se mu zdálo také o motýlcích a Himlerovi, ale to
jenom když ten den zabil víc než 13,5 lidi.
Když se probudil, dal se do studování práv a nakonec
si z dlouhé chvíle žmoulal uši, buS svoje, které vyndal z
kapsy anebo uši od hrnečku.
A ž když přišla 18, hodina večer, začal se za řevu:
"Uljanove, Uljanove, kdyby tě táta slyšel" neuvěřitelně
tavit a v podobě příjemného vánku vylétl ven mezi lidi dělat
jim potíže, starosti a děti.
Pak přilétl v podobě jiskry od sirky a zapálil
si vlastní byt. Pak to hasil 3 - 4 hodiny a když
to uhasil, odešel na strom.
Pokračováni příště!
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Přís^pěvky posílejte stejnou cestou,
jakou se k vám ZP dostává.

P. FRAKTURA
Prs
kus kůže, pod nimž je měkká hmota
z a k o n č e n á hnědým hrotem
ňadro s bradavkou
koza s čumelera
prsa jsou dvě
nalevo o napravo
nemohou být na zádech
nemohou být tři
jedno ň a d r o ? ne, to by bylo nevkusné
prostě jsou dvě
tvárné kulaté hmoty
někdy o ně zavadí mužská ruka
nikoliv náhodně
žena to ví
žena má prsa
prsa so tvoří každé ženě
v lotoch doseti až osmnácti
některé dříve, jiné déle
mužům z n e p o c h o p i t e l n ý c h důvodů prsa nerostou
a pak je tu ještě lidská vynalézavost
a prsa jsou schována
a zpevněna
nenosit i podprsenku je amorálni
Kólom Z e m ě je obvázána pupeční šňůra,
na niž se suší miliony ženských podprsenek.
P o d každou z nich neuhnětený, živý,
cévnatý, o k y s l i č e n ý ženský prs...
A nad tím vsím chladná a zpocená mužská ruka!

3 c to tady
A n o , jo to tady. S k u t e č n ě , je to zde.
Světlo a hlasy mne usvědčují
Spočívám na tomto místě a už se ani nehledám
N a č ještě čekat
N a č si zoufat - anebo si nezoufej
O h l é d n i se dozadu a nevěříš kdysi se stalému
B u d o u c n o s t , Přítomnost a její provizornost.
S n a h a zbystřit smysly má za následek jejich otupení
N e d o k á ž u pochopit vlastní dočasnost
Nejdo o pochopení, jde o přijetí
Nerozuměj přijetím smíření se
Rušivost v n ě j š í c h vlivů
H i e r a r c h i e hodnot
v tomhle svinčíku
V š e není celé
A ještě so chtít proslavit!

OLiCílOGCe
D ů c h o d c e natíral barák. Dělal pomalu, aby mu to dlouho
vydrželo. B y l už hotový. N a t í r a l mříže ve sklepě.

Ryby v akvariu
Napravo od mé pasxtele je akvarium
protože se na posteli válím celé dny
a protože zásadně uléhám na pravý bok
mám ho neustále před očima.
A k v á r i u m je skleněné krychle naplněná v o d o u
v níž žijí ryby.
• s o u mým jediným společníkem už několik dní
z n e p o c h o p i t e l n ý c h důvodů plavou sem a tam...
K a ž d ý podnět zvenčí v nich vyvolá jediný reflex:
S t r a c h , že budou chyceny, anebo naději, že přišla
doba stravy
C o o vás vím, rybičky z a k v a r i a ?
Po jídle dno akvaria z n e č i š t u j e t e , rozhodla jsem
se proto omezit vaši stravu
na minimum
V každém vašem pohybu je vidět hlad, kterým trpíte
J s t e různé druhy rybiček - paví očka, tetry,
skaláry a jiné
Spíte málo, jste netečné
Také máte zlé pudy, o nichž mne přesvědčuje
neúměrně v e l k é břicho jedné z vás
i vy se navzájem pojídáte...
Nenávidím vás se všema vašima v y p o u k l ý m a očima
a s celou tou slizskostí v á s nenávidím
Jak tupě zíráte!
Nenávidím na vás mou neschopnost dovtípit se po
p ř í č i n ě vaší mazlavé existence
Žijete ve v o d ě (jak směšné!) proto vás nenávidím
Sním o chvíli
kdy jedna z vá3 vystrčí hlavu z vody a začne
řvát (hodně vzrušeně):
"Nenávidím vás lidé.
máte ruce, nohy a žijete ve v z d u c h
Pro v a š i N E V Ě D O M O S T vás nenávidím"
a pfcotom opět zaujme tu svou pitomou pózu,
vo které lhostejně civí a palave si od stěny
ke stěně,
sem a tam
po celý život.. .

Rozum je v koncích
M y š l e n k y jsou rozebrány
Zbývá jediná naděje - kapka štěstí do života
J s e m přízemní, stále něco očekávám
M o u d r o s t bytí je v koncích před kusem nahé kůže
a ač se tomu nechce věřit, lidé se potěebují
Stáflo je pohromadě před nepřítelem
M u s í m e být pohromadě, abychom přežili
O v l á d n e m e přírodu
Zalidníme vesmír
N a j d e m e jeho konec
Za koncem v e s m í r u není vesmír
Brýle s n e p r ů h l e d n ý m i sklíčky na očích
A ž tyto brýle sejmeme, zjistíme, že život není vše
cín m ů ž e m e být obdařeni.

Ráno
Rozbité mechanismy snažící se najít svůj dřívější chod
za účelem znovunabytí formy, již se lze probíjet časem
mne utvrzují, že mozek je p o u h ý sval jehož obsahem je
jistý stupeň nabyté K O N V E N C N O S T I M Y Š L E N Í . . .
Jak milovat tento prostituující se svět?
Jsem plný vědomé snahy o vymiknutí a přetrumfnutí
nonávidějící osamocená individua
jater a žlučí přibývá
hierarchie hodnot páchnoucích bytosti
individuální osamocenost
ohraničení kůží?
Posouváme se těkáme očima a máme zásady
šest w i i i a r d Robinsonů
a přitom uvnitř nás je lhostejný, netečný o božský

klid.

Ticho
Zdálo so mi, že jsi zemřela
no pohřbu jsem s nikým nepromluvil ani slovo
pozoroval jsem tvou rakev mizející v černé zorni
sám jsem sxe nabídl, že ji zahrabu
potom jsem si lehl na břicho
s uchem přitisknutým k hlíně
jsem poslouchal jak spíš

Holost

věcí

Vždyt se jen přemáháme
přemáháme se, abychom neusnuli,
abychom usnuli
abychom milovali
abychom nemilovali...
J d e o holost věcí
boz fantazie, představ, pohledů
konstatování vnitřních faktů
myšlenky se navzájem ušlapávají
zanechávají pocit, kterého se zbavujeme snahou
vystihnout holost
Holost věcí
Jádro
Představuji si ji tvrdou, pevnou
a holou. Tu holost věcí.
Z b a a e n a jevů i podstaty
stává se holostí, holostí věcí...
Tvá krása
Tvá krása je past
Tvá krása je tvá tajná řeč
Tvá krása je slunce
Tvá krása je lejno v perletovém obalu
Tvá krása je svět Malého prince
Tvá krása je ostrov na moři
Tvá krása je provaz, na. kterém
i sem se oběsil

Kalendář
Neschopnost žít
Přitom ještě snahy připodobnit se tomuto tázavému světu
uvelebit se na lenošku
hníst své pocity
hníst a hnít přitom
Touho po prosté kombinaci slov (vše vystihujících)
byla dávno potlačena
anebo ještě zůstaň
co no torn záleží, vydáš-li se odtud pryč
M o h l bys odejít, ihned
ale ty to neuděláš - máš strach (je v tobě)
budeš 30 bránit zesnulému konci, ještě se mu budeš bránit
a ty už chceš odejít
říkáš: "Kdybych měl jistotu, že odchod znamená urychlení,
odešel bych"
Chceš tím říci, že ze smrti máš strach jen z toho důvodu,
že pochybujoš o jejím materialistickém pojetí.
M a t e r i a l i s t i c k é pojetí smrti
Pojetí smrti!
R o z š k r á b n i slova
zajímej 30 o zooteciinické novinky a mlč!
Finální výroky v nesmělých začátcích...

Pochyby
M o ž n á , že zítra
M o ž n á , že zítra
Možná, že zítra
M o ž n á , ž o zÍHtra
M o ž n á , žo už tě
Možná, že už to

bude válka
zemřu
nenapíšu ani řádku
povně semknu rty a už se nikdy
zítra nikdy neuvidím
neuvidím ani dnes

neusměju

V pokoji
Už aby se ve stropě udělala díra, z níž by viselo lano,
po kterémnivylezu vysoko vysoko nad město a začnu se houpat
z Paříže do Moskvy, z Moskvy do Paříže.
Každých čtrnáct dní bys ně zamávala z okna.
Celé rodné město S. si bude zaclánět tvář a všichni,
nakaženi mou bezmeznou radostí, budou jásavě volat:"To je on,
náš rodák, ten se ale umí krásně houpat!" Za vteřinu budu v
Moskvě, zatímco v S. uběhne celý týden, odrazím se od Kremelské
věže a poletím zpět za letní noci přes zaplněný* S. do daleké
Francie. Letím v absolutní tmě, jedině K r o n e ! a Eifel jsou
osvětleny a samozřejmě mé město, mé rodné, ve tmě zářící město.
V té sfemě nevidí m na zemi a ni jediného člověka. A n i v Paříži
ani v Moskvě, ale 3., můj rodný milovaný S., ten mě zklamat
nemůže. Jsou tady všichni, vylezli i s dětmi právě se narodivšími, infikovaní mým závratným letem si stavějí dětské
houpačky, každé dítě se houpe, každá rodina se houpe, lížou iixa
lízátka, zmrzlinu, cukrlata, házejí po sobě míčem, šprýmují,
pijí červenou, modrou, zelenou a fialovou limonádu, nafukují
poutové balónky, město se mění v jarmareční slavnosti.
"Hou hou houpy houůůů" skandují sborově při pohledu na můj
závratný Z'éX výlet.
Kynu jim na pozdrav, já slovutný Alexandr, plavovlasý
Paris, který dokázal roztanacovat celé město.

Zlý slon
Chtěl bych být sloněnu Nikoliv obyčejným africkým nebo
indickým slonem, ale zvláštním česko-slovenským, na colém
světě nevídaným exemplářem. Měl bych ještě delší uši, než má
normální slon. Nekonečně dlouhý chobot budu mít stočený do
ulity. Kůži nebudu mít šedou, ale černou a lesklou. Temně
fialová skvrna na mém zadku jistě upoutá pozornost návštěvníků
zoologické zahrady, zvláště dětíj které se budou smát mému
nemotornému točení se do hudby. Šibalsky na ně budu mrkat
nazelenalým levým okom. Poprosím o cukroví. Určitě neodmítnou
a odváží se strčit mi nějakou dobrotu do mého dlouhého chobotu,
jímž v rychlosti uchopím nejmenší a nejněžnější z nich. Pomalu,
zlehka, stejnoměrně, neodvratně stahuju chobot, dítě modrá,
dusí se. Na zoufalé výkřiky matky odpovídám veselým mrkáním
zelenýma očima, přičemž si podávám dítě do úst, rozžvýkávám
ho a po kouscích vyplivávám před třesoucí se M&XKiá kolena
plačící matky. Zřízenec ve žlutých montérkách po mně vystřelil
z pistole pět ran za sebou, ale všechny se odrazily od neproniknutelného krunýře mé fialové skvrny na levém zadku. Zavřeli
mě do klece, v níž se nemohu ani otočit a čekgí, až zemřu hlady.
Nikdo z pracovníků zoologické zahrady si mě nevšímá, návštěvníci mě míjejí dlouhým obloukem. Nechápou, jak se z tak hodného
slona mohl stát zlý slon. Stojím v horku, rád bych udělal
aspoň jeden krok, ale nemůžu se hýbat, klec je zoufale malá
a tak si plácám svýma dlouhýma ušima, zaháním mouchy, kterých
je kolem mne stále víc a víc. Myslím na dítě, které jsem rozžvýkal. Uvědomuji si, že to dítě zbožňuji. Nelituji svého činu.
Naopak. Potvrdil mou nebeskou lásku, zbytostnil ji, udělal ji
vláčnou, žvýkavou. Pláču slzy. Těžké velké sloní slzy. Přichází
ke mně důchodce s kůrkou chleba zabalenou do novin. Netuší, že
sloni chléb nejí. V novinách objevuji vlastní fotografii, pod
níž je tlustým červeným písmem napsáno: "Kdy umře zlý slon?"
Se sladkou vzpomínkou na oé milované dítě odcházím z tohoto
světa, který podlehl nečisté iluzi lásky.

J e to nejisté
3

Nemožnost má podobu ortelu. V ý r o k y o nás jsou směrodatné,
není nejmenší možnost oponovat. Nepouštím se do boje, vrhám se
do toho víru. O d v r a c í m tvář od skutečnosti, jejíž ambivalentnost
mě vrhá do umění, do té zkázy, do toho tempa, zániku. Pádím dopředu, vymýšlím si motivy, pospíchám do staré n o r m á l n o s t i , ale
ono mě to z a s k o č í , stojím bezradný, s přeplněným dechem, s kousavou hořkostí nad nemožností dorozumět se. D e š t ě že je to v
pohybu. V y m y s l e t si cestu a jít po ní. T v r d o h l a v ě . V opačném
případě: hořkost, trpné nádechy, deprivace konvergující v
sebevraždu. V š i c h n i se dávají do běhu, a b y dohonili lidi, p r c h a jící před nimi.- N e s a c h o p n i odvázat se, říci to za sebe. Z a sebe
zcela a bezvýhradně. V y l é z t na povrch krušných skal a volat
odtud po chtivosti, po žraní, po bezpáteřné krvelačnosti. Není
nic kromě této drzosti, opájející se svým sebevědomím. B l á z n i ,
frustrační géniové, tm, co unikli do lůna m a n ž e l č i n a , sebevrazi.
N e s c h o p n o s t dopídit se člověka, různost pokusů selhává - noní
volby. Kudy utéci z této nesvobody? Z těchto citových h a l u c i n a c í ,
z toho tempa a víru? O d m í t á m syblimovat. Osem v e s e l ý , sebevědomě
v y k r a č u j i levou nohou, házím pantofle do střevíčků.

Otoč

a syn

O t é c i " S y n u , proč nosíš ten nemožný klobouk...a tenisky? Č e h o tím
chceš d o s á h n o u t ? V tvém věku!
Syn: "Cítím se svobodný..."
O t o č : " C o to plácáš za n e s m y s l y ? Děláš ostudu sobě i mně. Mluvíš
ic
jako malý kluk."
Syn: "Nezlob se na mne, otče. Vidím cestu. M u s í m po ni jít. Chci
po ni jit. O d ě v mi dodává sílu."
Otoč: "Nerozumím ti. D o to hrozná, karu až tvé myšlení dochází.
Noj si opilý?"
Syn: "Vidět to, co nikdo nespatřil. To je má cesta. Je mlhavá,
nenacházím sílu kráčet po ní. Oděv mi tuto sílu dodává,
nebol' mne činí odlišným. O s e m V l a d i m í r M a j a k o v s k i j . "
O t e c : " V ž d y c k y jsem chtěl, aby byl z tebe řádný občan. Vzpomeň
•si na svá zdravé názory, když jsi byl dítě."
Syn: "Dokud oo budu v klobouku cítit odlišný, nesundám ho. N e j d e
o totální odlišnost. Do jisté fiktivní skupiny se řadím..
J a k o bych svým zjevem dával těm svým najevo:pat rime k sobě!"
O t e c : " D ý c h n i na mne. Tys pil. Bude z tebe alkoholik. Skončíš ve
vězení. Vzpamatuj se synu. Myslím to s tebou dobře..."
Syn má obavy, že otec hovoří pravdu. "Pomýlil jsem se. L i t e r a t u r a
mě zkazila, oe to v s k u t k u nebezpečné. Vždyt už neudělám bez alkoholu ani ránu. H r a j i si, přitom jsem zůstal tím děckem běhajícím
po hřišti za míčem. J e š t ě není zcela, pozdě. J e š t é jsem na k ř i ž o v a t c e .
M á m možnost vydat se druhou cestou. A l e nemohu. V n í m a l bych to
jako prohru. Pro mě už není jiného prostředku dosažení spokojenosti.
M u s í m být v ý j i m e č n ý . M u s í m to vnímat. Musím to viděti" Nic z toho
syn otci neřekne. Nechá si to pro sebe.
Ani. oteric se synovi nesvěřuje: "Bude sám. M o c sám. J e slabý. Namlouvá si, že jde do boje. První prohra ho porazí. Snad se chytne
v práci. K é ž by se oženil. Potřebuje denní existenční starosti.
S t a r o s t i o rodinu. Už aby měl děti. V š i c h n i ostatní chlapci jsou
tak rozumní...a on? Celé dny tráví nad knihou a a plácá takové
nesmysly. Nemá ponětí, co je to život. Každý jsme podle něho hloupí, J e idealista. N e v i d í kolem sebe. K d y b y byl chlapec, tak mu
n a t ř i s k á m . C h o v á se jako blázen!"
Tak žijí otec a syn pod jednou střechou a jsou přitom jako dva
cizí lidé . .,

Problém

osvobození

Toulat se. Jenom se toulat. Utéci za město. Dívat se do nebe*
Trochu si připít. S každým člověkem si tykat. Nemít žádnou
starost, žádnou odpovědnost. Vnímat svět konkrétně. Být
zdravý a veselý. To je můj sen i
,..OeHnomže když to přijde, tak se bojím povrchnosti, chci
se vrátit zpět, do stavu zoufalství, Ano, toužím po pochybách, vytvářím v sobě umělé rozpory. Nehraj si už vůbec
na nic. BuS sebou I Neboj se o tu nahou existenci, nebuB
tím připosrancem, který nemá odvahu být přirozený! Musím
prosadit svou nejpřirozenější přioozenost za každých okolností. Opravdu si už nechci hrát. Nenechat se ovlivnit. Nikým,
ničím. Být sám sebou tím, čím jsem sám sebou...at je sociální
reakce jakákoliv.

Odkud začít?
Lidé se svěřují. Chtějí zapomenout. I ti nejpoctivSjši z
nich. Utíkají od téato zprofanované skutečnosti - do světa
představ, názorů: slovo, maji slovo. Za něj se schovávají.
Pospolitost. Nenucené hovory jsou nejdrsnějšími přehradami.
Samé novinky, přehršel zpráv. Hodnotové frustrace. Demaskujici hovnivády nabyté zbytečnými úvahami o smyslu. Pryč
odtud. Přirozenost? Nejtemnější zmatky našich planých řečí.
Rozmlácené ležérnooti odumřelých jedinců schovaných za
barovými pulty. Stesky komunistů nad lepšími časy. Alkoholici
neukazují svou pravou tvář. Radostné váno^čni rozjímání nad
smaženými kapry, zkonfiskované našimi svinskými rodinnými
zvyky. Proč to vidět černě? de to radostné. Jsme k zulíbání, j
my zpárované velkoetroje. Naše vrzání. Šustit p a p í r e m a
funět při tom, to jsou naše odpolední procházky. "Voníš po
fialkách a jsi krás ná", ženo naše, nakopaná Leatreamontem
na zg3. Lízat ty krvavé zbytky, to je naše vzrušení. Deště
že je lež. "Shýbat se u potoka a nabírat vodu do šálků,"

EMIGRANT HENRY
Z 1. msrtariské_kroáikY^

(Science Fiction Story)

Na jedné daleké planetě Zesni, v nehluboké proláklině, jež
se nazývala Sokolovská hnědouhelná pánev, žili v jedné malé
chaloupce dva zvláštní tvorové Dědeček a^Babička. Spolu s
dalšími podobnými tvory si říkali lidé. Žili ve společenství
zvaném stát, které bylo řízeno dalšími lidmi s velkými konexemi, kteří pak pomocí nějakého věku vyřazovali ostatní
lidi do důchodu. Dědeček a Babička byli on a ona a protože
neměli nikdy žádné děti, byli na svůj věk velmi zachovalí.
Už dávno měli jít do důchodu, ale před několika lety ztratili průkaz o své totožnosti a při vystavování nového duplikátu si nepovšimli, že člověk, který jim ho vystavoval,
měl rád legraci a ze skutečného věku jim ubral 40 lot. Byl
si vědom, že jen těžko na to někdo přijde, nebot oni no
tolik let skutečně vypydali. Proto když mělo dojít k Dědečkem a Batiiičkou dlouho očekávanému vyřazení do důchodu, všichni se jim vysmáli a ještě pohrozili, že je vyřadí, ale
no tam kam by chtěli, ale do zotavovny nesoucí honosné jméno
Boty. Co oběma stařečkům zbývalo? Museli se s tím smířit a
chodit dál do práce, aby měli být z čeho živi. A nebylo by
tomu jinak ještě dalších 20 let, kdyby Dědečkovi, jenž právě
slavil své 70-tiny, nepřišel nový povolávací rozkaz k
absolvování vojenské základní služby v délce 2 let. To oba
staříky náramně rozčililo a vydali se na národní výbor, kdo
ač nechtě po delším pátrání museli uznat, že Dědeček přece
jenom no vojně byl a povolávací rozkaz zrušili. Právě tato
událost způsobila, že v rozrušení zapoměli na zimu doplnit
iáttXX zásobu uhlí. Jako naschvál přišla velice krutá zima,
která zmrazila veškerý život na zemi. Továrnu, ve které
pracovali, museli zavřít a proto oba dva seděli doma u kamen
a dívali se do nich jak praská uhlí. Tak to šlo až do dne,
kdy se Dědeček vrátil ze sklepa se zprávou, že došlo uhlí.
Co teči? Všechny cesty do města byly zaváté sněhe.i, nikdo
jim nemohl pomoci, ale protože Dědeček nebyl nikdo jiný než
Mirek Dušín z proslulých Rychlých šípů, přišel i v této
zapeklité situaci na spásnou myšlenku, zapnul elektrický
vařič firmy Čelisti a sotva se spirála ohřála, shlukli se
s Babičkou nad ním a takto v objetí naslouchali řádění živlů
za okny. Ale ani z tohoto tepla jím nebylo souzeno radovat
se dlouho. Elektrické dráty, které vedly k nim do obydlí,
pod nánosem námrazy povolily a spadly na zem. To byl konec,
bez zdroje tepla chaloupka rychle vychladla a netrvalo dlouho a vytvořila se všude námraza. Protože dědeček a Babička
nebyli žádní rozmazlenci, nemohli dlouho kruté zimě odolávat.
Navlečeni do spous ty prádla klepali se pod peřinou, začínaly jim pomalu omrzat končetiny, když dědeček rozhodl:
"Půjdu
e podívat po nějakém l topivu nebo tady zmrzneme".
Marně se ho snažila Babička od tohoto záměru odradit. Dědeček si už nazouval kamaše, když dostala vnuknutí, aby spálili veškerý dřevěný nábytek, který vlastnili. Dědeček
nakonec souhlasil, i když se mu mo.c nechtělo spálit to, na
co s Babičkou celý život šetřili, ale teplo, které v tomto
případě znamenalo přežití, bylo přednější. Rozlámali velkou
skříň na malá polínka a opět zatopili v dávno vyhaslých
kamnech. Opět v pohodě seděli a koukali, jak polínka vesele
hoři a praskají. Smáli se mrazu za okny a bylo jim spolu
dobře. A tak^postupně spálili stěnu, kuchyňskou linku, větší
i menší skříňky, obrazy a výčet věcí uzavíraly párátka na
zuby a kolíky na prádlo. S posledním zapraskáním opět vtrhla
x&m

zima do obydlí. Opět zachumláni v hromadě šatstva klepali
se se svýma živočišnýma schránkama než se přiblížil okamžik,
kdy nechtěli by zmrznout, musel chtě nechtě dědeček doopravdy
ven, Naposledy se Babičkou rozloučil a vykročil do zuřící
vánice. Venku po pravdě bylo hrdinstvím chodit, ale Dědeček
se nevzdával a srdnatě kráčel dál. Návaly vloček nemilosrdně
bičovaly Dědečkovi tváře, viditelnost byla minimální a proto
chudák nemohl tušit, že se blíží ke spadlému elektrickému
vedení, ve kterém byl pořád proud. A n i sám Dědeček nevěděl
a už se nikdy nedozví, jak se to sběhlo. Najednou klopýtl a
nož se nadál zamotal se do drátů. Poslední jeho vjem bylo
velké teplo a světlo. A to vše^se 0 Qdflh^ávalo za podstatné
proměny jeho tělesné podoby, jež se měnila a měnila, nejdříve
barvou, potom tvarem a nakonec-hle? ná-místě, kam dědeček
upadl, loželo ještě teplé kouřící uhlí. Při té příležitosti
už nemohl slyšet ránu, kterou se ohlásil vyhořevší nedaleký
transformátor. Babička marně vyhlížela oknem Dědečka. Probděla celou noc a když ráno nebylo po něm vidu ani slechu,
rozhodlo se, že ho půjde hledat. Sotva se rozednilo, otevřela
dvoře a s hlavou plnou chmur a otazníků vyrazila na cestu.
Měla štěstí, žo v noci přestalo že v noci přestalo sněžit i
vítr se uklidnil, takže viditelnost byla dobrá, ale kam až
dohlédla, po dědečkovi jako by se zem slehla. Najednou upoutaJajejí pozornost hromádka čehosi tmavého, jež leželo
takových 300 metrů mezi jakýmisi dráty. Velice se to podobalo
uhlí a tak babička neodolala a vydala se to obhlédnout. CJenže
nebylo tok snadné se tam dostat, jak se zpočátku zdálo, krok
co krok musela bojovat s dvoumetrovými závějemi a jen velico
pomalu so přibližovala k vytouženému cíli. Cím vác se blížila,
nabývalo joji podezření, žo so jedná o uhlí, našilo. Nedočkavost dostoupila vrcholu, nedbala, že posledních několik desítek metrů so doslova prokouaia, radostný pocit zadostiučinění
jí to plně vynahradil. Bylo to uhlí, konečně budou mít zase
zaoo teplo a až so ten nomotora vrátí, bude kuoukat. Utvořila
zo svého svrchniku ruksak, naházelo do něj veškeré uhlí a
' obtížena nákb dem vrátila se námahou oddychujíc domů, kde ihned
zatopila. A znova se chaloupkou ozývalo veselé praskání kamínek
a netrvalo dlaJho a rozneslo se všude příjemné teplo. Babička^
si spokojeně přisedla ke kaminkám o povzdychla si: "De mi toči
toplo, jakoby mě hřál samotný dědeček, kde asi ten popleta je..."
To vše jo čistá pravda, ale ničemu nevěřte.
Mami, můžu si šáhnout na uhlí? Ne, Dědeček je pořád pod proudem!
!!!!!!!

Můj_život_je

???

Když vyšel na ulici, zjistil, že je nahý. Proto se rychle vrátil do vchodu, kde zpozoroval v kapse saka zlomenou cigaretu.
Přimhouřil oči a vytáhl poraněné kuřivo ven. Poté potkal ženu.
Nevěděl, jak se jmenuje, vyšel za ní ven, aby mu zapálila é&X
jX&X&XLí zbytek cigarety, ale v témž okamžiku si uvědomil, že je
pořád nahý. Zapadl zpět do domu a horečně přemýšlel, co vlastně
má dělat. Najednou se mu zatmělo před očima a dostavil se krátký
pocit nevolnosti, který okamžitě přešel, ale ještě než se docela
rozplynul, přísahal by, že něčí potměšilý hlas mu zašepptal do
ucha:"Zemřeš". Rychle se kolen sebe rozhlédl, ale nikoho nespatřil. Chodba věžáku se utápěla v hrozivém prázdnu tak jako předtím. Konečně si vzporrěl. Podíval se do ruky a uviděl zlomenou
tužku. Sevřel ji v dlani a ucítil mezi prsty jemná zrnka písku,

načež otevřel dlaň a spatřil rezavou minci. V tom málem
narazil do listonoše. Chtěl ho poprosit o dopisní papír.
Vyšel s ním ven a dostal facku........
Pomalu otevřel oči a znaveně se podíval na hodinky. Chvíli
ma trvalo, než rozespalýma očima rozeznal na hodinkách půl
osmé . Trhl sebou a rázně vyskočil z postele. Ještě chMÁlů
a málem zaspal. Vyběhl do koupelny a začal si oplachovat
spánkem napuchlý obličej. Najednou se mu opět zatmělo před
očima a tatáž nevolnost, jako ve snu, jej přinutila usednout
na okraj vany. Cítil se tak zesláblý, že nemohl skoro pohnout
ruk8íŘáou. A n i tentokrát tento stav netrval dlouho a opět,
než zcela pominul, uslyšel tentýž hlas:"Zemřeš". Naskočila mu
husí kůže a spěšně se rozhlížel po původci toho hlasu, ale
zase byl sám a ticho přerušoval jen hukot tekoucí vody v
umyvadle. Dokončil ranní hygienu, nasnídal se a začal se
připravovat do práce. Oblékl se, zastrčil poslední věci do
aktovky a potichu, aby nevzbudil ženu, opustil byt. Venku
bylo krásné letni ráno, sluneční paprsky příjemně hřály o
ulicí se to hemžilo desítkami postav, kráčejících za svou
každodenní prací. Rozepl si košili u krku, s rozkoší nasál
svěží vzduch o vykročil směrem ke své kanceláři. Netrvalo
dlouho a zpozoroval, že je středem pozornosti. To mi to dnes
sluší, pomyslel si a nacvičeným gestem uhladil vlasy. Po časo
začal být nesvůj, nebot skupinky chodců, které potlával, na
něj ^pohoršené ukazovaly. Ženy po jeho spatření většinou
zčervenaly a až nápadně se dívaly na opačUnou stranu. Ani nověděl jak, utvořil se za nim houf pokřikujících dětí, který
se neustále zvětšoval. Byl čím dál víc nervóznější, co chvíli
se otáčel o snažil se vyčíst z tváří dětí něco, čemu by rozuměl, alo bez úspěchu. Když už se snad posté ohlédl, uvědomil
si, že se k dětem přidali dospělí chodci a rukama nataženýma
před sebou zašaLi nesrozumitelně vykřikovat. Průvod lidí se
neustále rozrůstal a jako útočný val, nahánějící hrůzu, hrnul
před sobou zrnět výkřiků a nadávek. Jejich žhnoucí oči připomínaly krvolačnc oči loviíících šelem. Dostal&trach. Snažil
so nenápadně zrychlit, ale dav si toho povšiml a okamžitě
stoupla jeho agresivita. Zanedlouho kam se podíval, viděl
samé planoucí tváře, kruté tváře, které ho z neznámého důvodu
pronásledovaly. Začal utíkat a hysterie davu dosáhla vrcholu.
Ozvalo se hromadné zařvání, připomínající duniwé vydechnutí
obra a celá masa zfanatizovaných lidí se dala do pronásledování oběti. Protijdoucí chodci k němu křečovitě vztahovali ruce
a sna^žili se ho zastavit. Jen s obtížemi si razili cestu dál.
Okna v domech, která míjel, se otevíraly a odhalovaly zvědavé
tváře nájemníků, kteří, sotvaže jej spatřili, házeli po něm
nej rozmanitějšími předměty. Kličkoval mezi domy jako při závodech zajíc před chrty jen s tím rozdílem, že místo psů ho
pronásledovala smečka lidí. V životě tak rychle neběžel. Před
očima se mu všechno slilo v růžovou clonu a pomalu cítil, že
dochází se silami. Jenže strach z rozdivočelé masy, která by
jej po dostižení bez milosti rozšlapala, byl silnější. Ani
nevěděl, jak dlouho běží, než si povšiml, že nechal pronásledovatele daleko za sebou. Trochu zpomalil a snažil se zorientovat, kde vlastně je. Ke své velké úlevě zjistil, že stačí
oběhnout sousední blok baroků a bude u své kanceláře. Netrvalo
dlouho a stanul přede dveřmi. Jako ve snu vpadl do dveří,
uzamkl železnou mříž u vchodu a vběhl do své pracovny,- kde
se prudce oddychujíc složil na židli. A l e ani tetí nebyl všemu
konec. Po děsivém výkřiku, který proletěl pokojem, na něj dopadlo něčíK tělo a cítil, žeé je rdoušen. 3 obrovskou námahou
se mu podařilo neznámého setřást a odhodit stranou. Potácívě
vstal, když jím další útok rozzuěeného útočníka mrštil na
protější stěnu a vzápětí ucítil na svém hrdle ostré zuby. 3

hrůzou si uvědomil, že je to sekretářko Jana. Chytil jí
rukama za dlouhé černé vlasy a škubnutím od sebe odtáhl
její šílenstvím znetvořenou tvář. Chtěl jí něco říci, ale
její dlouhé nehty se mu jako dýky zaryly do rtů. Spíš pudově v sebeobraně než úmyslně jí uhodil pěstí do obličeje
a pak se přestal ovládat. Rozdivočen pachem krve a tou nesmyslnou situaci, nechal mechanicky dopadat své pěstí na její
hlavu, dokud se Jana s široce vytřeštěnýma, očima nezřítila
na podlahu, kde zůstala nehybně ležet v tratolišti krve.
Po této bitce se kolem rozhostilo absolutní ticho rušené jen
vzdáleným odbíjením kostelních hodin. Ztěžka polkl a tupým
pohledem Jáspočinul na bezvládně ležícím těle sekretářky,
odkud svůj pohled netečně upřel na zrcadlo visící na protější
zdi a podlomila se mu kolena. Ze zrcadla na něj zíral zakrvácený nahý chlap. Zakový otřes jeho zničený organismus nevydržel a svezl se v mrákotách k zemi. Když opět nabyl vědomí,
podvědomě cítil, že přestal pro ostatní existovat, Procházel
ulicemi města, kde probíhal normální denní život, potkával
známé, úb nikdo si no nevšímal. Snažil se zachytit sebemenší
pohled, který by na něj upřela nějaká osoba, ale marně,
Všichni se tvářili, že ho nevidí a když s některými zkusil
zatřást, proklouzávaly mu jejich postavy mezi prsty a dál
nerušeně pokračovali svou cestou. A náhle to spatřil. Z jedné
ulice se vynořil pohřební vůz, za nímž se táhl jako přízrak
průvod černě oděných postav. Ti, co šli v čele,, odněkud znal,
jen si.nemohl vzpomenout. Konečně. "Ne to není možné", na čele
mu vyrazil studený pot."To je přece má žena", zašeptal a za
ní rodiče, ale kohg.to proboha pochovávají, vždyt nikdo z
příbuzných neumřel Chtěl se k nim rozeběhnout, avšak nemohl
se pohnout: z místa. Průvod kolem rajtky přešel a zamířil k branám městského hřbitova. Začal pomalu chápat, ale pořád nemohl
připutístit trii strašnou m y š l e n k u , ž e vidí svůj vlastní pohřeb.
Náhle se celý obraz rozplynul a místo něj se ocitl v absolutní
tmě. Nejdřivě nemohl určit, kdo je, o to bylo větší jeho zděšení, když poznal, že leží v rakvi. Cítil lehké pohupování a
dokonce slyšel křupání písku pod nohama lidí jež jej nesly k
poslednímu odpočinku. Pokusil se na sebe upozornit, zabouchat
na rakev, ale nemohl se ani hnout. K jeho sluchu dolehl další
zvuk. Zaposlouchal se a posléze rozeznal tesknou melodii smutečního pochodu. Usoudil, že je právě spouštěn do hrobu a jeho
myšlenku potvrdil ne zrovna šetrný náraz dřeva o zem. Zazmítal
sebou v záchvatu šíleného strachu o strnulostmi©la u 2[flÁ?ela„
Začal rukama bušit do víka. Připadalo mu, že Xmusí dělat velký
randál a skutečnost, že si toho nikdo dosud n«J«&imJí1 he přiváděla k bezmocné zuřivosti. Po chvíli se unavil a rezignoval.
Zavřel oči a zanedlouho si vsugeroval, že víko zprůhlednělo.
Docela jasně rozeznal nad hrobem postavu faráře, jenž pronesl
snad pro útěchu pozůstalých vzletnou řeč na rozloučenou o výkonných a nevykonaných činech zesnulého. A n o , bylo to krásné
poslouchat, jak z něj udělali in memoriam hrdinu, Když konečně
kněz domluvil, vzal hrst hlíny a se znamením žehnajícího kříže
hodil na rakev. Poté se objevila uslezená tvář milované Kristýny.
Roztřesenýma rukama vzala hrudku hlíny a v novém návalu slz jí
v jemných sprškách rozhodila na dřevěný hrob. Po ní následovali
další: otec, matka, Kristýniny rodiče, strýc s tetou, bratranci,
zadnice obra Koloděje a další přátelé a známí. Na to se nedalo
dívat, V novém, zběsilém náporu se vrhl na víko, nehty škrábal
tvrdé dřevo a neustále křičel: "Já jsem živý, nezahrabávejte mě
já nechci být zaživa pohřben, jsem živý!" Najednou ucítil, že
s nim někdo třese a u samého ucha mu zazněl tolik známý hlas:
"Jordáne vstávej, probuB se". Strnul a teprve, když se ozval
podruhé, se prudce posadil a vyjevenýma očima hleděl na svou

ženu, jež se ho snažila vzbudit. "Co se to se ranou děje?"
zeptal as ještě celý popletený. Teprve 4: eB rau Kristýna vysvětlila, že sebou zesna nemožně házel a vykřikoval něco
o pohřbu, teprve tehdy z něho úplně spadlo břímě snu a
Jordán v náhlém přívalu něhy a radosti ze života přitáhl
k sobě ženu, která nejdříve zmateně, ale potom neméně
vášnivě vracela jeho polibky. Toho rána měl Oordán 1 velmi
veselou náladu. Ještě nikdy nepocítil takovou radost, že
žije, a samotná Kristýna jen vrtěla hlavou a smála so jeho
vtipům. Když CJordán odcházel do zaměstnání, naposled ženu
ve dveřích objal a stéle rozesmátý seběhl po schodech dolů.
V přízemí v zrcadle naposledy zkontroloval oblečeni, nočež
vyšel ven a zjistil, že je nahý...

HHH •
^^technlcko^ch^důvodů
Ve výlohách obchodů
nad hlavaroa průvodů
u vojenskejch odvodů
z. nápisů je opona:
Přavda S 6 dnes nekoná
přej z technickejch důvodů
V šeru tichejch průchodů,
u cheraickej ch závodů
na zdech městskejch záchodů
vztek je slepá patrona:
Naděje se nekoná
prej z technickejch důvodů
Z ozbrojonojch pochodů
z televizních podvodů
z pohraničních přechodů
v hlavo divný prázdno raáa A n i já se nekonán
prej z technickejch důvodů

sLá-2
Ne unitu být nesou
pracující klasou
neumím být populací
ani mladou generací
Neumím být státem
proletariátem
neuraira být většinou
ani pravdou jedinou
Neunič» být
ani silou
neuraira být
ani pevnou

stranou
brannou
frází
hrází

Jediný co znám
je být sebou sán

HKMHKX

Kdybysera byl stokorunou
byl by o nHě zájem
ve státe bych nestál stranou
zákonem byl chráněn
Kdybysera byl pětistovkou
prali by se o mě
zkusil bych jak před bankovkou
každej záda vohne
Kdybysera byl tisícera
stál bych už za vraždu
ještě že jsem tím čím jsem
a na prachy kašlu

Horror
Teplo a tma jak v kině
za oknem film jak siiině:
Lidi co nemaj ksichty
vracej se z noční šichty
Na cestu meři baráky
svítí jim žlutý autáky

3třední_generaci
Že jo to fíák v p rděl i?
Že jste tohle nechtěli?
Že vám chybí důvody
na májový průvody?
Na to vám věru
z vysoká seru.

Prostor
Ve vojenským prostoru
uviděl jsem potvoru
měla místo motoru
tisíc lidí v pozoru.

Výslech
Co jste dělal třicátého?
Co je ván do jména mého?
S kým se často stýkáte?
Co si spolu říkáte?
Jaké vztahy máte v partě?
A kdo z vás se hlásí k Chartě?
Co vás baví za muziku?
Není třeba od Plastiků?
Jaký knížky večer čtete?
Co vám to za oknem kvete?
Která slečna s várna spává?
0 čem se vám v noci zdává?
Odpovězte na otázku,
dejte svoji hlavu v sázku!

Vgřed
Z angažovanosti
k slepý poslušnosti
Z vděku husitům
k plným korytům
Z ideálů revoluční éry
k budování vlastní kariéry
Z mladistvýho nadšení
k vojenskýmu cvičení
Z odvazu
do svazu

???

Máš volební hlas
máš určenej čas
máš cestovní pas
a máš barevnej vlas
Znáš bezedně pít
znáš příšerně klít
znáš zaživa hnít
a znáš nádherně snít
Oba to máme
oba to známe
co naděláme

Kana rádi
Ráchají se v pivní kádi
všichni moji kamarádi
zbytky krásných ideálů
zvracejí do pisoárů
Prodávají svoje mládí
všichni moji kamarádi
za otravu alkoholem
za spaní pod mokrým stolem
A jsou rádi že jsou rádi
všichni moji kamarádi

Jiřina
Miluju Jiřinu
z třetího patra
jenže jsem v prdeli
- Jiřka má fotra
Fotr je hovada
vymlátí hospodu
a taky je předseda
ROH výboru
Mě nemá v lásce
že nejsem v odborech
když nejel výtah
potkal mě na schodech
Povídá "Šupáku
IcliB so mi z cesty
a Jiřině taky
- mám tvrdý pěsti,
nenechám dceru
takový potvoře
co nechce na schůzích
mít ruku nahoře I"

Morava_l987
Moravo z mostu dálnice
Moravo na dně sklenice
poprvé dneska vidím tě
u tebe večer na bytě
na rudý hvězdy padá prach
opilá nevíš co je strach
Moravo kurvo s cucflekem
Moravo fízle s pendrekem

IKS YPSYLON
Progresivní
Stejně
Stejně
Stejně
Stejně

prorazilo,
prorazím*
prorazím,
prorazím,

XKSXXKHXKBX

člověk
aé heslo je egoisraus
úspěch a slávu věčnou
nechci znát slovo humanismus
budu žít s krásnou slečnou

Mít se dobře a mít to co nemá každý
Mít spoustu peněz a krásný váz
Být prosto nejvyšší i za cenu vraždy
A moje manželka - to musí být kus
Toužím po moci o tak nesmím brát ohledy
Zbytečnou ochotou si kádrový profil kazím
dá chci být nahoře, tak posílám šéfům pohledy
Stejně je jednou na kolena srazím

Dědičné

proileti

To jsi tomu zase dal, ty ožralo, ty nešikol
Proč jsi na to dítě řval, ty hovado, ty nocito.
Myslíš si, že tě nevidí, že tě neslyší?
Koho já jsem si to vzala, kam jsem já to rozum dala,
•á neštastná, já neštastná, co ol jen počnu?
A dítě stojí v rohu a tluče hlavou o zoS.
Slzy mu vytékají z očí a noví, co bude dál.
Nerozumí ničemu a ničemu rozumět nechce.
Touží po lásce a slyší jen nadávky a nenávist.
Nonávist, která jednou zaplní i jeho srdce.

Harmonický člověk
Děláš všechno a neumíš pořádně nic
Máš patent na r o z u m , ale lidá se ti směj ou
Chceš všechno znát, říkáš, že zítra dokážeme víc
Nikdy nepochopíš, proč lidé stále klejou
Ty za to nemůžeš, tok vychován js& byl
Měl sos stát harmonicky rozvinutou osobností
Točí so jen divíš, proč každý říká že jsi debil
Stal sos jen obětí revolučních událostí
Oběti, jak jistě víš, jsou zajisté třeba
Tok smiř se s tím a neplakej již
Snaž se jen uhájit svůj každodenní chleba
Náš cíl je přec každým dnem stále blíž a blíži

V.VLACH
Tvrdě
Černý stín, kroky pryč, utíkáš.
Slzy studený, dech rozedraný, umíráš.
Náladu v míchačce na krásný zdroje,
máme v hlavě chytrý stroje.
Pozdě sis uvědomil kde jsi.
Pozdě eis uvědomil kdo jsi - nikdo
a že je té z toho blivno?
Smích se převaluje jako říjnová mlha,
estóbák cričije do řeky - nebudou ryby.
Kuffnerův pavilon - musíme udělat sondy do podlah,
padají stropy - zavolejte telefonem.
A s i mají hlad, taky - ulice, jejich máma, je zkurvila
jako nás bastarde, hanobení státu,
docela maličkého, přikrytého bilým závojem.
Pýcha, má pýcha dostala rakovinu kůže.
Připadám si jako bludiště, kam vhodili aer tvou kočku,
shnilou a smilnou jak moře.
Můj kmotr mě nenávidí 1
To té vadí? Se mě zeptala maminka se slzama v očích,
už zase ta kurva nechodí do práce
a na ulici už zase lezou
V e l k ý dům
V prvním patře rachotí stroje, co ovládají dělnici
od šesti do půl třetí, upocení, za kus žvance...
V druhém patře je slyšet šustění papírů o lejster,
to malí úředníci mají starosti, jak si přilepšit...
A z třetího patra není slyšet nic,
ředitel se svýma šesti rukama tiše chrápou...
Rodina Kazimira Vančury
Můj otec dělá přes čas (bůhví kde ale není),
můj bratr neumí v ů b e c mluvit (narodil se před měsícem),
moje matka stále odpočívá (hlodá v ni rakovina),
moje baibička poslouchá rádio (co má chudák dělat),
můj děda si čte a spi (pomalu čeká smrt).
A já
Převtělení
Bojim se pomyslet co je za nočním oknem.
Strnulé stíny keřů rentgenuje mdlý měsíční svit.
Polykám své vidiny, co to je?
Blázen by za tím hledal něco víc.
Vzpomíeň si bestie,
včera se konalo několik skrytých poprav,
zítra jdem na další
Kolik ještě, vydržíme?
Potichu někdo ladí housle
a v tom spadne obloha: bum.
de pozdě, řekla a utřela dítěti krev z uší.
Připadá to všechno takové.... syrové.
V š i c h n i jsme maso, hovězí, vepřové, mleté...
Potí se mi prsty, únava jo v pokročilém stadiu
a koukám v noci ven z okna.
Vidím stíny keřů - umírají.

Vítr jim jediný vzdává poslední hold*
A najednou jako kdyby okno zmizelo
a já stojin mezi toni keři.
Mám strach, sic nevin z čeho, něco ně nutí
na nic nemyslet.
Jakoby měly ruce, nohy, ústa.
Náhle začaly se ranou rozmlouvat.
3á byl člověk, já taky, já taky, i já.,..
Zvuky se ni v hlavo začaly hádat.
Podíval jsen se zpátky k oknu, v zoufolém
strnulém postoji.
De tan rozsvíceno a z okna se na ....
f,e, ne ... na mě sa nekouká, na nás ... se
kouká.
S!nr£_jo_SGn_( nebo ne? Kdo poví pravdu?)
Stojin už nevin v kolikátém zástupu čekajícím na něco. Nohy
mě bolí a přesto se snad dočkán Zavírám oči, představuj u si
svůj klid doma: Ležím rozvalen na gauči, ponožky bych si už
měl vyměnit, si říkám a do úst vpravím další sousto chlebíčku
co raě zbyl&Jri od včerejška a stále se dívám na televizi, aniž
bych vnímal její jistě nudný program. Kolem mě lítá odporná
moucha i co váboc chce, potvora?
Sáhnu si na zen pro staré noviny, napřáhnu a čekám až moucha
sedne. Bun! První rána - samozřejmě vedlo. Moucha bzučí stále
víc a víc, připadá mi ta nejhnusnější zvuk co jsem kdy slyšol
Bun! Další rána. Bura 1 Další. A další. Tu už běhán vzteklý a
novinona v ruce po pokoji a bezhlavě chci mouchu zabit. Proběhl jsem k oknu a tu náhle zapomenu na protivnou mouchu.
Zaujal mě totiž obrázek co j3on spatřil z okno; je tan spousta lidí a shromažďují se kolem nějaké
Ze snění mě náhle něco probralo. Něčí ruka mě zlehka zaklepala na rameno. Dá se trochu ulek a otočím se. Do očí mi svítí
obličej, leterý jsem už odněkud znal. A l e ...
Něco tu nehrálo. "Kolik ještě let?" se jen obličej zeptal a
znova se roztáhl do toho divného úsměvu. Ani uevíra proč, ale
neodpovídám. Den $e dívám do toho nepřirozeného obličeje, ktc
rý je mi povědomý. Hlavou se mi jistě honí všelijaké myšlenky
ale já jsem v jakési divné letargii. Obličej zakroutil hlávci
a řekl mis "Jestli chceš, náš ještě šanci rozmyslet si to jon si to rozmyslet I"
Tu jsem si uvědomil tu hroznou pravdu: jsem oběšenec, který
kouká s přeraženou páteří a vyboulenýma očima na druhého, o
týden staršího. Co se vlastně staloE De to pravda? Co se tu
dělo? Nemohu si vzpomenout. Jen mi nojde do hlavy, že vůbec
přemýšlím. Oběšenec! - hrozná věc. Ale ... měl bych bej t snac
mrtvěj, ne? Vždyt sedím na zeni! Hrozne zjištění. Opřen o
kmen stromu chci promnout krk, protože ně divně svědí. Vtora
moje ruka narazí na něco: prsty ohnatávají tlustý provoz, lete
rý mám kolon krku. Tak přece? Podívám se nahoru, do koruny
stromu a nemůžu dohlédnout: koruna nikde, jen kmen vodo nekaň
tan - nahoru, štípnu se do tváře a nic necítíu. Takže jsem
mrtvěj? A hned naplněn touto hroznou a šílenou myšlenkou rycí
le rozvazuju provaz, co nám kolem krku a odhazuju ho pryč za
sebe,, rozběhnu se a křičím. Ruce mě svírají hlavu, jako by
chtěly nahnat vzpooínky do mé h&avy, Utíkán neznámou krqjínou.
ačkoli jsem v^ní žil celý život. Proboha živého, jak se dozvím pravdu?! Rvu a utíkán dál ulicemi,přeplněnými ulicemi.
Mlátím hlavou o dlažbu, mé ruce i obličej jsou od krve a jakt
smyslů zbavený řvu stále dokola: M K d o mi řekne pravdu?!!!"

A v uších jsem slyšel stonásobnou ozvěnu. A l e lidi kolesu
raš procházeli jako bych tu nebyl a já slyšel jen jejich
ptačí štěbetáni. Už j setím na pokraji sil, opřu se o sloup
osvětlení a m^ij hysterický řev přešel
do zoufalého pláče:
"Proč? Kdo? Jaké je tedy pravda?"
A tu s vědomím, že jsem uzavřen v nějaké neviditelné kleci
a že já sám sobě jsem prokletím a pravdu se nikdy nedovím,
jsem si všiml divné věci, která mě zamrazila až v morku kosti:
Všichni lidé, kteří kolem mě procházeli, měli místo své tváře
jen prázdné bílé místo.

Slepci
SlepciftitóláXjsou, pod hladinou.
Slepci přicházi, svůj zrak nachází.
Slepci.
Slepci budou zlí, budou se mstít.
Slepci jdou, pod hladinou
řeky.
1. skutečně hořce pravdivá zpověď M.S.
Schizoidní odvahu mají všichni tady
a tisico lidí umírají hlady
třepet o se jako ty osiky »a podzim.
Ptám se: kolik jeDÚtě vydržíte zim?
Váš život nemá cenu, prodejte mozky,
však všude najimaj na práci mezky
jsme živý kameny, protkaný přetvářkou.
Vaše štěstí jen slabou je vyrážkou
takových štastných už tady bylo.
Teči so jich zeptejte, co jim te3 zbylo.
Toulavý oči a hlad po něčem novým
a vztéklý si utírej prdol do novin.
Co jste to za lidi, co drží vás mamon?
•odni jsou bohatý, druzí radši na mol.
Život je jon jedon a ten si všichni kazí ř
nejlíp se asi mají jen duševně nazí.
Přomejšlojte tady a už vůbBC ne nahlas!
Buate rádi že máte
ještě hlasovací hlas,
ptáci jsou svoboda, symbol náš.
A l e to ostatní, to je už jen úděl náš.
A c h lidi, neplačte, víte že je to tak,
ujel nám poslední, nonávratnej vlak,
šanci máš jen jednou, tak jí pevně chyt,
možná že je to tvá životní nit,
A tak
utřem
A tok
utřem
život

se budem klidné přetvařovat dál
tajně slzy, život běří dál,
se budem klidně přetvařovat dál
tajně slzy
běží dál.

Slunce
Slunce oloupeme, skořápky odhodíme.
Nakousneme, otrávíme, umřeme.
<i
A co dál?
Dál si upravíme čepici,
natáhnem shrnuté ponožky
a krknerat FUJ
%

Pochod
Pochodují, mašíruji, v řadách umírají
aniž by zpozorovali květ jediné květiny.
V tvářích otisky svých dusí
v rukou mapy svých nekonečných cest.
Oči mluví potichu, ale pravdu,
jen hrdlo se stahuje a pěsti se boří
vzteky do hlíny,
Bezmocnost a touha,
poddanost a poroba,
podivné siluky našeho vesmíru se trhají
a mísí se s lidskými myšlenkami.
Pojídají nářek jich samotných
a vrásky jslou vyschlá koryta spásných řek
co tečou možná do nebe.
Ale co si počnu bez tebe?
Pochodují, mašíruji, v řadách umírají
svázáni jediným fiktivním obojkem
a šleháni přes hlavu ohnivým potěhem
a pěsti se boří vzteky do hlíny.
Hlad utnout pouta.
A když ti tečou slzy?
Osou to jen záchraně pásy do tvých obětí,
V noci zastavíme ná chvíli,na chviličku,,.
A pak zase dál
•it a neohlížet se (nesmět?).
Radši se smát a utírat hořké slzy,
vždyt nám ještě svítí na nebi hvězdy.

V místnosti ticha
Místnost ticha, místnost mrtvá
v noci nejkrásnější, ve dne hrůzná
Plná neznáma, celá, celičká
lůzy a myši, prach a světlo,
zjevení krásy, pod maskou bolest.
Vejdi už tam, chceš a nechceš
pojme tě celou, tek nebo tak
Místnost ticha, tam zapomeneš
tam vzpomeneš, tam zůstaneš.
Vůně tmy v mlze ticha
Křivka do tmy, bojíš se stále
bolí tě to víc, chceš zamknout dveře.
Opilá chceš se zabít v místnosti ticha,
pak ale klesneš a slzy tě utopí.
Kousek světla tě miluje
skrz malé okno va místnosti ticha.

Šeptej sobě, přikaž sobe.
A když už se neslyšíš, jsi tady?
Všimni se, komu jsi se ztratila
to ses už rozplynula, celá bílá
jsi pryč, celá bílá.
Místnost ticha, místnost nrgvá,
v noci nejkrásnojší, ve dne hrůzná.
Plná neznána, celá, celičká
a ty celá bílá, celá celičká
a ty celá bílá, celá celičká.

Odchod položit věnec
Kvílí, kvílí rajská hudba v úších mých
a slzy se lesknou v očích tvých.
Sen o narození Ježíše Krista po druhé
a do toho božské zpěvy ponuré.
Po schodech z mlhy jdeš na nebesa
položit věnec k nohám minulého času.

V příštím věku
V příštím věku na cizím slunci se potkáme
u moře ohně a u červeného kopce.
Vg skafandru budu mít, tam kde je srdce,
zabodlej nůž,
budu se usmívat celý šfcastný, že ještě žiju.
V řece plave hnůj a psí bouda, je povodeň
a mám hlavu plnou myšlenek.
Pamatuj na sraz na planetě Gahom v příštím věku
revolver v kapse, náboje nech doma.
Oplodníš nebe, kde rostou ty příští světy,
zasadíš strom o pak ti odumřou nohy.
Smích ty neznáš a slpy taky ne.
Na hlavě mám černej flek od požáru na slunci.
V příštím věku na cizím slunci se potkáme.

DĚLEJTE NĚCO !
TŘEBA PR0SER !
Z^PAOOČESKEJ PR83ER !
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MOZKOVÁ SONDÁŽ - Zima lS87s
"Smrt 1© ©en"
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Toto album vzniklo jen díky příznivcům Mozkové
Sondáž© a speciálně na jejich přání* A také 90
náležitě liší od předešlého dvojalba "Čtyřlístek
duší", které bylo svým způsobem vynikájící a jen
ztěžka sýQ hledaly nové nápady. Ovšem Mozková Sondáž
s© cítila dlužníkem svých příznivců za to, Ž© je
okrádá o ©voje živé koncerty (viník je tvrdohlavost
náležitých úřadů, které si nedovedou připustit
styl, který Mozková Sondáž produkuje a ani jiný
tomu podobný) a tak se snažila o takový malý pop-projokt, který se, dáee říci, vydávil a honosí e©
úvahovým názvem "'Smrt je sen". Celkový zvuk na celém
albu má XK jinou podobu než předešlé dvojalbum. C h a rakter alba je více "bigbitový", ale místy s© vrací
do časů svých začátků
(1986 - Pod Lavinou; Mezi žebry
radiátoru). Osou tam rúznlXlKXMÜIorodé skladby, někdy
je slyšet neuvěřitelnou znět zvuků, které jsou různě
zkresleny a někdy se vše slívá v jeden pevný, abstraktní
obraz. A l o vše má pevný řád (jen sera tam úlet).
3e třeba důležité poznat rytmue skladby, pseudomelodie
skladby, doprovodné zvuky a obraz skladby - to je
základ pochopeni Mozkové Sondáže,
0© třeba si všimnout také textů na tomto albu. U ž
nejsou ani tak klasicky křečovité, ale klidné jako
hladino nočního jezera (ovfiotn s podemletými břehy),
leckde i no "aktuální témat"(Osem jeden z řady), 3e
také sympatické, že ai Mozková Sondáž ponechala texty
humorné a lehce IroMnlcké* Oe to však naposledy. "Smrt
je sen" je poslední album, na kterém se takové texty
nachází•
Momentálně Mozková Sondáž pracuje na velikém projektu,
který možná přesáhne hranici možného reálna. Plánuje se
také znovunahréni n©jlapilch skladeb z roku 1986, protože obé alba z tohoto roku Jsou zachována ve slabé kvalitě
a ještě k tonu mono. Takže z toho plyne jedno: příznivci
Mozkové Sondáže se mají v roce 1988 nač těšitj vždyt také
tonto rok je obzvláště třeba nezapadnout do komerčního
bahna, které na nás číhá za každý® rohem.
Na závěr je třeba Mozkovou Sondáž pochválit,, že v
době, kdy pracuje na svém veledíle, ei udělala čas a
dalo si tu práci a v podobě tohoto alba dala vzpružující
injekci svým příznivcům, ale i ostatním, kteří se teprve
pozvolna učí chápat tento sound a také těm, kteří teprv
váhají a jsou si nejistí co mohou čekat od té ta pro ně
zatím neznámé muziky, která vyvolává u lidí stav maximální
duševní soustředěnosti z pohody.
»
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PAVEL BĚLOBRYSOV
Člověk A ^co_rněl_|í t - tisíc_iet
Pozná se, občané snadno
že nemáme důvpd se smát.
Vždyt klesáme, občané, na dno
te3 bylo bý omylem spát.
Když z domova dlužník odchází
tak sotva ho někdo provází.
V potrhlém pachtění za fortunou
dva pitomci do svislé rakve se cpou.
Nejspíš zůstaneme zase o vodě,
nebot v pivovaru došlo k nehodě.
Oak krátce, běda, trvá všechno krás^né,
jen bolest, která pálí, neuhasne.
Staletý živý dub, sftřemhlavý let,
společné majé jedno - pohyb vpřed.
Zvol si růst pozvolný, či volný pád,
nikdy se ale nesmíš cíle vzdát.
Strom věří v zázrak, chuděra,
než na něj přijde sekera.
Chceě-li mezi tresky,
chceš-li se rybkou stát,
koukej se topit hezky,
hlavně moc^ nebublat.
Dedněm je osud praporem,
jiní ho vlečou s odporem.
První jdou zlehka vpřed,
ty druhé náklad táhne zpět.
Dědeček měl hrozný sen:
nedostal čaj s bonbonem.
Přátelství jim sedí v mysli,
pevné jako v dubu hřeb,
navzájem si mockrát přišli
na křtiny i na pohřeb.
Smrt je jaks kanonýr slepý
co namíří lhostejno kam.
Pak nikdo už nesmete střepy
a neslepí rozbitý džbán.
Hned jsem v chrámě,
hned zas v jámě,
někdy doufám,
jindy zoufá mi.
Někdy bendím po hospodách,
jindy není ani voda.
Život žít, štěstí mít.
Už se mi nedaří
onen svět navštívit
radí mi lékaři.

Byl lékárník v kině,
pak na bílém víně.
A ž k slzám prý dojmout se dal.
I přehlédl zdáli,
že vzal cyankáli,
a klientům svým je namíchal.
Pijí docenti i svatí,
ti, co za vzdělance platí.
A l e i tensprostý lid
jako duha umi pít.
Člověk si život vyměří,
srovná a předplatí.
Devátá vlna uděří
a všechno převrátí.
i

A c h , smrti, děvko nesmrtelná,
Jediná vazbo závazná.
Za rájem žití díro černá,
ženeš nás všechny do prázdna.
Kolem nás láska všude
plamenem hořelo,
z ohně však záhy zbude
jen hrstka popela.
Kritikem jednou oslyšen
stává se člověk Ježíšem,
jenž slyší zas a nanovo
(ukřižovat a hotovo)
'V
A n i ž jsi vstzAo z kupky hnoje,
bez nadání a znalostí,
jak lehko jsi se, prase rnoje,
doěkalo nesmrtelnosti.
Člověk neměl vzděláni,
dřel se jako otrok,
tečí ho ale zachrání
osvícený pokrok.
Býk nevyjde už z chléva ven,
je osolen a opepřen.
Já zabitého býka snin,
vždy t nezemřel jsem spolu s ním!
Dvounožec má dvouhlavnovku
na vlka i na užovku.
Také ptáky zastřelí,
jenom tak, že letěli.
Mlčení v sobě skrývá
chápáni, souznění...
někdy však také bývá
bojové mlčení.
Hřbitovy jsou moc divné parcely.
(Májem se platí navždy, bez slevy.
Živí, že jednou umřou, věděli,
mrtvý však o tom, že již umřel, neví.

Lidožrout se rozevzlykal,
zatvářil se kysele,
dál však soustředěni žvýkal
nejlepšího přítele.
Život byl fádní, ospalá bajka,
já tě z prázdnoty vyvedu ven.
Jásot osmibarevná je vlajka,
kterou vztyčím ti nad osudem.
Ty si líháš
všichni ctí
Se mnou ale
sdílejí jen

«

se ženuškou,
tě velice.
chudé lůžko
štěnice. 1

*

Hřbitov, ten dosud daleko je snad.
Léta však jsou a dávají to znát.
Za družné besedy příjemné,
šelestu listí a proutí,
docela vlídně se vzájemně
žrali dva lidožrouti.
Lidožrout saku uvykl
a zakoupil si bicykl.
Vymoženosti ocenil,
jídelniček však nezměnil.
ftekl jsem starci, kflyž šel zase spát»
to mál ton spánek, dědo, tolik rád?
On protáhl se, pravil skoptickyt
Trénuji. Brzy usnu navždycky!
Hlavně vždycky hlavu chránit,
večer z domu ani krok,
jinak brzy slušní páni
sepíšou vám nekrolog.
Krasavici odhalenou
spatřil chlapec zmatený,
neřekl nic, dostal jenom
drobné mravní svrbění.
Vy šakali okoralí,
šmelináři, ketasi.
Však vás jednou život
kudlu na vás vytasí.

spálí,

Jistěže zle je obětem
hrubého nasáli,
někdy však hůř je těm,
kteří boj přežili.
Lidožrout nemá dost kalorií.
Od těch dob, co jí jen ovoce,
jak se tak, vychrtlík, hlady svíjí,
vypadá krutě a divoce.
Příběh lump a chvíli ječel.
Potom jako dítě brečeli
Nechci nic, já jen tak,
ale dej mi na koňak.

Má v duši jistý tajný hřích
ukrytý zrakům ostatních.
Z čoho ho všichni viníme,
v to;n naopak je nevinně.
Někoho strach zcela jistě
tolik zkrušit MUdovede,
že si hledá cestu v aístě,
kudy žádná nevede.
Nelekej se nebezpečí,
které předtím dobře znáš.
Číhá hrůza ipnohera větší
někde, kde ji nečekáš.
Celou noc mnich se modlil k Bohu,
ráno pak vzal si ke kávě
pornografických fotek slohu
o prohlížel je hltavě.
Kde noní hloubka a kde proud
nehrozí silou vírů,
tam stejně může utonout,
kdo nemá v sebe víru.
Až
až
at
mi

sežvýkám dny své a strávím,
dám si to konečné stop,
v louži, kdo kvákají žáby,
přátelé vykopou hrob.

Každý ti hochu dosvědčí
tu pravdu z dávných dob
že dokonalé bezpečí
ti poskytne až hrob.
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NEVZBUZUOOU V TOBĚ STÁTNÍ
VYDAVATELSTVÍ D0VĚRU ?
VYDAT SVODE DÍLO CHVÁTNI
V ZÁPADOČESKÝM PR8SERU !
ZP je zaručeně bez cenzury!

F. PEROUTKA
Co je fašismus

(úryvek)

Důkladně v í m e , co je fašismus: zanícená, zjitřená v ů l ©
k moci; sbírání nespokojenců a ctižádostivců ze v š e c h koutů
a odsunování starosti, co s takovými lidmi, až na druhý den
po vítězství; postavení rozumu pod cit; tak vytrvalé v t l o u kání předepsané ideje do hlavy, až v ní nezbude nic než
stranická spolehlivost; povýšení propagandy nad pravdu a
organisace nad ducha; antisemitismus! zálibné p o n i ž o v á n i ;
systém jedné strany; lstivé výklady, že nesvoboda n a k o n e c
přece jen je svoboda; boj proti korupci nejdříve a o b o h a c e n i
vůdců potom; umělá hospodářská konjunktura na státní ú t r a t y ;
okázalá, honosná režie schůzi a sjezdů; vysoké boty a uniforma; teror; násilí jako hlavní prostředek; týrání v ě z ň ů
a vyšetřovaných; cynismus k svobodě, dobru o ž i v o t u d r u h é h o ;
chtivost a loupení majetku; stádni podrobení se a u t o r i t ě ,
katastrofální vyvrácení lidského druhu z toho m i s t a ( kam jej
postavilo kritické a humanistické devatenácté století; nálada únavy z užíváni vlastního rozumu, jak ji vyjádřil b á s ník: "Já dlouho jel a nyní s chutí slezu, a zaklejte mne
třeba do pařezu"; boj proti objektivnosti; neúcta k i n t e l i genci; vítězství revolveru nad diskusí; posměch h u m a n i t ě ;
spravedlnost, vyrvaná z rukou soudů a vložená do rukou libovůle; výroky jako: "beru spravedlnost do svých rukou";
"trestní akci podle vlastního uváženi jsein rozšířil"; X
"nemám co zkoumat, jestliže některý z těch bořitelů, štváčů
a travičů studní byl postižen osudem příliš krutým".
V y , kteří jste to poznali: není to fašismus? Různé j e o u
politické, hospodářské a sociální stránky fašismu. A l e ma
hlavní rysy, které dávají základní podobu - hnusnou - celé
té změti. Má svou poznávací známku. Jest' jí cynické, surové
nelítostné zacházení s člověkem a z toho vycházející n e d b á ní práva. Sníženi lidské pozice na postavení vši. Kdo
surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských
práv, je fašista. Překonávali fašismus znamená toto p ř e k o n á vat i .
Jest možno postaviti krátkou a přece v y č e r p á v a j í c í
formulku: nejsme fašisty, pokud uznáváme lidská práva a
jsme ochotni se pro ně exponovat.
(1947)

Tak nebo tak

(úryvek)

J s o u mezi námi lidé, kteří nic na světě nepokládají
za demagogii, jen řeč o svobodě; už samo vyslovení pojmu
svoboda je jim podezřelé ze svůdcovství lidu. Z a j i s t é ,
nechceme popírat, že toto slovo vyslovujeme s rozechvěním
o snad i s patosem. A l e národní společnost je jen tehdy
zdráva, jestliže některé představy jsou jí přijímaány
nikoliv lhostejně, nýbrž se v z n e š e n o s t í pozdviženého citu.
Záleží jen na tom, jaké jsou to představy, vedou-li v z h ů r u
či dolů, jsou-li naplněny kladným nebo záporným lidským
toužením. Není-Ii vhodno vyzývat lid k tomu, aby chtěl
být svobodným, k čemu jinému je vhodno jej vyzývat?

Člověk je víc než politik

(úryvek)

V ý z v ě , kter# tu bude vznesena, rná tak málo nadějí na
rychlý úspěch, jak jen si možno představit. Přesto musí býti
formulována. "I cesta tisíce mil začíná jedním krokem,"
De to - jak nesnadná I - výzva k politikům, aby se vzdali
toho, co již téměř mají v hrsti: práva tvořit člověka, rozhodovat, které lidské vlastnosti mají být pěstěny a rozvíjeny
a které potlačovány. A b y , v podstatě řečeno, přestali ochuzovat život. Dosud nikdy si politika neosobovala tak velké právo
nad lidskou duší. Byla jedním z četných jevů mnohonásobného
života, byla kdesi, poměrně nízko, zařazena v stupnici hodnot.
Lidská osobnost byla vytvářena ovšem také jí, ale vedle toho,
více, v dílnách autonomních institucí, jako jsou rodina, škola,
náboženství, filozofie, literaturo, věda, umění, Nyní politika
zmohutnulo a osobuje si celé právo: ponechává ovšem instituce^
ale usiluje si je podrobit a působit přes ně. Jsme ve století,
kdy oe vyhlašují totální nároky na člověka: buč! dáš všechno - nebo nedej nic a zhyn.
Politika myslí ve válečných termínech: žádné slovo noookuje tak často jako slovo boj. At je to boj na frontôip na
arákádách nebo jen boj volební a mezi stranami, politika
touží udělat z člověka výhradně vojáka v tomto boji, nástroj
v zápaseno moc, schvaluje na člověku jen ty vlastnosti, ktoré
to usnadňují, na ostatních noná zájem nebo je dává do klatby.
Dakp by myolila jen na tu chvíli, kdy člověk bude raobilisován,
o jako by jediným květem lidského života byl politický zápas.
Mobilisovaný voják má přesně předepsáno, co smí nést v tornistřo. Mobilisovaný občan - a jaksi žijeme ve stavu permanentní
politické raobilisace - dostává předpisy, kcliVobsahu smí pojmout jeho duše, aby se neopozdil ne pochodu. De to prodlužovaná
psychologie výjimečného stavu, a at politika svedla cokoliv,
tolik zajisté ještě nesvedla, aby zbavila náš život tohoto
nopříjemného rázu. Osou země, kde celá výchova zřejmě má jon
ton smysl, aby z člověka vytvořila kladivo, připravené tlouci.
Žádný objektivní obraz okolního světa nepronikne do těchto
zemi: překáželo by to v přípravě na srážku. Nárok na osobnost
v těchto zorních by byl zřejmě absurdní a proto téměř ani
nopřichází na mysl.
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