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IDIOTEON

Den
Jedním
z potìení laskavého
laskavého
dne
jsou
jeho
nohy
Snad jetì
Vidí je
zahlédne
pøibìhnout jeho nos
a ne se pøilepený
otoèí na zdi
zmizí èíhající
za rohem na tvùj
jako popletený
ulièník úsmìv
Potom se zachytí nìèeho nehybného a usne
tøeba sedí
na bidýlku
jako
kohout
kterému na nièem nezáleí
ne ráno libì zakokrhat

Ve pro titul
Pokraèujeme velkomìstem
Jak se jmenuje?
Nijak
Èím jsi?
Nièím
Øádné kopnutí do bøicha nauèí tì
nìèím být
nìjak se jmenovat
A pøesto e jde udupán s názvem na èele
nutí tì to:
mluvit ani co øíkat
poslouchat ani co slyet
pracovat ani co dìlati

Mokré vere
Být èistièem oken Poesie
Lézti po døevìných schodech jako andìlé
v Jakubovì snu
Kdo si mùe dovoliti umývat zrcadlo
zamilovaných?
Èistíme výklad
pína stéká
Zploující se oblièej
stojí za námi
Hadr lítá rychleji po skle
Být èistièem oken Ach strast býti Strast býti
Magická metamorfosa
Nebojme se pinavých manet
Je to s obìdù a veèeøí
Dejme tomu e starý pán
pravý pytlík rozumu sedí
s rodinou
Myslíte a moná vdechujete staré zbytky
telecího a chce se vám poèestnì
zabuèet
A kdyby vám dali majonézu
øekli byste:
já eru jenom jetel

Rozko
nìruje mne do lakýrek
Klid
a potom
jako puma vyletìt
bít
zabít
neznati mezí svého výbuchu
Dobrý úsmìv starého kamaráda
a lesy
vyválet se na trávníku jako dítì
noièkama vzhùru
Bumbat
Matka k dítìti

Ty
modrooký
zná mne
Díval ses
vidìl
Není moná
e bys nevìdìl
kdo jsem
Dítì:
krásná!
Zadnicí nám zastírá
celý svìt

Na prodej
Kdo koupí:
Hedvábí
Citrony
Auto
Cigaretu
Najeené vousy
Kdo koupí malíèek roztomilé sousedky?
Pochlebník
Ano 
  A dokázat e vztah mezi starou
kostelnicí
a mnou
je sotva decimetr iroký!
Devátá Beethovenská
a mùj døevník
To dvojí mám hroznì rád
Jsou v nich instrumenty dráty na spínání
døeva a snìní
Vùnì pryskyøice
a vlny zvonkù
tekoucí
do uí
My jsme docela obyèejní lidé a vidíme
tøebas dívku
Moná e byste litovali alespoò trochu
proè není døevem
Ach takový malý døevník

Báseò
Okno
sen
a jeho vìtve
Okno sen
a jeho vìtve
Okno sen a jeho
vìtve
Okno 

sen 
a jeho


vìtve

Výlet
Na bøehu sklenice Whisky
Nahá
mdlá ena
spí
Radiový Prospero
hvízdá z kudrnaté klícky
Brokátová mlha je nataena
pøes palouk

Radost z radosti
Nohu na stupátko
Ucho na sluchátko
Ret na ret
Ruku v rukávníku
Známku na koíku
Báseò v rozhovoru
Dejte mi housku
Pøál jste si?
Housku
Vskutku?
Pøiteli rozumíte astronomii?
Pochybuji
Foxtrot?
To ano
Jak tedy mùete vìdìti?
Prosím

Na vánoce
Abych mìl blí do nebe
obìsím se na vánoèním stromku
to proto e jsem
a chci
hned pod andìla
co má papírovou hlavu
a hvìzdu
kterou právì teï potøebuji

Sen
Byl jsem deovkou
Moje íalovité tìlo uíralo hlínu
kus po kuse
Byl jsem dlouhý dlouhý
jako zemì tøikrát dokola
Pracovaly ve mnì miliardy èervù
A pak pøilo velké
vypasené dítì
v povianu
uláplo mi hlavu
a moje ostatní tìlo bylo ztrnulé
jenom tak sebou házelo
a se zachvívala zemì

Válka 1926
Pøítímu idiotu
*
Byly to koèièí oèi
Vidìl jsem je
Na hlavì plynovou masku
Vzadu ly øady divných vìcí
Vechny páky a otazníky
Válka
Válka 1926
Usmála jste se
Nevidìl jsem vaích oèí
Ale ty
koèièí!
Svalila se jako kus hadru
Zbytky mých bot
s podìlanou krví
Pøed dvìma roky
na Broadway
prodala nìkolik kytièek
a mìla psa jako bodlák
co tu hledáte panìlko!
*
Je mi zima
Jak ti mùe být zima
v neprodyných atech
Ráz dva! Rrráz dva!

Nikdy se nenauèíme jinak poèítat!
Uslyí tì bùh v nebi
Teï mùe psát básnì
nosem do zemì
*
Mìl jsem Vlast
Byla to taková rùová peøinka
na zahradì v nedìli
Potom jsem el za ní
do kasáren
V kasárnách byla tma
Nìkdo mne pøiláp uchem k zemi.
*
V mé cele
Ve pièatém trojúhelníku
spaly se mnou vi
Myslím na tebe Vlasti
*
Bylo to takhle k veèeru
el jsem do kantiny
Vonìl tam jakýsi odvar
Bylo mi jako bych èetl Karla Hynka Máchu
*
Kdy jsme vyrukovali
bylo nás sedm
sedm takových blbù
a za námi la po poøádku

vechna nebesa
*
Uprostøed nebe balon
a zrovna teï se mi zachtìlo
po prvé za celou válku
vystøelit do vzduchuA vzpomnìl jsem si na tebe
má Vlasti
a namíøil jsem na vrabce
na helmici naeho poruèíka
*
V mìstì visí cáry
luté
a snad ne
Tak velijaké
Nad starými koòskými koblikami
sedí mùj pøítel a píská na flétnu
Pozdravili jsme se dva blbci
abychom vìdìli e jsme to my dva
*
To není válka
to je zahradní slavnost
Zde je ráj na holé zemi
Ohnivé bombóny
aeroplán rozstøikuje lesní vùni
Ó tolik kyslíku!
Tolik kyslíku!
To není válka

To je pøedstavení
Raète si urovnat paruku
*
F. rámkovi
A
a bude po válce
to bude bohdá vèas abych nebyl
(nebo pøece)
pak mne povleèou naí ulicí
Budu mít ovìnèenou hlavu
milostnými dopisy mé Vlasti
Tìlo poseté svrabem a ranami
bude se usmívat jako úplnìk mìsíce
Pojedou se mnou pomalu
aby mne jetì trochu dovezli
ne se rozsypu
a z mého tìla
vystoupí úzský mor
s mírovou palmou
v neviditelné ruce
*

