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první puget u dveří ve váze

druhý u kamen ve váze

třetí v zrcadle v odraze

čtvrtý na okně ve váze

večer při západu nejmilejší

/ 15 /

motýlí motýli

večery hebce

tetelivé létající

do ztracena stíny

ohňů netopýrů

a stromů zažžených

v mihotavém v sametovém

proplétání klínu

nad ohništěm noci

/ 14 /

astry v zahradách ZÁŘÍ

na sklonku ZÁŘÍ

ZÁŘÍ

ZÁŘÍ na sklonku

ZÁŘÍ v zahradách astry

ačkoli obloha

obloha přetrvá

ve hvězdách pomíjitelnost

kup si v tržnici

květiny zpívající

PR_Letr_1-168 FIN (180) (K)  21.10.2014  9:33  Stránka 14



/ 27 // 26 /

a opût

tfiebaÏe naposled obejít

po Ïebrotû rozdávající hlavu i srdce

ke ãtyfiem hol˘m stûnám

pfiiãíst tu pátou

a stvrdit

úpis

krásn˘ je

mil˘ mÛj

jak plane

k popeli té

jiÏ nazval

paní

promûny

je‰tû jednou

v‰echny dny Ïivota pod rukou

prstoklad lásky na cestách za vûãností

dokola hrát a obehrát

b˘t obehrán

uÏ o v‰e

skonãit

oblak

pomíjející

du‰e má

na odchodu

kvûtina

hofiící

v peci

chce‰

to v‰echno

tolik spanil˘ch plátkÛ navÏdycky

aby zvadly?

astry

s oãima té

jiÏ jsem miloval

dej k mé rakvi
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ó
ostré vûtve ó

ostré vûtve

a svûtla
mdlá a svûtla

mdlá

nad
svûtem pod

svûtem

ó
to dvé je tvé ó

to dvé je tvé

a svûtlá
mdlá a svûtlá

mdlá

na mostû
tváfi na vodû

tváfi

tvá

tvá

vá

vá

á
–

á
–

a

v rybû

chodím v rybû

má bota se podobá rybû

je to ryba

je to bota

je to ryba

je to bota

ryba

bota

ryba

bota

a

b

a

b

bao

bbo

rybaota

rybaabota

rybbota

bb

b b

b b
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J. S.

dny i dny i

i dny i dny

dny i dny i

i dny i dny

dny i dny i

S. B.

noci uf noci uf

uf noci uf noci

noci uf noci uf

uf noci uf noci

noci uf noci uf

Rekonstrukce sebevraÏdy
hudbymilovné domovnice

Drala a trylkovala ó tra la. (Dr Hála)

Dodrala drolíc pudr na líc. (Dr Zajíc)

Dále pravila: (Dr Akvila)

Má Kulich kuli balajajku já. (Dr Lukl)

Ajuk jalalab iluk chiluk am. (Dr Schlamm)

Kdo se kulí kolí

mějž pero sokolí. (Dr Vokoun)

Mám-li balalajku pudu do hájku

sednu pod májku a na strunce

uškrtim se. (Dr Škrdle)

Neškrtila se v lese škrtila se

a uškrtila na kalounu na klice

z kaprice. (Dr Jelen)

Jásav˘ skfiivánek
a sova bolestná
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eh jitfienka vy‰la

jel kolem vÛz

pásla oveãky

v lese hrÛz

pfii‰el tam myslivec

fiekni no kdo je to

cel˘ vûk ho ãekám

milence svého

naproti mi vy‰el

teì zbaví mne zlého

muÏ na voze

kdyÏ blízko byl

usly‰el zpûvy vûtrné

proãeÏ dál ani nevnímá

babiãka mûsíce

muÏ mûl pole

i je chovala

stulené

velik˘ a bled˘

ó jé toÈ kostlivec

na svûtlo kéÏ vyjde

ó mé Ïelení

ten bíl˘ stfiíbrohnát

po lese skr˘val se

je noc a dÛm

i co vidí

pfiehrne si pelerínu

ztratil se klíã má zavfieno
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/ 54 /

a nevymfiela

v sam˘ch girlandách

Majestatis 

koncerty

do  gulá‰e

je‰tû dnes

v mozku

tak  pozdû

a záfií

a visí na lauru

postrkuje

ufiíznuté

kloktání

telefonních drátÛ

ãí  mûsta

okna ãí

ãí oãi

a ãí nos

hlaviãky

slaviãí

a  kabanos

na sedmou

natoãí

z jednoho tûsta

díky!

pralinky

oãka

budíky

koãka

malink˘

prstíky

oãka svy

úsmûvy úsmûvy

kolena

koleda

zahrado zelená

úsmûvy

z v˘vûvy 

‰tûpnice

koleda koleda

hranice

v˘vûsky v˘vûsky

vypumpovan˘ch hlav

za‰leme

k holiãi  

·tûpáne

pozdrav

novoroãní:

rybiãka

oholená

·tûpáne

autodafé

bez  ‰upin

uvidí‰

Ïivot je moãka

a Sladce spi

do toho sly‰ím

a ti‰ím

olezlou touhu Ïít…

i B˘t je Vtip

i B˘t je Vtip

vfie‰tí papou‰ek Ibis

varhanní pí‰Èaly

krematoria

relace      

ko‰Èat

v mot˘lku

a Bude‰ Fit

a Bude‰ Fit          

vû‰tí papou‰ek Ibis

v aprílu

na grilu

ofií‰kÛ kÛÏiãek

praskot

a slavné To Be

se táhne z tuby

na kartáãek

Or not To Be

v‰ech hraãek

úsmûvy úsmûvy

PÁTÝ
LALOK
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HHRROOUU  
VVOO  RROOJJEE

LLIITTEERR

HHRROOUU  
VVOO  RROOJJEE

LLIITTEERR

HHRROOUU  
VVOO  RROOJJEE

LLIITTEERR

FINÁLE

Na na‰ich Ïivota pavlaãích

jdou boty s ko‰Èaty

v zajetích zajeãích

jeãí má hlava

je ãí?

âí ne-li tvoje Nelly

má lásko k maÀásku

ãinely tfiískají

o modrou bandasku

Muka mula lepé tele 

slova zdola bulu kula 

na papeÏském ukulele

Kukly pukly

mot˘li otyli

na oblace

a klíã na kly

zavûsil vrátn˘

za ovace

lidu popelnicov˘ch polí

v muzejních vitrínách 
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ly   rik    mí   dá   sen    hrou  Ïit     do    vû     cí

bo    fie    tváfi   vslo     vo      vo      lá      kÛ      lí

so    ná     pi   kách   ro      du    zvuk  dav   na

rek   roz    ha    lu      je       Ïi     vná   ná    dra

su    dí     tce   na       li        tí      rtu    boj   ma

dba  lem  za     jí       ter     jeÏ   zna    ma    bra

na    ãar   je   vám   vá      zez   kÛ     l˘     vu    ni

ly    rik   bo      so    rek  su   dba  na

mí     fie      ná    roz  dí   lem  ãar

dá    tváfi     pi     ha  tce    za     je

sen v slo   kách   lu   na   jí     vám 

hrou  vo     ro     je     li     ter    vá 

Ïit   vo      du      Ïi     tí    jeÏ  zez

do     la    zvuk   v ná   rtu  zna  kÛ 

vû     kÛ    dav     ná boj  ma  l˘

cí    lí      na     dra   ma bra   vu   ni

me    vû    kÛ    ta   sem  ni    ãky    su    ché

du    tá    tváfi  no   ci    na   skle     lás     ko

sa   ha    si     pro   v˘  hru  pa      ko    sti

stá   ra    tfie    bí     dÛ ‰ku    be      rÛ    Ïe

la  mpa   le    há    my  vlest    fie    ãi     Ïe 

vsá dí     vou sem    sl    zy  znak    tvá    ru

dfie  zvÛ    le  hle   m˘ Ïdû ãa(s)   psy  dnes

me  du    sa   stá      la     vsá dfie  

vû    ta    ha   ra   mpá  dí  zvu

kÛ   tváfi    si     tfie  le  vou    le

ta    no    pro    bí     há  sem hle

sem   ci      ví   dÛ     my    sl mí

ní     na    hru ‰ku   vlést    zy     dû

ãky  skle  pa    bé      fie    znak ãa 

su  lás   ko   ru      ãí   tvá psy 

ché   ko sti   Ïe      Ïe     ru  dnes
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MATTINATA

toccata tetřevů toť tokání 
života kokodák
tok dějin těžký smog a kloktání 
slavičí kvák –
a k tomu Imprimatur k tomu Morituri
LŽI TISKNI TISKNI LŹI 
svinutých roliček půvab skončených rolí laur
tohle byl Kelt a tohle Germán a tohle Maur 
krysaři pískni
odkud ty napěchované fůry
jdou zástupové z děr
Love story lidstva
sběř veze sběr
svinutých roliček skončených rolí
posvátných traktátů a ctěných kostiček
s božskými voly u voje
historického předvoje
KOKODÁK!

/ 93 // 92 /

KARTOGRAM

auta skříně nápisy karafiáty 
život náš dnešní, ve kterém jsi již 
zapomenut.  Pod Piláty z Pontu
responde:  Unde venis
o Rex? Odkud jsi vyzdvižen
na tuhle skládku
pojízdných památek
se zmetky velkosvěta
bez původu a bez matek
zapomenut. Imago Dei –
Karafiáty prší a zlatý déšť:  
Zeus přilehá k Danae. 
Idea k masu: zrodí se hrdina Perseus
a po něm kavalír a dále uebermensch
a potom gangster. Staletá deifikace lidství k hovadskosti. 
„Passus est pro nobis, descendit propter nos…“ 
Klaun cestou vystrkuje z maringotky nos
větří  tvé staré vyschlé rány.

Imago Dei! –  
Na katafalku autostrád  
vezem  tě
k novému finisterre   
kam nevstoupila noha ani představa 
o miserere!
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PUGÉTY „hebké vlásky“ 

omamn˘ch pfiedsevzetí 

ANNO DOMINI 

PUGÉTY           „dobrú noc“ 

posledních pfiání  

Komíny 

PUGÉTY           „tvé oãi dvû hvûzdy“ 

Nanebevzetí  

do hlíny  

PUGÉTY           „luzn˘ch dnÛ“ 

kolem skrání 

Bodliny 

(zaãali vyhrávat k odchodu)    

stébla

tolika let      

SLUNCE

na pasekách

SLUNCE   tolika let

SlÛnû

na promenádních koncertech 

SLUNCE 

Lampión     tolika let 

na dostihách

SLUNCE

Hra    na vzkfií‰ení

tolika let

NOC

v zavfiené lahvi

parky blednou

NOC                    Na klíãek

podepsaná vlastnoruãnû

párky na perónû

NOC        Postavy

na kolenou  Jednoho Ïivota

parky blednou

NOC                  Balíãek

na kolejích

párky na perónû

p o s l e d n í     s i r k a
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bez odpÛrce           vÛbec           vítûzit

vítûzit          nesly‰et    bez kfiídel 

v tom to je   vítûzit           v tom to je 

bez odpÛrce         nesly‰et          vítûzit 

vítûzit           vÛbec           bez kfiídel

nic

kolem sebe   N I C kolem sebe

nesly‰et            se            nesly‰et

nenabízí

neprovokuje

N E R U Š Í

B Ý T

ze sebe

KRAJINOU  STOUPAJÍCÍHO SVĚTLA

PRAMENEM PRÝŠTÍCÍM PŘÍMO DO AZURU

VONÍCÍCH NOCÍ

VÝŠINAMI JARÉ VĚČNOSTI

KRAJINOU  STOUPAJÍCÍHO  SVĚTLA

strmět 

do 

R A D O S T I
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