Milan Koch

Volby /1971/

Pod omítkou je cihla
Atlantida je nalezena
Boj o Parmu skončil
Lidé pobíhají bez cíle a nevědí kam se skrýt
Ega tvrdí ega
Egyptský koráb slunce přistává u domácích opeřenců
Velkokvěté růže jsou ořezány
Vidím znatelné stopy zmizelé země
Kapitalistický komunismus
zázrak přírody
voliči čekají na pokyn
máme na vybranou
byro rozhodlo
máj nemáme na vybranou
máme na vybranou
čas od času
čas nemáme na vybranou
byro rozhodlo
doposud se větší část vědců jen ironicky usmívá
voliči čekají na pokyn
voliči zvolí sebe
ať zvolí kohokoli
toto opatření nabývá účinnosti dne Vrhnutých hlasovacích lístků
jméno kardinálovo je z textů vypuštěno
z řad florentské šlechty byli vybráni podestové
Eunuši se udeří do stehen
bude nám dobře
Mouchy přestaly srát do vepřových žebírek
Ptáci se shromažďují na drátech k velikému odletu
není není podzimu
jsou jen náznaky podzimu
Starodávná kamna se rozpalují
při životě nás udržuje jen dešťová voda
Co tvrdé zůstalo v kamnech
nezůstalo v lidech ani v bramborách
Proč se lidé nechají pro mír kopat do prdele?!
Ať žije lež přetvářka a intriky jako nejvyšší projev přátelství
z lásky bolej vlásky
čistá práce
sušené polobotky za 350 Kč stojí v koutku
čistá práce
Země je kulatá
Slunce je stálice
M. K. je člověk
člověk není nic zvláštního
musím to zvíře bohužel zabít
prázdné místo musíme vyplnit
Kofrové jsou zavřeni
hledáme cestu člověka k člověku
pod ubrusem se skrývá
stůl
tácky jsou vyrovnány do sloupků
talenty se najdou všude
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i mezi voliči
někdy se stávají prapodivné věci
tuky a oleje odjímají květinám silice
co se dá dělat
hmoty je použito
musí být ovšem ještě nějaké lepší jakosti
naprosto čisté a čerstvé
žena se pokouší nadzvednout na posteli
otevřené kufry čekají a zaklapnutí
Počkejte! uvaříme si kávu
Čest se přestehovala do nového bytu
Ilegální letáky přežily město
Zásnuby byly zrušeny
Není činžáků jen špatné pocity činžáků
Žádná barva už se nevmíchá do řídké plastické hmoty
Naše motivy nás uvěznily
do volebních lístků
Dračí zuby prohledávají svět
Musí to být strašná věc když člověk každé ráno
natahuje hodinky
aby nezabloudil
aby nevykrystalizoval mimo čas
a způsob prožívání času
co se dá dělat
zaškrtněte jména
a těšte se na pěknou kořist
O mladého pracovníka má zájem především organizace
šedá eminence průmyslu
Skoncovali jsme s růžovými brýlemi
Investiční výstavba nebude nikdy stačit
Spějeme do nižších forem a vyšší životní úrovně
jinak bychom už dávno nebyli
Ostatně čtenář by už dávno měl vědět že 250 miliard Kčs
mu nikdy nemůže stačit k životu ale pouze k živoření
Naše každá pátá pětiletka je tedy pětiletkou
na vytvoření příznivého klima
Věřme statistice
malý Mirek nebude nikdy jako ostatní děti
je to savec mongolismu
ale hodí se do továrny
takový malý Mirek se nebude na nic ptát
hodí se do továrny
do výroby mongolismu
viníci nebudou samozřejmě nikdy nalezeni
Roztočme kolo štěstí
Mluvící papoušci snědli kofein hubeným selatům
Radary zachycují každý pohyb nad mořem
Pojďme do lesů!
mezi dravce
Bůh vládne v našem podvědomí
zemřeme pro výstrahu
Pojďme do lesů
mezi padlý na hlavu
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Neuhlídáme tvar člověka
Jíní se promění ve strach
Obrovský pes zalehne království života
Svědomí je nesrozumitelná věštba satyrova
Měkké trávníky zmizí
zůstane kamení popravišť
lomy modrého moře zdechnou překvapením
Nic zlého se nám nemůže stát
nic horšího
Příliš dlouho se nudíme touhou po svobodě
naše zbabělost nemusí být zeměpisně určena
Umírající obluda hodí naposled ocasem
poklady člověka zůstanou skryté
po ledových obličejích i oči se promění v led
Tak co berušky holky moje
Bylo to dobrý
časem člověk prostě zapomíná
křivost jako křivost
napudrované květiny odcházejí obyčejně pryč
většina si život bez peněz nedovede představit
život nejsou peníze
peníze koupily život
za babku
Jak je lehké penězi vniknout na okraj peněz
jak je lehké vnutit penězi lidem důvěrnosti
především smyšlené důvěrnosti
více důvěrností
je třeba důvěřovat
buď pozdraven nejvyšší staviteli
i ten nejposlednější hledá spojence
ten nejprvnější je jeho spojenec
hledám spojence
zastavte se na skleničku
možná že někdo z nás řekne nahlas nějakou flegmatickou pravdu
otevře oči
cesty šediví
Svět je plný smíchu a pláče
smích neuslyšíte dlouho
vraťte si co vám patří
vraťte se do hor na konci léta
slunce zapadá s elegancí marností
Máte někdo nějaké přátele?
v novinách se skrývají slova
tam není přátelství
Jakýsi chlap na mě míří samopalem
jeho číslo neznám
asi mě dostane
jinak by to nebylo v pořádku voják plní rozkazy
jinak by to nebylo v pořádku
má oči dravce
nemusí dlouho mířit
má pevnou ruku
vycvičenou zabíjením a konečně já se ničím nekryji
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nemá cenu se krýt
už nemá cenu se krýt
voják plní rozkazy
má oči jako rozkaz
za jiné situace bychom byli přáteli
to je jediná věc který mě trápí
mohli jsme spolu vypít stovky lahví
Jak může člověk milovat druhého člověka?
plní-li rozkazy
Z chlapců na vojně se stávají muži a četaři
Laser přeřízne loď za jediný den
Otevřete lastury
štěstí se néé nedá vlastnit
Dejte mi jednoho panáka ať zpívá
budu plakat
strach a nedůvěra kladkostroj pro lásku
jako trofej nesou děti kávové bonbonky
Tělo hajného leží pod kmenem vyvráceného habru
tělo se také nedá vlastnit
jen na čas
zlámaný vaz a je z nás nebožtík
nešťastná náhoda
Varoval jsem tchána od míchačky
neuvěřitelně vyprahlé ztracené
mořské vody omývají dějiny
na nějakém ztraceném útesu leží obrovský poklad
Pod urnou tiše šumí radiolokátor
každý člověk má svoje místo i prostor
vojáci jsou příkladem
odstrašujícím příkladem
kdy už konečně obrátí hlavně na rozkaz
Osa lokátoru neúnavně opisuje na obrazovce kružnici
Ruce vzhůru!
Atomové pumy pořád ještě leží ve skladištích
může se to skončit každým okamžikem
v novinách se skrývá atomová bomba
v dětském kočárku je atomová bomba
jak může člověk milovat druhého člověka
rozum je uvězněn v klobouku
pocit se brzy ztrácí
rozviňme debatu
čištěním oken se rozumí čištění oken
když zplešatíme nasadíme si obvykle paruku
když jen tak koukáme vidíme
jak může člověk milovat druhého člověka
myslit si o sobě můžeme co chceme
pro radost a užitek vysazujeme ovocné stromy
vždycky musíme mít k riziku důvod
kdyby se stala chyba může to špatně dopadnout
a ono to špatně dopadne
sférický strop zesiluje zvuky
astronautika je v plenkách
ještě je čas na postřik ovocných stromů
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ještě je čas na všechny vůně pozvat svůj nos
Mezi lidmi je tolik lidí
začal skutečný boj zblízka
Forma a intenzita je vždy určena okolnostmi
žijeme v době pokroku
na vidličku napíchneme řízek
smysl našeho života směřuje k novým vysokým cílům
nechceme válku
nechceme zabíjet
ale nechtít ještě nic neznamená
plán postupného ovládnutí vesmíru je vypracován a schválen
k tomu aby to byla pochoutka
musí být boubelka zvonek
ruce se chápou díla
člověk stojí na hanbě
zbabělost jej dohonila
před ní neuteče do vesmíru
Ze strachu je vyráběna kvalita… důvěra
linka důvěry
národní výbor pro ni postaví překrásnou schůzovní místnost
Volby to je něco jako zpestření
kandiduji tedy hodnotu
Ptám se po hodnotě
vzhledem k čemu hodnota je hodnotou?
Hodnota je baron Prášil
hodnota zboží je protihodnotou hodnoty zboží
člověk bude zboží
průvan přestane mít nadhodnotu
chytím průvan do barelu
vteřinu bez věčnosti
maloobchodní cena myšlenky půjde za dělníkem
mléčná dráha mlékařského vozu
dodá hodnotu znehodnocení –
podstata hodnoty jako protiklad nehodnoty
trh zručnosti plivne si do obou rukou
Hodnota je chameleon
konsternace
propůjčené vyznamenání za statečnost
Mám nejvyšší hodnotu
uděluji nejvyšší hodnoty
finanční večery opřou své brady o numera
láska směnná hodnota
každý omyl má v sobě hodnotu
vše je dovoleno protože nic je dovoleno
Hodnota existuje všude kde se předstírá
vztah mezi kontrasty
„Ex nihilo nihil in nihilum nil posse reverti“
Den volna od hodnoty!
Ztracená hodnota nemůže dlouho zůstat bez náhrady
––– hodnota není život ale skoro život
hodnota je dobrodružství
když slyším její hlas
ze souhlasu několika já vyplyne hodnota
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Z bombardéru typu Mitsubishi vystoupí generál
leckdo má příležitost nahodit šibalský úsměv
poslední cíle člověka… výdělek
hvězdy září až jaksi bezvýznamně
čestné roty nastoupily do rychlíku
oficiálnosti skončily
na určitém úrovňovém stupni se musí začít s faktem
volte mezi hodnotou a znehodnocením okapové roury
je hodnota skutečnost
realita je nedohodnocená aktualita
po čem se tážeme v písních kolovratu
Nad Čachticemi zuří hrozný vítr
skryjme své podezření do nejtemnějších koutů srdce
hodnotu si pořád nedovedu představit
když balím přestávám mít přehled
o tom kolik vykouřím
Nahoře v trámoví šelestí hmyz v čínském rýžovém vínu
Sloužíme vlastnímu obdivu
pýcha je součást systému
Všechen život je posvátný
řečníci: urny vše rozhodnou
Urny nic nerozhodnou
lidé si potřásají navzájem rukama
Sezame otevři se
volíme mír a životní jistotu
mír je životní nejistota
Mír mám za sebou
ne před sebou
před sebou mám jen úspěch
Nic není takového jako mír
všechno má svou hodnotu
kdo zná hodnotu žije v ní jako párek v hořčici
svět patří do hořčice
staré pominulo
já se nepominul
2 000 Kč čistého ziku je součást lidského štěstí
peníze spočítaly duši míru
Zaplaťte mír
peníze míru
peníze pro mír
Peníze patří do hrudníku koše míru
2 000 Kčs čistého je hodnota
nejvíce ohodnocena a vyhodnocena je životní jistota
volnost je přelud omyl v organismu tečka v Pacifiku
krátké pochvalné projevy
krátké rozkošné šluky z javanského doutníku
– zatím si to nechte pro sebe
plod v děloze
nedostane se ven
dokud nebude všechno
pořádně připraveno
A teď tu moji
… naděje se nedá koupit
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jménem zákona
jako hodnota
ukažte na ni prstem
= dělníci se drží
navzájem na uzdě =
Poslanec je Grizzly
sveřepý úděl
Ruce se chápou díla volebních lístků
úřední šiml stříhá ušima
příroda trne
lidé těžko myslí
pohyby bolí
pokusy o pohyb bolí
… mezi mnou a Mrtvým mořem je rozdíl
rozdíly patří do vajíček
vajíčka přikryjí sebevědomí
sebevědomí je nakrájené vajíčko
já nejsem moc sebevědomí
nejsem tedy ani nakájené vajíčko
příroda trne
nabankujte se rizikem
tropické plody puknou a my zmagoříme
zmámeni hlasovacím lístkem
dokonalým švindlem
…dlouho a dlouho nic a potom krátké akce
Prsk
tentokrát nepopluje japonské loďstvo Korálovým mořem
za repatriačním oddělením
Hodnota lež jako věž
svažte mi kohouti
Tojo vraždí pomeranče
od věčné ostražitosti pohyby nervózní
přiložte fotografie hodnoty
týdeníky hodnoty
vytáhněte los jako hodnotu
sudba pukne vzteky v barelo od benzínu
padouši
uvědomte si jak cenná je naše práce
Hodnota je kovbojka & kramářská píseň & přestřelka
v imaginárním westernu
všechno je podezřelé
slaměné hlavy věří jen tomu co si vydělají
to je jejich hodnota
ne moje
moje proudí na jatkách hvězd
Hodnota je můj osud
deník blbce
rozrážím hodnotám hlavu
moje Hitparáda
hodnota nehraje sebe kouřená jako cigareta
Do večera zvadnou všechny růže
Vyvolit svět jediná volba hodnoty
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Hodnota jako myš v kapse had v kazajce a oheň na rukávě
neznámý pocit hodnoty... mít dítě
Koule se honí po zelení kulečníků
S jednotou Lucemburků je nadobro konec
oči hledají oči
ruce hledají ruce
kolem mlčí mrtvý kámen
není barvy není-li viděna
kruh je uzavřen kruhem
ze známého subjektivního na neznámé objektivní
svět je hotov
sundavám obraz ze zdi
co jest venku musí se prožít
kdo chce zabít fantazii musí učinit skvělejší objev
cit se nepočítá
bytost je hladová
počet sebevrahů je mnohem menší
než počet zmužile žijících dále
Rozkošné mravní ideály chodí na mísu badatelů
20 000 Kč čistého degenerátu českého
je šestý smysl
Lejte hlas pro šestý smysl
šestý smysl je sebeuspokojení
penězi po míru
až po míru
šestým smyslem po míru
ale i před mírem
Věci neodpovídají
mír není věc
věci bojují
Přemíra věcí mezi sebeuspokojením tebeuspokojením a neuspokojením
Triliony trilionů prostředků k chybám
Dejte hlas
na slušné místo na lidském těle
naděje je jasná jak tma záměrů
je mrtvo co spočinulo
pitomci nespočinuli
pitomci řádí
pitomci řádí názory
Čechismus je nejkrásnější strašidelná filosofie
jediná filosofie která se žije
Kristus byl nepodařený Čech
Američan nikdy nenapodobí Čecha
ale Čech kdekoho
Nevolte čechismus ten je zvolený sám o sobě
Jsou tu jisté souvislosti které neprozradím
Dejte svůj jediný možná i poslední hlas
svému lejnu
Výstřelků módy se chytáme jak tonoucí žabince
Pravá ruka je levá ruka najednou
prsteníček palec na oku
kde není člověk není nelidských činů
Hoďte svou samolibost do urny
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místo pro mou samolibost
Rozum je samolibost
rozum je humbuk
rozum usmrcuje rozum velkokapitálem
Hodnota je lest
Připravte si padáky
vyskočíme
na Hradčanech fouká vítr
Jsem Evropa a předpovím budoucnost
Pochybnost je rádius sebevraždy
stavím všechno na hlavu
Dobro je pohodlíčko
nejcennější je to co není
jsem sám sobě příbuzný
udělím si milost
nadchnu se sám sebou
udělím světlo světlu
nemyslím že zůstanu stále takovým jako jsem nyní
útočím na své neštěstí ještě větším trápením
poučím své médium
Nemocný se modlí za svou nemoc
probouzí se ve mně první myšlenka
Ředitel oběžnice: Silní nepotřebují lékaře
Blažení zlí viníci pýchy na vinici veleplánu
troubí v ústup
Srdce otevři se
zlo se smířilo s láskou
láska zrušuje lásku
kdo nezná lásku nezná silvestrovskou tmu
Gloria in excelsis Deo
Nevím jak rozsévat lásku
prací?
Heslo: Nedosáhnouti ničeho znamená nedosáhnouti + a –
Kde je čin
není konce
Zraky mé nechť nábožně vyhlíží na můj první krok
sesílám vykupitele na Zem
Ústa má slzí když plivám
David nedokáže zabít červa
Na Zelené čtvrtky fontány krve Nového zákona
Kde leží hvězdy útěchy
Středem země a celého vesmíru je Evropa… špionážní
oči Ameriky a oči Ruska
se hladově upírají na tento střed
a chtějí jím vládnout
Jogurtu více jogurtu
Co se to s tebou děje Evropo
více více modré mnoho modré
Text pokračuje dál ale nebude napsán
rozum si stahuje kalhotky z krepsilónu
nesmyslně tlačí kámen pod ledvinou
Nic není zpřeházeno
my jsme zpřeházeni
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Kmáni! tvrdé dlouhé hlazené kamenné meče probodly Egypt
Malorážka
co má být ochráněno mělo by být ochráněno
člověk nepřichází v úvahu
Zlomte lodyhy
vysaďte z vlaků jeleny
Odstřel člověka je naplánován
hubená tasemnice žere plíseň ze zad bakterie
neduživci přebarvili svaly na koryta
Spárkujte svou osobnost se vzteklinou
kdo poslední zasadí ránu je vrahem
plavu ve světlech
věřícímu nevadí když náhodou Bůh není
Upíšem se ďáblu… Cha cha
lásku musíme řešit silou
Kalné listopadové ráno osvětluje pár hektarů země
závěs u vchodu se sice nehýbe nehybností
ale jen nepatrně jeho těžký len
netluče do dveří ale do volební síně
Jaké jsou stěny ve volební síni
jsou z tenkých prken nebo z bambusu
slyším rozdováděný šepot vášnivých volebních milenců
Volební sova a volební sýček vylétli odněkud z půdy strachu
a narazili do nástěnných hodin které se před chvílí zastavily
Komu věřit a komu nevěřit
Otrhaný půlden uřízne si ostudu
nebýt snů o rose zalkneme se prachem
trest šeptá kázání
Volím dobytek do chlíva
drůbež do dvorů
ptáky na oblohu
divokou zvěř do lesů
Mám se dát zavřít do basy ještě před zatměním slunce?
co se stane stane se
sedlám ještě za svítání
za hodinu je i vražda chladně promyšlena
má-li se vraždit ze zálohy
Na světě jsou dva druhy lidí
ti kteří vykořisťují a ti kteří chtějí vykořisťovat
Kolik hodin ukazují hodiny na Rudém náměstí?
přijměte milost z kremelských zdí
vidím den jako vymydlenou bradu nastavenou k ráně
Nakupte si po pracovní době pocity
nejlépe u odborníka
jde to samo
bledošedý opar nad Vltavou se trhá
Indičtí buddhisté v letadlech hlídají kulometem
hranice nirvány
jde to samo
Lidé nakupují to co nepotřebují
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a jsou šťastni že nakupují
co se stalo stalo se
volby jsou žert
spískal je smysl pro humor
kdo se k nim nedostaví bude prohlášen zemským škůdcem
jsem parazit
pára nad hrncem
kramáři v kupeckých vozech vezou prázdné kundy
hádám že právo je nic proti moci
král už nechodí krmit své sokoly
svítá přes šibenice
Protistátní činnost je největší ctnost
znalci slepic listují v sešitě za korunu třicet
čisté listy papíru po okrajích modře lemované
vrhají bílé obdélníkové stíny
na mrtvé pohledy soch
stojících v zeleni trávníků
které zalévá inkvizice
utopií
Kdyby byly opravdu svobodné volby
nebyl by zvolen nikdo
většinou
zvoleni by měli být všichni
Probudí mě zvonění
nebo neprobudí
jestli mě probudí
dlouhé naléhavé zvonění
Někdo má zřejmě starost o můj hlas
odchlíplým filmovým plakátem zmítá vítr
a nadouvá hezkou dvojici ňader
na nich namalované kandidátky
Posunuji hodiny o dvanáct minut nazpět
volby se dají přečkat… jemňoučce mluvíce
komunističtí faráři zrobustněli ve tvářích
natřásajíce se na tribunách smrti
komunismus vezme náboženství všechno
onen dvojí pohyb kulatého Jedna
Opravdický průmysl vyrábí nejopravdovější přírodu
Sudička tradice obklopená systémem hypotéz
vládne jako porodní asistent
hodnota je nám vsugerovávána
od dětství
už v děloze
Všichni ti kteří přežili válku ji přežili náhodou
Sjednocením lidstva neskončí ani nezačnou
dějiny
je-li v člověku uložena celá vesmírná naděje
musím poznamenat že jí má vesmír sakra málo
Žádná formulace není rozhodující… ještě ne
Poslední myšlenka patří naději
urny hlídají kordony tajné StB
nejtajnější
Na náměstí strachu je zdánlivé ticho
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ticho se přece dá přečkat
Nové nás buď zlikviduje nebo povzbudí
výsledek není sto
výsledek není možný
výsledky prostě neohlásí
Celkový výsledek je vždy začínajícím početním úkonem
početní ranní rozcvičkou
Zjednodušení světa je jednoduché ale není absolutní
zjednodušit se může i sršeň když ho rozmáčknem
Do hry vstoupil půlplán
Člověk chce stvořit nový lepší radostnější svět
najme si na to všechno minulé
protože tvořit z ničeho neumí
nové nic otvírá okenice v starém nic do budoucího nic
Čtěte s radostí o vlastnostech hmoty
Látka ve větru sebou plácá o barák
naděje se přilepí na žerď
ale objektivně se vyložit nedá
jen bodákem
více bodáků!
do naděje
Proč mám naději
tabu svátostné prostoty
Pozemšťané chtějí mít jasno
Bezzásadové bezcharakterní smrtelně vážné
jádro věci na svém pracovním stole života
Zvěstuji generální revizi
po špatné ráně následuje ještě horší
kdo bude první na koho se uhodí
Komisař se mračí
koudel ještě nikdo nezapálil
v lásce řádí poplach
blázni přísahají na své šílenství
Měli jste včera říkat tady co jste předevčírem říkali tam
Vzmužte se jeden po druhém
vzkažte pro baby až budete všichni
ti nahoře zaručují
nač čekáte
když mě zavřete tak mě zavřete
když mě oběsíte budu oběšenec
sláva
aspoň něco
Mrtví volit nebudou
mrtví hnijí v každé zemi třebaže jsou nabalzamováni
což je samozřejmé
bez Lenina bych byl ateistou
sociální zabezpečení je meprobamát lidu
víra chápe víru
za bohem stojí volební komisař
bůh k nám promlouvá v marxismu
je to samo
Napomeňte proroky
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inkarnace mohutní milosrdenstvím
chci oslavit metafyzické uzly na kravatě
více píce družstevnice
nenadávejte potom na to co jste vyvolili
V pozemském tichu zní svetry
co jsme si napletli nejde rozpárat
Promiňte mi mou smělost
z čeho žije střelný prach
neváhám říct že z děláku
Zvolte kuchařku do kuchyně
Obloha je jako pohřebiště
na úkor věčnosti která nás obsáhla
v sněmovnách to šumí
systém v lidech kráčí vyvolit budoucnost
poprvé v historii lidstva
zdá se to nemožné
zápach spáleného emajlu národní fronty
neodmyslitelně spojuje člověka s člověkem
Vzbudit závislost jednotlivce na společnosti
prvořadý úkol otrokářů
Otroci!
zvolte si pána ze svých řad
poziční světla jsou rozsvícena
dejte část svého platu na to
život se vám nebude zdát tak strašně nesmyslný v propagandě
V systému je dokonce smysl života
dán těm kteří jsou proti němu
i těm kteří jsou s ním
zvolte ten nejhroznější systém
tak aby nad urnou se nedala přednášet poezie
V příštku se budeme moci přežírat dvojnásobně
opíjet trojnásobně v mrazivém průsmyku
nadávat čtyřnásobně
dělat pětinásobně
kotvit v zbabělosti šestinásobně
nemyslet sedminásobně
válet sudy knih na hranici
osminásobně
prostě nežít devítinásobně
Jsme již příliš rozumní na to abychom byli šťastni
Krabičky cigaret zmuchlané do koulí
se válí před školou
kde voní příštěk
bezcitní baroni přichystali svěrací košile
v podobě náručí
stříbrná step pražských obvodů prosákla solí
Ondatry frkají v prostoru na západ od Tel El Aisa
Velbloud si kleká před něžný hrozen vinné révy
Za pět let dosáhneme mnoho
ale komunismu ne
budeme pokračovat ve výstavbě
a rekonstrukci nejdůležitějších úseků dopravní sítě
normované dokonalosti
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Nejvíce-soudruzi vytvoří neměnné hodnoty
jejich sebevědomý výraz již nyní prozrazuje
že si zvykli na moc
Nejvícesoudruzi jsou krásné satrapy
zatímco civilizace je popel sytých Neandrtálců
leopardí mládě se chystá ke skoku
pozor na lidské zdi
dovnitř vejdete ale ven
už se nedostanete
Systéme vrať matkám syny
Střední Asií táhne Alexandr Makedonský
kam tě mám bodnout systéme
moje klisna čeká kdy vyjedeme
noc je modrá jako pavučina
hodovníci vstávají od stolů a připínají si zbraně
Dvořani Lev Žížala a Řiditel Mocný
Je vždy dost času nevolit – negace
nevolit nic je nadnejvyšší hrdost
Bůh nevolí
voličem je ten kdo se za voliče považuje
protože voličem chce být
jinak není žádných voličů
pro člověka je volení tajemstvím
každá beruška je nevolič puntíků na svých ohnivých zádech
ticho se už nedá dýchat
na refýžích strach si dýchá na ruce
Od osmnácti let
vzhlížíme k svému poslanci
a vyhlížíme svého jiného poslance
a podléháme jinému
člověk míní a Národní fronta mění
Volby: to be or not to be
Poslanec nemůže být nikdy Tao
Volit někoho nebo něco znamená podléhat
někomu nebo něčemu
Volit nebo nevolit to je otázka
i odpověď
Zvolíme na sebe biče
bez biče ani ránu
Tajemství voleb existuje ale netrvá
Kde není voleb nejsou volenky
dámské nebo pánské nebo
ničí
Voličům záleží na tom na čem vlastně nezáleží
nikomu
Je to nádherná jednota
všichni kteří mají právo volit
se shodli na tom že blahobyt je jediné nic
které stojí za to
zvolit
Krásné řeči však jen dráždí poštěváky iluze
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každá volba je zmetkem vnitřního světa
zmetek vnitřního světa je zevní svět
Dno urny sublimuje Papuánce lidské potřeby
je směšné volit samozřejmost
Země se otáčí proti své ose
led půjde volit mráz
Volím tedy jsem
nebylo dosud voleb
Smyslem života je jít hodit lístky do urny
Fakt je konec – dokdy jsem
mrtvá ruka visí na závěsem
Největším zbabělcem byla vždy společnost
společnost nastrčí jednotlivce – braň mě –
padni a buď hodný
buď hodný je padni slavný
v nadsyfilitckém životě prosáklém volením
dřív než matka mlékem si rty svlaží
Jehla rve nití horu ze země
vše co řeknu je mým otrokem za soumraku
Proč byl soumrak zastřelen?
Co má přijít k volbám přijde
co se má z voleb stát stane se
kdo má odvahu volby vykonat vykoná je
Povstaňte a vejděte
Vypijte za závěsem láhev mléka
smích se nevolí
Spočítejte blázny vzdálené od Slunce
Na pranýř kuplíře
květ není krása mezi řádky
Tamerlán sládne slokou dobyvatelovou
černé a bílé ovce letopočtem vlny
Heřmánek se směje „proč bych já volil svou léčivost?“
Světlo víry je prosté a hrdé
to neobnovuje jazykem politiků potupu
Don Tichoti voleb svlékli brnění
detektivních bezmračných a bezhvězdných nosů
Není voličů kteří by zvolili šťastnou budoucnost
nebylo by štěstí protože štěstí není budoucnost
Volební lístky musí být odhozeny tak cítím
základ všech voleb je dno urny
v hloubi děsně paranoidní pojem
Lidská kultura to jsou volby do zastupitelských funkcí
Kdo zastoupí lidstvo
kdo zastoupí lásku
kdo zastoupí věčnost
kdo to dokáže
který z dvořanů
které universum
který korytář
Rozkaz je volit štěstí
buď šťastna má milá
je otroctví
každý rozkaz je otroctví
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Kdo mně může nebo dokáže poručit abych dělal štěstí
vaše štěstí nemusí být moje štěstí
a taky není
Naše štěstí je uzávěr k flaškám od piva
život nežijeme štěstím – není hvězd
všechny hvězdy z oblohy jsme přilepili na prapory
a bouřit proti hvězdám na fanglích
znamená vzbouřit se proti hvězdám které byly
na obloze
ale tam už není světlo
staré
tam je nové
čerstvě podojené býčí světlo… Supernova
Tma
ztracených nožů nadzáře
Něco je všechno
Válka je touha po životě
život není válečná kořist rozhlasového komentátora
život je plichta
Zdechne-li dnešní člověk
zdechne-li zvíře
zdechne-li ideál
zdechne-li poledne, odpoledne, metafyzické datum,
metafyzika voleb, lišky voleb, vlkodlaci voleb lákající
zdechlinu lásku klidem démanty
zdechne-li hrom a snaha po hromu
všechno se může začít znova
ale nemusí
věda mlčí
objímám sám sebe jako strašidlo voleb objímá
genitiv matematiky
Systém je nedověšený lotr agitátor
není volby jako volby
Zmrzlým hříbatům vysekávají studánky z boku kusy masa
Vánice konečně vešly do motyky a prokopaly
se silnicí k tlačenici nad urnou
Ze Skalistých hor stoupají kouřové signály Apačů
Člověk má vždycky naději
že o ni přijde
Korouhve liliových květů yuaka se kývají
vysoko na útlých stoncích zmobilizovaného štěstí
divoké včely bzučí cestou ke svým domovům
v odkvetlých sférách zítřků
Kaktusové květy blýskají ohnivým karmínem
a nachem nad černou lávou
Volební urnu je možné zdolat jen tím že na ni vylezeme
poslouchejte rukavicí
velké zvíře se dívá na svůj národ
Kdy přijme Brežněv českou korunu
Co je vlastně šťastná budoucnost
štěstí není pro všechny stejné
Uděláme si malé štěstí pro všechny
pro všechny stejné
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to je samozřejmé
štěstí bude samozřejmé
už teď je samozřejmé
už včera
dnes už to vím
ale já nebude nikdy samozřejmě
Co jsme si to jsme si
interpretuji štěstí na popelnicových polích štěstí
sejdeme se na konci pětiletky štěstí
volby cesta k raketám štěstí
pozdrav naší straně štěstí
pozdrav Neptuňanům mnoho štěstí
Národ se musí ponížit sám štěstím
Kdo objektivně zhodnotí objektivnost
proč nemá naději
vášnivá daktyloskopie štěstí
proč nemá naději
Ochranka štěstí
Bank je rozbit
vystoupil jsem na nejvyšší schod větru
kdo chce pěstní právo
kdo chce boj proti všem tedy i proti sobě
má ho mít
Po vratech továrny pobíhají prasátka
Dobro je opředeno hádankou
a policií
A zlo opředlo hádanky dobrem
jistota může být
Jistota Hodnota Volba
Štěstí
volíme pod tlakem zevních okolností
okolnost je tu a tam člověk
tu a tam věc
tu a tam my
My je bytí já
Já je fór který řve my
Nebude nikdy nebylo
kdo čte je vůl
mlýny lásky melou pomalu
státní burani: odůvodňovati volbu netřeba
sádlo přichází vypovídat
nestačí rychle dopsat adresu na obálku
vůbec nic nestačí
a stačilo by tak málo
Pravda je hladová
musí se usvědčit
těší nás že ji občas vydržíme
těch pár čísel P r a v d y
Někteří zaměstnanci Pravdy podali výpověď
na vlastní žádost
Basilejská policie pátrá po řidičích kteří dokázali
ujet bez nehody československému štěstí
Trest má odstrašit
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Spravedlnost je senatótium trestů
„his master’s voice“
Někdo na volby čeká půl života
nyní nadešla ta chvíle
už jen pohled do decibelů mate
Vápno leze bílou
je to nádherné být krásný
mladý a mít před sebou širokou
pestrou šťastnou socialistickou budoucnost
kde starý medicinman a kronikář maluje
jednoduché symboly na bizoní kůži
Rána na hřbet je pohlazení obuchem
zasimulujem si štěstí
kdo si plácne ten si plácne
kdo napíše nápis na záchodě
bude nesmrtelný
do té doby než se zdi znovu nabílí a dveře zakytují
Záchodová mísa není volební místnost
záchod se stane jediným místem
kde se lidé budou moci scházet
kde se budou moci svobodně vyjádřit
pokud budou mít větry
ženy zvlášť muži zvlášť
Ó Bucháro buď šťastna
muslimové gebrové židé a křesťané
padají na kolena před svým bohem
když oko vidí sťaté hlavy květ
Je dobré poznat hodnotu
cit může trvat ale nemusí
když jsme tak mladí děláme že patří nám svět
a když jsme staří děláme že nám nikdy nepatřil
Man’ášiga wá affa wa katama
máta šahídan‘‘
Ó mé dílo olízni smetanu z pravdy – hliněná
kulička na slunci
není břicho jako břicho
nevěra cestuje obydlenými světy
závist rozhlašuje žal
hlava protiarabského národního hnutí se koulí
po chodníku v Transoxanii
Stát vidí v každém člověku svého nepřítele
a právem
Hanba pro stát nebojí-li se ho skety
Stát ať je jakýkoli je vždy prďolínským kulturistou
který ví že musí vychovat v občanech
jménem republiky
strach
fyzický i duševní
vidění nebezpečí postaví-li se proti jeho moci
Ale žádná moc není nejmocnější
úzkostlivci ať se schovají do sklepů
Stát je kulturistická sketa na zádech prďolínů
Zbraně státu leží už v jeslích a mateřských školkách
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Největší zbraň státu je věta:
každé postavení proti státu je hovno plovoucí z Prahy
na Šumavu
proti proudu Vltavy
každé postavení proti státu je nebezpečím pro všechny
kteří se v něm zdržují
Zabručte davem státy!
Každý Kristus je protistátní
stát udělal z Krista Františka s Assisi
František není státu nebezpečný
protože je pokorný
poťouchlík
Svatý je ten kdo si nevšímá lumpárny
Naše sebezachování je smrt států
i když státy tvrdí
opak
Pud sebezáchovy ohrožuje stát
proto jej přebírá společnost
lumpárnu však určuje nějaká neznámá síla
Je doopravdy tak neznámá? Co je lumpárna?
Je vůbec nějaká lumpárna?
Není
Není znamená je
Statečnost je – dři vole pluh po poli
nebo taky – nedři vole pluh po poli
o tom se nemusí sáhodlouze přemýšlet
Největším nebezpečím pro stát je stát
vynález státu
stát zničí sám sebe
Pomáhat ničit stát toť radost ze života
Kurážný strašpytel toť stát
Nevraždit pro blaho státu
je zrada
Každý kdo touží po svobodě je anarchista
Jsem pro zákony
ale nesmí se používat
opravdová společnost je ta žádná společnost
Anarchista byl doteraz politikem nepolitikem amatérem
Jsou-li dosavadní systémy a formy špatné
budou špatné i budoucí
Zelení umrlci berou si patenty do hrobu
Opravdová společnost je ta žádná společnost
Já nesmí za žádnou cenu ustoupit
všeobsahujícmu státu
ani za cenu lásky
Národnímu shromáždění by se mělo svěřit
co nejméně věcí
aby mohlo popíjet kávu
Stát spočívá na šesti základech:
na násilí
na násilí na násilí na násilí na násilí
a na násilí
Umíte-li šeptat šeptejte!
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neumíte-li honem se to naučte
mezi bleskem a hromem uvízla noha kapitána
co když už mě někdo hlídá?!
Funkcionáři si žijí dobře
– staň se jedním z nás!
…zbabělci klepají na úřední dveře
za málo ohnutého hřbetu
málo muziky
Náhoda mi našla adresu
podrobit se mínění celku znamená
nevědět vlastně čemu
se podrobit
nejvyšším státním orgánem je demonstrace
co je s námi kromě lásky
proč dýchat kyslík
a proč zahánět žízeň
a proč je nebe modré
Život je sbírání lístků od tramvaje
lahve jdou za svým smyslem do sklárny
myšlenky klátí nohama
některým to stačí
teplé flíčky pro lidičky
Situace je taková nebo taková není
mám důkazy proti společnosti
a společnost má důkazy proti mně
stát je všemi mastmi mazaný
Svoboda drží hubu
…kdo umí dobře kecat umí mistrně držet hubu
Advokáti svobody doufají že nebudou dopadeni
ruka ruku myje
Býk stojí se skloněnou hlavou
krví podlitýma očima
a funí zlostí
na sanatorium výhod
světlo přitahuje bomby
spravedlnost se okysličuje střelbou
krátce padají výhody z nebíčka států
Obyč člověk se napaří výhodami jak rumem
to největší však není žádná výhoda
Život není výhoda
život nemá s výhodou co dělat
podniková chata ta ano
poukaz na hory ten ano
obvyklost je výhoda
obyčejný člověk je výhoda
která má strach o výhody které mu
poskytuje vážená organizace státu
plastický průmysl výhod
ale co jsou všechny výhody proti nemožnosti vesmíru
Výhoda je v neskutečné skutečnosti nesmysl
úleva je v podstatě iluzní
Je výhoda že dostanu peníze které si vydělám?
Je výhoda právo
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Výhoda ve srovnání s výhodou je nevýhoda výhody
Je výhoda že dostanu za peníze pár čtverečných metrů
kde můžu spát se ženskou a nikdo nás neruší
Za výhody se platí
Zvýhodněním jednoho utiskuje se druhý
Všichni budou zvýhodněni když budou ovečky
představa že výhoda je něco zadarmo
dohání lidi k podrazům
Člověk bez výhod je svobodný
svobodný člověk se bojí výhod
čím více jsou a čím jsou větší
Je výhoda že člověk má oči
– vypíchnou se mu
Je výhoda že čl. má ruce
uříznou se mu
Je výhoda že čl. má nohy kterými obejme
To co je vyhlášeno za výhody
je tou nejstrašnější samozřejmostí
Rovnost lidí je výhoda pro ty kteří lidmi nejsou
Nevýhoda je žízeň u vodovodu z něhož proudí
jasně chlorovaná voda
Výhodní lidé chtějí udělat si ze života výhodu
výhodná práce
výhodný nákup
výhodná láska
výhodný obchod
výhodná smrt
výhodné patolízalství
výhodný mír a válka jako výhodná
výhodný stát
výhodné volby
výhodná doprava… to je panečku výhodička – – –
výhodné názory
Ale děla hrůzy pouštějí místo obranných plynů n e v ý h o d y
Měl jsi ji rád? vezme se ti láska… to je nevýhoda
Muži sahají po výhodách jako po poprsí
Umřeme na výhody
nakonec bude výhodou umřít
Ten má to a ten zas tohle /ale nikdo nemá výhody/
Samozřejmost výhodou to je kruté šílenství
Nátura výhody je ukryta ve státnění
Člověk je vskutku statečný jde za výhodou jako beran
s umrtvenými city
potlačenými instinkty
osobní úspěch je to co z nás chce udělat výhoda
Jsme slepí nebo co?
řítíme se na červenou látku jako býk
nebo co?
Květ není hloupý
ujme se nás Šiva a budem odříkávat kaddiš za mrtvého
celý náš život je strašidelný
je nejvyšší čas začít žít v jednání
a přesvědčit se o ryzosti svých úmyslů

/21

přehnat vstát a rozsvítit v předpokojích
Vynoří se stíny za městem
na rukách se objeví prsty
ptáci nám mohou vyklovat oči
ze střechy může spadnout taška
můžeme vypadnout z okna
spadnout pod auto
ze schodů do nebe
zemřeme senilně milováni
sami zuřivě senilně milujíce
Z kůže světla vykapává voda
Bubáci straší z rádia malé děti válkou v tichu
hudba je občas přeruší
Po ulicích vrzají boty
ze zásuvky vypadly navštívenky
psací stroj zůstal sám
Jsem tvůrce neboť jsem stvořil výkal existence
stín mi hrozí
vím to jistě
čím jsem v tichu maje uši nastraženy
Omítka zkřehla jako papír
a čeká na příchod syna ze žárovky
poklop se nadzvedá
žárovka je černá jako červená jako tenký kříž ženy
moji jako vaši živou budoucnost vám linkuje lidožrout
a ten nás chce zamilovat pachem myšlenek
které se mu hodí abychom jimi mysleli
Nechci je vlastnit
nechci vlastnit volby
Co on nenávidí nemůže uvěznit
slyšel jsem ho
přes dveře ponížených řas
Je naučen na okázalé vítání
a když ho nikdo nevítá
vítá se sám
všechno dokáže připravit
ale vězení kde by se dala uvěznit stěna ještě nikdo nepřipravil
Úder váha co ho zmáhá
klíče jsou závorou přítomnosti
Miluj a umři
kdo je více vězněm vězním věznitel či vězněným
prostor se nedá uvěznit
hoří mi mozek
říkají mi že žiju
udržují mě živí mě chodí za mnou
Jsem záměr
jeden dva tři skoky
musím vědět kdo je venku
rozbíhám se proti stěně
postava v černém
s nehybnou tváří stojí
za mými zády u urny naproti
pod omítkou
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je zeď
jsem uvězněn
a zvoleni budou všichni
pro něž je tu
místo
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