
I.

V‰echny roury mûly pûsti
hebké jako vodní sliny
se skryt˘mi zvuky kovu...

(falzum)
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1.
Je zasazen˘ mezi ãtyfii mechanické kozly
aby uzamykal a zakládal trvání vypjatosti
aÏ do naprostého uzavfiení...
Samostatné bytosti tak vznikají     a vpadávají
do ãtyfi stûn v poloprÛhlednosti     ve vzduchové
vatû     na válcích z odli‰n˘ch kovÛ...

2.
Scelování se s chÛdou     v my‰lené chÛzi v pfiedchÛdním
stadiu     kdy se tvorové mnohem vût‰í     neÏ jsme my
pfiibliÏovali vstfiebáváním     skrze navozené pfiítmí
do sv˘ch postelí     a dovolovali si b˘t stejnû mohutní
jako postelové stromy...

3.
Je velk˘m kozlopsem     a neustále okolo sebe „bombarduje“
vzlétá nad stfiechy     a v˘skoky z letu dopadává dolÛ
do naprosto pol‰táfiovit˘ch lidí...
vyducen˘ch projídající se trávou     lezoucí jako
protahované vzdálenosti     pod skly ulic a námûstí
jako nesãetní hádci     tvofiící jakési jinoruce
s bíl˘mi hlaviãkami...
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4.
Nitkovití andûlé procházejí dvoudvefiov˘mi bliÏními
valícími se do podchodÛ virtuální reality...
po gigantickém gumovém hrachu     z pásÛ vozících
i velká tûla ze zahrad     s nafukovateln˘mi gumolidmi
Jsou pod stopami na sahav˘ch vûcech     pod zásobami
svûtel...
V podstatû je obracejí vûdomím     do obrovit˘ch ÏíÏal
do dnÛ v uzavfien˘ch odskakujících kapsách...

5.
Jejich bloudící hnízda     se natlaãí pol‰táfii na
stanovené nohy     a zajdou je do nádob     ke spu‰tûní
dolÛ pod koloboty     které je pomalu roz‰lapávají...

6.
Jako tato Ïijící pûna:
Je pfiítomná mezi tisíci koroptvemi     blízko u‰í
a za ‰ikm˘ma oãima     jako ti nejmen‰í hadi
v hadicích     ve vaÈácích     na severním pólu...
Pod náhle vypadávajícími svleãenkynûmi     z plastového
soukolí     v pfietopené prádelnû     u naprosto vysávající
umûlé blechy     kdyÏ v‰eho uÏ bylo dosaÏeno...
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U Î Í V A N ¯ J A N

Potopí se do dvou vrstev
do místa kde snadno mluví
kde si volnû vykfiikuje...

Pod klamavé Ïhavé proudy
mezi slehlé rané vûci
pod svá slabá hnaná kola
kdyÏ uÏ nohy zapadají...
Mezi snivé zbobtnaniny
mezi zrádná místa dûjÛ
skrze místa zadní hlavy
uvnitfi svého hlavosloupu

Oblévá se vlastním sluchem
prsty sjíÏdí do plazení
mimo hloubky vzdu‰n˘ch promûn...
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II.

Odtmívání nepfiekroãí Ïádn˘
stupeÀ jedlé chÛze...
KdyÏ dochází k prÛhlednostem

(falzum)
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7.
KdyÏ si utahuje ‰rouby v pase     na bfii‰e     a na
ramenou     vypou‰tíme slabiky a slova...
Abychom se nûjak zachytili     spoleãnû s pilinami
s mimolidmi...
JenomÏe v jeskyních je mnoho obilí     které se
neustále sype     na semena z obiln˘ch kostí
v puklinách     kde bezstarostnû Ïijí...

8.
Také my jsme (jakoby)     doposud Ïijícími potními plechy
vyjeven˘mi k smrti stárnoucím kladivem     vylézajícím
z dutiny pÛsobící pískání...
Proto se neslehneme do nízk˘ch stínÛ     a nebudeme
plechov˘mi svûteln˘mi prsty...

Zejména kdyÏ uÏ jsou „mûnítka“ upevnûna     a my
do napûchovan˘ch dutin nemÛÏeme...

9.
Do pamûti se dostáváme jako tajnoryby     s rychl˘mi
bodci v mezerách     mezi hmatav˘mi vajíãky...
v objevujícím se vodovém prázdnu
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10.
OdstraÀují své nejposlednûj‰í zbytky     pfiesévají
pÛdu i písek     nalezené ãásteãky popela znovu spalují

Odchytávají vznikající koufi do plachet     vodou ho
vpravují do nádrÏe     a vystupují k jejímu hrdlu...
Poãínají nab˘vat na objemu kovem     tvofiícím nahofie
hlavy     a dole prÛbûhy pátefií a nohou...

11.
Vznikají tak v nádrÏi znova     a dûkují máváním prstÛ
z roztaÏen˘ch dlaní...

(JenomÏe na nû mífií na‰e brokovnice)

12.
Pozdûji jsou vlastnû jak˘misi nápesníky     zafiazen˘mi
v plovoucí odrÛdû     bez kopeãkÛ na hlavû     a ostnÛ
podél u‰í     bez pancífie ãnûjícího za hlavou     bez
bfii‰ního ochranného tuku...

Zanikají pfii nárazech na nástrahy uschovan˘ch tyãí
kter˘mi se nápesníci stále je‰tû ubíjejí...
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13.
âerné bytosti proudily do svého prostoru     jako
tûÏkopádné loutky     s páfiiv˘mi sklony...
Vyplynovávaly celé okolí     a neustále ãímsi tloukly

Zatímco bílé bytosti nevzdorovaly ani rourám
bûlajících se vzduchov˘ch nábûhÛ     a kaÏd˘m sv˘m
krokem     se pfiibliÏovaly     mezi pomyslná stromofiadí
Povystupovaly do nedosaÏitelného pásma...

14.
Jsouce sádrov˘mi kartony:
Milují svá obydlí s rozlehlostmi     v ãelech stûn
s prÛchody v syãiv˘ch my‰ích     povylézajících neustále
z tmavé hustoty     z unaven˘ch sebûhÛ     z nepravé oceli
A to i v tûlech     která se ka‰ovitou neocelí uvolní
(neuvolní)     a odãiní (neodãiní) své podlé ãiny...

15.
Vlákat blaho do temene     aby pfii‰lo z blaha stromÛ
(svozÀÛ)     vysázen˘ch do náboje pÛlícího prázdno...
Pfiivábit ho znaãnû tûsnû     mûnit jeho vsuvné ruce
proprstovat jeho páru...
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M L É â N ¯ J A N

Sedí aniÏ by povstával...
Jeho tváfi se neuvûfiitelnû mûní
nepovstane a zároveÀ se
ani neotoãí...

Pouze páãí sv˘mi prsty

Poãíná vábit cizí vûci
na jakousi svoji vûc
a vûci ve stínech pfiicházejí
Roztloukají se radostí
a zbûsile se rdousí...

Mléãn˘ Jan vyplouvá v podobû
dvounohé ryby:
Mléãn˘ Jan tichounce hovofií
Mléãn˘ Jan se obepíná a utváfií
Mléãn˘ Jan táhne svoji chÛzi
Mléãn˘ Jan se otevírá
Mléãn˘ Jan se se sv˘m místem
spojuje...
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