ceder john

samoléčba
(

- 2005)

zotročený víly
v mý hlavě
tancujou
na jejich hudbu..

 2006 by ceder john

surrealismus, jako když jíš rybu..

f
porážky, závislosti
reju do zdi
na hajzlech klíčem
do políčka pro umělce
z lodi odnes sem světlo
žádná cesta
neonová dálnice
pro luxusní boty
shořela pýcha
zatínám zuby
zdravá konstituce těla
je málo
v retrospektivě ukotvit večer
rozbít kakofonie
perník na sedadle nastrouhat do žil
slunečnice je chleba
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industrial romantic

neřvi neřvi neřvi!

někdy to neslyším, nevidím..děkuju..

stavěj novej krám
sbíječka dělá místo pro rohlíky
drtí beton maltu cihly slunce
pot stejká ti po tváři
cejtíš se jako chlap
kompresovanej vzduch dokáže pustit žilou..

my heart
rozběhnout příruční parní válec
není žádná sranda
občas pondělí
není ideálním dnem
šplhám do skoronebe
v polosnech nespím
trhám si žebra
it’s raining
barva května je žlutá
však zkus si v ní běžet
necejtím déšť
nakreslil zrcadla
oblík tě
led setkal se s ledem
i víly se chovaj jakože nic
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23

s(pouta)ná

protože je to poetika
a automaty nechápou důležitost
tohohle čísla
nebo možná naopak
v tom případě děkuju

znova znova znova tak aby byl pochopen
význam toho slova
láska - zamiluj si mě, budeme spolu
nekonečně omílat - jako vodopády
jakože ty situace dojdi z bodu A do
bodu B, je to jednoduchý, že jo..

hledám souvislosti
protože to dobře zní
a večer musí mít nějakej důvod
a v televizi říkali pořád lepší než heroin
jak snadný
kafe a zákusek k tomu
z oblohy padaj bomby
porno je porno
surrealistickou fixou
na záda zejtřka
dlažební kostky
nenavoděj atmosféru
ale zaplněj řádky
kde jinak by zvracelo slunce
svý patetický symfonie
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do bodu B jako ozvěna
ve 22:04 a tahle báseň zoufalost sama
byla tam někde myšlenka..
(jestli chceš vypadat jako idiot
napiš: uletěla jako motýl
jakože do bodu B)
naivní ve 22:11 malíř:
čmáry čmáry čmáry
dnes žádný cizí obrazy
přímou cestou do blinding city, ehm..
počkej, podívám se z okna
a načrtnu konec:
fouká vítr
v dálce načervenalá obloha
(výdobytek slunce pro dnešní den..)
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(dis)funk ční..

ale kousnout si
neztrácí kouzlo

hranice
neexistujou jen v tvý hlavě vyrostly
moderní je sklo
tisknout do něj dlaně
jako výraz porozumění
kosti
hledáš maso
symbolizuje život
v koutcích úst cejtit krev
do poslední chvíle
chceš
lovesong
problém je v hudbě patetická zmrzlina
patetická zmrzlina
patetická zmrzlina
obyčejná
mísa ovoce
stokrát namalovaná
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nabitej potenciálem

slunce svítí na interhotel..

hlasitej déšť
bubnoval do střech
nutil mě šílet

zarostly louky domy
šance pro umělce
skuhrat po zeleným place
sprchovat se v tej neinspirativní kráse

děvčátka s cigaretama
v ústech
zaplnily města

v sedle svý éry
brázdit cesty
hledat zdravotní sestry
na nemocný ideály

moderní doba
ze stříkačky do hrníčku
obkresluju včerejší obraz

stavěli mosty
vyschly řeky
sešlá architektura
vyčnívá jako herpes

voskem pokrytý plátno
sežeň knot
svíčka jako vodotisk
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divný zpovědi

ještě sem neuzrál..
možná si neuvědomuješ
že taky vedu v hlavě ty války
že bych měl někam směřovat a tak..
samozřejmě všichni víme
že je to jen takovej strašák
jako hudba ve vejtahu
abysme měli pocit
a nevšímali si čeho nemáme
vyvažovali rovnováhu
a spolupracovali..
tzn. vstávat ráno
chodit do práce
nebo se pachtit abysme jednou chodit mohli
vydělávat peníze
utrácet peníze
mít syny a dcery
a jim vštěpovat co je důležitý..
dobře se uč
abys měl dost peněz
moh mít svý syny a dcery
a pomoh posunout svět dál do dokonalosti..
je to absurdní
ale možná jsem jenom línej..
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tak trochu divná zpověď..
poslouchal techno
a tři tejdny se nemyl
balil zdravotní sestry nasadil profesionální pohled
jakože všechno volný
ale respekt páč sestry, to je mazec
co piješ kotě?
"tequilu", tady pro slečnu..
a já si dám colu..
pracuju..
na tobě..

a skládám pět uslintanejch poznámek
aby aspoň něco rozeznělo..
ale těžko vyloudím na tyhle struny
s nejasnou vyhlídkou
plný křivd a zklamání
a dalších různejch těhlech zabarvení
tóny
v nichž by mělo bejt něco jako krásný vzpomínky
něco jako: mami, tati, děkuju za parádní dětství
za trpělivost..
atd..
nikdy sem netoužil psát básničky
a nikdy sem netoužil po ničem víc..!!

dáme si pusu?
proč ne..
má krásný jméno
má krásný oči
a pak něco v tom pohledu
"dokážu tě učinit šťastným"
čemuž se nedá nepodlehnout..
je pryč
už nejsem básník..
kouř rozlejzá se..
jako ten posranej život
žiju ve vzducho-prázdnu
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další z divnejch zpovědí..
měla včera svátek
holka kterou sem líbal (naposled)
- byl sem opilej
uměla hrát na kytaru
padaly hvězdy
(a to není klišé
bylo jich aspoň pět)
a když slyšela, že píšu básně
tak se to neodrazilo
ale rozuměla mi
a taky proto
že sem obyčejnej chlap
sem ji řek, že bych ji chtěl ještě políbit
než půjdu
a taky trochu proto
že sem aspoň na chvíli chtěl k někomu patřit..
to ráno sem napsal nejobnaženější příběh
ale někam se ztratil..
(to je kec, styděl sem se za něj)

přestože sem věděl
že byla jednou z mála těch
kterou ve skutečnosti hledám a potřebuju
z těch co nehledaj
podle mínění druhejch
a zkurvenejch magazínů
v kterejch je napsaný jak reaguje ideální muž
a kde svět tlačí bota
přemejšlím
proč vlastně píšu tyhle řádky
kdy se vynoří ta pointa
tak tady je:
to já toužím po holce z magazínu
(moje velká výhra nad světem)
jo, nedokážu bejt sám sebou
promiň..

napsala mi
„moc děkuju“ za přání
„právě od tebe mě to moc těší“
to ráno sem se probudil ještě osamělejší
nic sem necejtil
nic mě netáhlo k tomu vidět ji znova
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z divnejch zpovědí..
proč musím
neustále „vítězit nad světem“
- tak trapně
sem se nechal naočkovat
tím nutkáním
že musím využít každou příležitost
abych byl vůbec člověk
moh výst ty řeči
„jasný, zažil“
a nakonec se tomu ještě smál
až se vypařej výčitky svědomí
mám svůj jedinej opravdovej sen
že jednou potkám tu svoji princeznu
a padnu ji k nohám
a budu štastnej člověk
(nebudu potřebovat žádný „nej“
nic takovýho totiž neexistuje
pokud si člověk dokáže připustit
že už pouhá existence
je naplněním smyslu života)

spoléhám na ty „božský vibrace“
a tu jejich sílu
přitáhnout souzený si osoby k sobě
a zajistit jejich vzájemnou náklonnost
tak to přeci je
proč hledat?
to se přeci nedá
ptát se: nejsi to náhodou ty?
a čas se musí nějak vyplnit
a člověk si přeci musí „užít“
než dojde k cíli
pak už to prej nejde
v chytrejch knihách se píše
že cesta je ve skutečnosti cíl
možná bych měl přeci jenom
zmáčknout kohoutek..
(moje cesta není moje)

(kdyby tahle naděje nebyla
tak už sem si dávno prohnal kulku hlavou
při psaní týhle zpovědi)
zatím jen čekám
až se objeví a zachrání mě
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ze zpovědí..
jako malej
schovával sem se pod peřinu
kudy se dostával do svýho světa
představoval si, že sedím v kabině
určitýho stroje
kterej objevuje různý krásy

takže sem nakonec vždycky utek jinam
někam, kde se to zdálo snadnější
a nikdy se nenaučil
čelit strachu a bolesti
a času je čím dál tím míň..

nebylo v tom nic fantastickýho
teda z toho pohledu, že mimozemšťanů sem se bál
a letět do vesmíru mě nelákalo
(jedinou zvláštní věcí v tom stroji bylo zařízení
který vytvářelo takovej ten hřejivej pocit..
pojmenoval sem ho topení)
spíš sem chtěl bejt robinsonem
žít na pustým ostrově
postavit si vlastní domov
obdělávat půdu
tvořit z hlíny nádoby
získávat sůl z mořský vody..
ale trápilo mě, co bych dělal
když bych onemocněl
kdo by mi pomoh
kdo by mě utěšoval
když bych měl z něčeho strach
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abjurace, ablepsie, automutilace & všechny možný fascinace..

ovládán pokušením
vlaju, už neunikám k tý hnusný zdi
na který je naprosto nemoderním způsobem
napsáno „pevná vůle“

sem zasranej sekáč
kterýmu ve větru vlajou vlasy..

hltám doušky
tu dokonalou rozkoš
bejt svobodnej
(v poblouznění/prozření
viděl sem ježíše
a nikdo ho neměl rád)
(nebo se možná jenom slilo pár alegorickejch obrazů
který ráno určitým způsobem vykrystalizovaly do mozaiky
kde dosadit ježíše bylo ohromně zábavný)
„dal bych si lsd, mami..“
podnikat neohrožený výjezdy
pít tequilu sunrise & se všema zvyklostma
slyšet slova: „vyrostl si“
a rozumět jim
kecat do ucha
velkejm školačkám
a bavit se představou
že ona si myslí, že po ní jedeš
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večer pro kytaru..
s pocitama už je to horší
ale i v týhle sféře sem si osvojil jistou schopnost..

poezie je moje děvka nic jí nevysvětluju
dá/vezmi mi vášeň
pak se zvedne
a já platím..

ve svejch fantaziích
sem byl vším čím sem zatoužil bejt..

sem herec uvnitř sebe
mluvím sám se sebou
nebo třeba s tebou
prostě s kým zrovna mluvit chci
nakonec vás vůbec nepotřebuju

měl sem
rakovinu/rodiče/kamarády/milenky/herečky/krásu/talent/
pokoru/čest/upřímnost/princezny/hlas/nenávist/svaly/faleš/
charisma/smysl
neměl
kamarády/rodiče/peníze/krásu/talent/čest/pokoru/
upřímnost/nenávist/faleš/nic co bych ti moh nabídnout..

většinou se vás bojím
když jste skutečný
nevím co říct
červenám se, tluče mi srdce a snažím se najít ideální větu
málokdy si popovídáme tak jako v mý hlavě
praktikuju to už od dětství
potřeboval sem se někomu svěřovat
a tak si vás vymejšlel..
například dnes
sem pro vás připravil koncert
hrál na kytaru
a zpíval se zavřenejma očima
- jen pot byl skutečnej
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stranger

otherside
utopit
spálit důkazy
jít se klouzat
a vrejt další novou
zkurvenou krásu
jako opilá bruslařka

včera sem se zase skoro opil
hrál o peníze (a o život)
podával si ruce se zločincema
a všem jim nakonec koupil chlast
měsíc svítil tak typicky
že se o něm nedalo psát
za to světlo v pokoji
mělo příznivej nádech
hlavou mi letěly všechny ty příběhy
který (ne)postrádaly pokoru
bylo to až krásný..
ale radši sem šel spát
protože se mi vůbec nechtělo čekat
na tu chvíli, kdy se mi rozbuší srdce..
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cramp

self-support

toužíš
a seš ochoten platit
koupit si něco
co nemůžeš mít
- zkurvenou báseň, story
protože potřebuješ zacelit rány
který ti zasadila čísi zkurvená představa
jak by to mělo vypadat

na konci světa
cestou přes měsíční krajinu
sedám si do trávy
žádnej zvláštní den
jen trochu sentimentální
- vypil sem pár piv
všechno tak přesný
svět na přání
jak z nabídky cestovní kanceláře

znecitlivělej
zmítám se v touze
vidět to štěstí, tu krásu
jak sem o ní slyšel mluvit

nedalo se tam vydržet
musel sem vstát
jít pryč..

ale nedokážu, nedokážu..
vůbec nepomáhá
zpětný zavírání očí
úvahy o změně pohledu
(hned zejtra)
protože tam, kde nerostlo
jentak z ničeho(nietzscheho) růst nezačne

zavřenej v tmavým pokoji
čichám pot svýho těla
a píšu tuhle něcojakobáseň..

znecitlivělej
dál choď městem
a při pohledu do prázdnejch výloh
opíjej se myšlenkou: bydlet v nich..
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my way

turn

básně nikdy nikdy nikdy ty ne

zničit papíry, pera
pouštět si do těla proud
a všechno v sobě spálit

miliony peněz, básní, korálků
můžeš vylouhovat z
nekonečně mnoho příležitostí
a někdy to pomůže
ale na konci zbyde ti stejně pocit
kterej nikam máčet nejde

sevřenej ve snách
za modrou oblohu
cizí oči
za uznání
nakažen vizema
vize sou dobrý
vize ti dávaj pocit
po němž bezmezně toužíš

a tak jen píšeš:
stála si na jevišti
a stojíš tam pro mě dodnes
krásná, oslňující..

protože bejt prázdnej
znamená bejt nemocnej

dotýkáš se potřeby
vídat anděly

to nejseš ty
vem si naše prášky

když tě potkám
napadá mě
že lepší bude píchat si do žíly..
jen píšeš..
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musíš
měřítka sou nastavený
úspěch je měřítko
vůle je přesvědčení
přirozenost znamená využít příležitost
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track

na pomezí ráje
stlučený prkna
do tvaru šibenice
pověsili na hřebík

zapadající slunce se neliší
od nahnilýho pomeranče
v sentimentální žlutý
prostor utápí
jako hudba z jukeboxu
křik ptáků zní
k pohozenejm odpadkům
melodie líbezná
plevel prorůstá
skrz dlažební kostky
ukrejvá mokrý šaty
pivní láhve & nedopalky
vagóny s uhlím
přemlouvaj netečný semafory
reflektory osídlili čápi
proud světla
na kolejích rozsvěcuje hvězdy
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trainspotting

new look

fakt krása
ptáci mi lítaj nad hlavou
vydávaj ty svoje zvuky
a když se podíváš napravo
až tam na ty stromy
ta zelená barva v těch listech rezonuje..

jako novodobá labuť
na hladině řeky
bílej igelit –
vykresluje zkažený touhy

sem blízko přírody
na nádraží
a tohle nádraží je takovej bod v ráji
šest kolejí
a pak kam dohlídneš
nikdo ti neříká kam růst

z krásy je jizva
zocelující charakter
zkurvený stroje
postávaj u cest
se zásobou slov
jako rozhodující předpoklad –
skrz rty
prosakuje špína

na druhou stranu bydlím já
kurva, nehledám hudbu
co vyplní prázdnotu
nesvíjím se v křeči..

město řve:
strhni si kůži!
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kapky lásky z vypadanejch vlasů

sotvaže slupla sáček třešní..
utopil sem se
ve sračkách kouzelnýho života
a není mi to nic platný
nikdy nebudu bukowski
vždycky budu psát marný řádky
naštvaně mlátit do klávesnice bez inspirace pěstí
směju se vlastní troufalosti, mažu citovej průjem
z podlahy ostříhaný nehty, mužný vousy, mák z rohlíků,
drobky nevysávám
za to si několikrát za den mnu ospalky z očí
a když je mi nejhůř lehnu si na záda
a zpívám si písničku ze zaseklý desky z gramofonu na
kličku
a s uchem, který funguje jinak než to moje..
jéžiš.., chtělo by to nějakej tvrdší rytmus
cvoci
baby one more time, show me, proč jsem tady
hit me one more time
oh, yes..
lidé narozeni datum 22 sou prej pohybově nadáni
psala numeroložka v blesku
a já si říkal: je to pravda..
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láska je kurva
bolí mě neustále čekat, už nechci, tak se objev, potřebuju tě
tenhle monotónní život, kdy se nic neděje, znám dokonale
nutí mě přemejšlet, kdo za to může
nebo dělat věci jen abych si dokázal, že můžu bejt jako
ostatní

tebe, co stojíš za svým klukem u rulety
a on prohrává svý prachy místo aby tě držel v náručí
a moh bych pokračovat, ale taky upadnout do deprese
co je to za svět, kde žiju nebo život?

dejte mi pokoj, balit ty nány a nemít nějakej skutečnej
důvod
jen si mi přišla do cesty a já se nechtěl nudit
tak sem ti nacpal jazyk do pusy, protože už mě sral ten tvůj
pohled:
„je nějakej divnej“ a celej večer ti okusuju hlavu..
a přitom stíhám přemejšlet: „co to tady blbnu?“
„líbí se ti nějak zvlášť?“ ne
„je na ní něco zajímavýho?“ ne
„proč?“ chtěla to..
můžu udělat radost jinejm, bůh se mi za to odvděčí,
panebože!
zavřel sem oči a představoval si, že je to co chci..
tebe, co se na mě bez zábran usmíváš
a přitom tě za ruku drží tvůj kluk
tebe, co potkávám skoro všude
a přitom slyším od ostatních, že si trochu..no prostě si
klepou na čelo
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real sugar

victim is another name for lover

napad první sníh
a všechno získalo takovej novej nádech
jakože neposkvrněnosti
probudil sem se do toho rána
a litoval, že sem tě tenkrát nestřelil do zad
v sobotu obvykle nedělám nic jinýho
(c’est difficile d’être le cadet des fils..)

je to o hledaní/ohledání vět
v nichž život nevypadá nejhůř

vlastně nejdřív litoval, že nemám milenku
dal sem přednost lásce a byl na sebe hrdej
(la plus belle au monde)
ale ani onanie a ironie není špatná
(pas toujours avec succès)
nedalo se nic dělat než vyhodit žádanky o novou identitu
přestavět všechen nábytek
ber co máš a snaž se bejt dobrej člověk
byl hit toho dne..
s jídlem roste chuť a tak jsem onanoval třikrát
(et si on parlait d‘autre chose..)
ten den sem nezavíral oči
neuhnětal sněhovou kouli..

nastupující hudba
která ti do očí pustí slzy

a dyť ty víš, co děláš
jak se láká štěstí
a co máš říkat
a taky že to funguje
to já si nesu v rozbitým batohu
nietzscheho, schopenhauera, camuse
neoholenej, zarostlej
se soplem na ksichtu jako nějakej junkie
a vyplňuju tiket na sportku
zatímco ty nemáš pojem vo čase
a za ruku tě drží
sebevědomá holohlavá gorila
která střílí feťáky na počkání
všechny ty tvý zasraný věty
mi zní v uších..
a třešnička na dortu:
žádná životní moudrost mě nehřeje
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vyžilá něžnost

vytočit číslo
a říct, že by sis dal nějakej plech

0:39 po tom, co zas zapli proud..
hostinští rozdávali maso
a nechtěli za to platit
nabízeli křen a hořčici
až pivo zamrzlo v trubkách

je sobota promítám si všechny
ženský oči nejspíš

masa bylo tolik
že opilí kočí házeli
celá stehna kočkám..

nevím přesně
co na nich vidím
když vystupujou z mlhy
do nehybnýho, dusnýho vzduchu
tohodle pokoje

bez..

kde snažím se přechcat
prázdnotu další básní
tentokrát psanou na druhou stranu
jedný nevyšlý sázky

skoro už zas pozoruju hvězdy
a roky mi splývaj
slušelo by mi cígo
a zmučenej výraz

s filtrem..

napsal sem ti vzkaz
a byl stejně patetickej
jako když sem byl začínající básník

včera všude tančily princezny
měly ideální výstřihy
a byly opálený
v bílejch šatech
a azurově modrejch kalhotách..
pokud si chtěl sehnat drogy
stačilo akorát vzít telefon
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skončil na zemi zmačkanej
celej den sem ho rozbaloval
a snažil se v něm najít kus něčeho novýho..
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ti-red

unavený oči

nakreslím si letadýlko
a odletím hned po večeři
co sním
svoji vyžilou něžnost

pohlaď mě po tváři..
(co cejtíš
to už si svoji formu najde..)

se čmeláčí letkou
přistanu v oáze pampelišek
a všem těm malejm sluníčkům
utrhnu nožičky
z města ilium
nechám si dovýzt piano
pro hudbu
k cestě ke katafalku
s nonšalancí
oh, henry, henry..
odříkám katechismus
city of blinding lights
koupím si
poslední hamburger
rozvedu
svoji teorii citronů
položím hlavu
do tvýho klína
přestanu přemlouvat
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na okamžik

a lógr na konec..

je krásný
chodit
v představách
po ulici
kde výlohy
asociujou
myšlenky

a co kdybysme si představili tmu
předstírali..
proměnili hvězdy v obří mucholapky
vychytali všechnu nedokonalost vesmíru
za zvuku harfy s příchutí sladkejch citronů
sme se spojili v atom
(na nejmenší možnou část)
a vyzívali bohy
aby nám líbali nohy
co kdybysme předstírali..
že svět končí teď a ještě jednou naposledy nechali znít
nechali znít
mluvili řečí delfína a zapomněli
zapomněli..

nevěsta
zkouší svý bílý šaty
opodál prodávaj zájezdy
do cizích zemí
vše za 39,ve městě
kde autobusy mhd
jezdí do stanic
jejichž název
vyvolá úsměv
pocit žít..
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strhnout kůži

tóny podkreslej obraz, a nálada tryská, do stran, a pohyb,
100-krát jinak, retrospektiva, a pocity, vhledy, soucit, 100krát jinak, nepřeberný množství všeho, je toho moc, a kde je
pravda, a proč je tak důležitá, a máš ideu, a mezitím
kopíruješ druhej směr, a otázky sou dokdy, a kde je moje
hlava, a čekáš, na vodopád, celej život, ženeš se k němu, a
přijde den, a je to něco jako vítězství, a ptáš se, jak dlouho to
vydržím, prostě stále je to akorát úkol, nejseš to ty, ty seš
otázka, žádnej čin, dokdy? a proč by měl bejt někdy konec,
že jo, takže máš možnosti, překonat se, získat návyk, nechat
to bejt, a pak ten třetí rozměr, doufat, že existuje něco jako
přirozenost, a tomu věřit, a neposlouchat, využít návyků
pro nalezení přirozenosti, kámen úrazu, protože, když už to
vychytáš, tak proč se toho zbavovat, přirozenost
komplikuje, když znáš systém, takže bludnej kruh, nedělat
nic..
náměstí, čtverec jako vstupenka, snad bude co rozdávat, je
potřeba se oblíknout, čínskej textil na každým rohu, špatnej
střih, ale za ty prachy, nejsme ikony módních magazínů,
posluž si, zachraň to výrazem, duševno, čínská filozofie,
není to špatný, že, je ti zima? na cestu, askeze, v moderním
stylu, pro moderní evropu, na pipi na, kéž by, cestu
nehledej v číně, boha v bibli, budha je taky jen obyčejnej
člověk, moudrost první slova, pro blbce, kráčíš po ledě,
můžeš bruslit, led může prasknout, máš chuť bruslit? trest
na každým kroku, ale jestli dostatečně mrzlo, proč ne, ostrý
nože, a paseka na místech nahoře, připrav si argumenty,
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hraje se tam první liga, a nebo můžeš jít dál, jako po ulici, a
bejt rád, že můžeš jít, že si můžeš vybrat, atd, zpovídat se
sám sobě, zabít radost nedokáže, kdokoliv, takže si kup
cokoliv, máš výběr, a pravidla nepotřebuješ číst, abys našel,
ze čtverce se dá jít kamkoliv, něco cejtíš, nějaký plány, otisk
na dlažebních kostkách zanechat netřeba, nech to
moudrejm..
řev, nasyp mi ho do hlavy, toužím po imunitě, řvi víc,
vyžeň to na max, chci se otestovat, chci vidět další stránky,
svý duše, nebo čehokoli jinýho, kam se dá schovat, nenech
se pobízet, napíšu o tobě, když mě poznamenáš, budu se
tebou chlubit, bude-li ta možnost eště, ptáš se co mě k tomu
vede, nechápavě, jentak dál, protože zabavení je potřeba,
filtr, kterej dokáže zakrejvat, aspoň na chvíli, a cizí bolest
není tvoje, a můžeš si představovat, lízat jazykem ten
nanuk, osvěžení, a potřebuješ další hrdiny, chci dalšího
hrdinu, smích, potlesk, vypadni, není to to co to bývalo, až
taková může bejt lenost, smradi, nekvalitní brouci v hlavě,
nebo co, tážeš se, nadopovanej antimedem, zajdi do lékárny,
vysyp jim tam svoje problémy, najdou ti ten pravej
lubrikant, říkaj v reklamě, podkreslený pískotem v tvejch
uších, byznys jede na 100%, všechno je dílo figurek nahoře,
tvoje role nemá zrovna atraktivní stránky scénáře, smiř se s
tím, nebo snad chceš bejt ďábel?
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zabil si už někoho, jasný, hodit peníze do jukeboxu, a hrát
německý songy, k pivu, veselí, k večeru, v podniku, v
podzemí, přemejšlíš o výstřihu, a o botách, samý fronty,
samá mluva, rozvazuje se jazyk, dokázal bys všechno?
prostě test, furt, že něco nemůžeš, dyť bys to ani neudělal,
ale potřebuješ si přikazovat, abys cejtil tu svoji pevnou vůli,
možná strach, strach z problémů, následků, nežiješ ze dne
na den, co zejtra, co dál, znovu udávat směr, moc síly, ohně,
plynu, nepřátelský atmosféry, žádný jistoty, utíkat do lesa,
proč, vo tom to není, chce to kůži, musíš ji získat,
nekonečnou bolestí, přemáháním, zocelit se, a nešetřit se,
vážně ti to přijde jako chyba? vzít si co chceš, z extrému do
extrému, 0 uprostřed je pro každýho málo, nic, musíš
vynikat, plus, mínus, vyber si, preferujem plus, ale mínus to
je hudba, podmaňující, hltáš, řekneš si takhle to nejde, nejde
proč, protože nemáš odvahu, protože nechceš, vyber si,
někdy je lepší mít i špatný důvody, ale když to jednou
začneš zkoumat, můžeš se zastavit?
jizvy, dloubni si, do mě, dloubnu si já, zahoj se, pochytej
dalších pár, vyhledej léčbu, užij pár kapek, vyčisti ránu,
nech ji zanýst, nech ji růst, jednou se stejně budeš muset
postavit problému čelem, tenhle příběh je inspirován
skutečnou událostí, pozor, život, komickej, zkurvenej,
geniální, nepředvídatelnej, a naopak, to proto se hroutím,
chápeš, sůl do míst, kde byly rány, sou to reflexy, mý
jednání je zpožděný, ani cassady se tomu nedokázal
vyhnout, co chceš po mě, předvádím scény, protože bych
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měl, z role do role, protože neexistuju, ty existuješ, říkáš
věty, věty v kterejch se nezrodím, tu jizvu nosím už dlouho,
občas ji naříznu, a mučím se znova, áááá, musím to cejtit,
kurva, bolest je život, jinak ho neznám, nediv se, potřebuju
mít něco, bolest tě neopustí, když máš ty správný
psychosomatický zaříkadla, moje žebro je adamovo, je to
eva, eva, která roste ve mě, sem bůh, sám sobě, tvořím si
evu, z žebra, bolest je znak, že je to ona, eva, podřizuju ji
svůj život, zotročenej pes, zaštěkej..
off, jako vypnout, dokážeš to, žádnej vjem, pusto, děs, tak
malej, nevýznamnej, a zvuk nabírá na intenzitě, není se kam
schovat, hledat tóny, nic jinýho ti nezbejvá, sou tu symfonie,
povyprávěj o nich ostatním, napij se, a pohlédni, přemýšlivý
pohled, a dopad světla, určitě dobrá kombinace, nechceš si
to zkusit? prostě nasaď, něco zahrej, jazz goes to the town,
improvizace, poslouchej, a nech se strhnout, tam, tady,
každej jinde, na jedný vlně, nikdy nezapomínej na slunce,
na žlutý, kulatý, šplhající do očí, bez něj není den, zřejmě, na
max, nakonec nech padnout tmu, hustou, mezitím nalej
něco, skutky, informace, záruky, kroky, skrz cesty, popiš
postavy jako stíny, nejlepší je ulice, nech foukat vítr, vlasy se
vznášej, je to živočišný, nespoutaný, a chybí tomu pořádek,
pusť taky semafory, zvol barvy, zastav, pusť myšlenku,
vodu, nech ji týct, kudy chceš, zaznamenej zvuk, ať
probublává, naplň ji vzduchem, mohla by i zmrznout,
vyjedou bruslaři, rejhy daj ledu charakter, nakonec to třeba i
ožije..
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uv světlo, pro zjištění pravosti diamantů, opanuje,
opanovalo den, trochu las vegas, trochu láska, touha, snaha
o trip, přes řeku styx, neskutečný možnosti, ta barva na její
tváři, na chvíli si pro to vlastnil slova, synchronizace, hesse,
pranksters, teď, tam, vrať se v čase, naštiv budoucnost, dělěj
cokoliv chceš, jedem, dál, see you, otevíráš brány, vidíš
myšlenky, zní to jako kouzla, tohle všechno co ti dřív
patřilo, než si spolk návnady, nechal se připoutat, hrál cizí
hry, pustil cizí představy do tvý hlavy, který ti
vypumpovaly všechny jakože k ničemu věci, vyrobili
náhrady a implantovali ti je, televize, časopisy, knihy, rádia,
jakože bohové, guruové, budhové, a všichni tihle správní
týpci, nasypali ti obsese do všech prázdnejch míst, za koho
se budem modlit? zacpi si uši, zavři dveře, stáhni žaluzie,
zakrej slunce, vygumuj slova, to je jejich způsob, jakej je
tvůj, očkovaní proti deziluzi, cokoliv, dělej cokoliv, nebraň
se, nech se zotročit, poddej se tomu, v ničem ti to nepomůže,
máš okamžik, využij ho..
nervozita, a dlouhý nehty, trápení jednoho dne, kousni si,
zakousni se, nebo použij nůžky, a hlavu, rozeber situaci, a
jednotlivý stavy, zvaž závažnost, a jestli je potřeba se tolik
obávat, hm, hm, hm, co tě trápí? je to tak daný, měl
bys/musíš se obávat, aby bylo vidět, že ti o něco jde, prostě,
aby ti to někdo nedal sežrat, tu tvoji pohodu, chvástání,
ignoraci překážky, zní to dobře takovej rozbor, i důvody
sou, ale někdy i to je málo, takže, radši to nepokoušet dál,
radši, chápeš, co kdyby, nešťourat se v tom, mohli by
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vyplavat i tresty z druhej strany, za strach jakože, nechme tu
knížku zavřenou, přeci jenom proč si kazit tenhle poklidnej
život, usmívej se, nakláněj se, snad to nikdo nepozná, že
vidíš dál, mni si oči, obličej, jakože máš nějakej skutečnej
problém, zřejmě nějaká relativita, nedej šanci upnout zrak,
hrej nezájem/zájem, modeluj pocity, simuluj zas něco jinýho,
modli se za výsledek, dělej hrdinu, máš-li možnost,
nedechni se, a jdi na to..
lepší nic nevidět, nemůžeš prohrávat, bejt dokonalej podle
svejch potřeb, jak ale dlouho dokážeš nekoukat? můžeš si
jakože zavázat oči, bezva, to ale znamená co, nic neovládáš,
přiblblá hra, nic co by ti bylo vlastní, ani si nedokážeš říct,
že nebudeš koukat, najdeš další nejlehčí řešení, zbytečná
hloubka, hlavní sou výsledky, co sou výsledky? to co
nevidíš? komu by nevyhovovala hra na rybu ve vodě, tady
máš vzduch, a teplou vodu, plav si, a mysli si jak je to
skvělý, a přitom to není tvůj svět, ale vlastně je, si
obojživelník, trojživelník, sedmeroživelník, obstojíš v
každým prostředí, a proč bys jako neměl, musíš se koukat
ze správný strany, to platí pro oba směry, možná z
nesprávný jakože, abys to moh dělat, nebo mít tu správnou
kůži, zase sou různý cesty k ní, sou tu originály, pak to
druhý, a třetí, zaleží jen na tom, co chceš nosit, kam chceš
vidět, a co ti kdo ukáže, přeber si to jak chceš, najdi si co
chceš, jinak se těžko pohneš z místa..
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touha, slyšíš ji? volá tě všude, pojď, otiskni se, a neslyší na
ne, jak můžeš nepodlehnout, chceš něco bejt, a čekat jen na
velký třesky, máš divnej z toho pocit, říkáš si, jít naproti,
jenže co je ten správnej způsob, kdy přitáhnout, kdy povolit,
proč jednou to de, jindy zas marnost, možná, že
neeexistujou pravidla, ale vykazovat výsledky se očekává,
nevládneš schopnostma umlčet, davy, lidi, člověka, touhy,
zapadáš do bahna, nejde hrát napůl a vítězit, hrát naplno, a
dokážeš uvěřit tej výhře? a co je správná touha? a je touha
vůbec správná? co je základní pocit vedoucí k správnejm
činům? co sou správný činy? je čin správný? asi můžeš
hledat jen konec tohohle řetězce, abys nepodléhal příliš
často, špatnejm, vlivům, musíš se sám držet na vodítku, učit
se disciplíně, a sestrojit si mantinely svýho světa, nastav si je
tak, jak ti vyhovuje, nezapouštěj základy moc hluboko, nebo
naopak, vo co de, je tohle problém nepochopení? všechny tři
způsoby, žádný výhody, proč by sis musel nějakej vybírat..
podnět, se najde, víc netřeba říkat, znáš to, sílící, zrychlující
se rytmus, najednou seš ve víru, není místo na zkoumání
zdroje, či co, musíš plnit, představy, přání, toho čeho v tvý
hlavě, tam venku, kdekoliv okolo, až k nějakýmu bodu, kde
se něco zlomí, popraskaj zdi, pavučiny vlajou ve větru,
ucejtíš dopadající studenej vzduch, najednou, obtěžuješ
svoji paměť, uvádíš do činnosti, projektory, plníš je
poznatkama, vybíráš sběrače vzpomínek, zachycovače
okamžiků, aktivuješ programy pro sestavení minulosti, a
lepíš negativy, snažíš se z nich udělat koukatelnej snímek,
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ty jako herec v hlavní roli, střed plátna, snažíš se vykreslit
tvoji pravdu, bejt kladnej hrdina, poukázat na nesrovnalosti
okolo, jak se nedalo činit jinak, meleš pantem, rozjel ses, to
seš ty, na konci je podnět málo, kdo by věřil, že jedna malá
věc spustí další, už sou dvě, krát dvě, a najednou kde seš,
cesta nazpátek, znamená odčítat každej násobek, tvarovat
přechody, pro cizí nohy, sám znáš dva body, pro tebe není
cesta tam ani zpět..
nic našeptáváš mi, i can etc., křičíš, nejsem princ, sem
překážka, nic vysněnýho, a nesnažím se to na tebe hrát, a to
je tak lehký, mluvit argumenty, výhra, dává ti to sílu,
gratuluju, slzy sou zdravý, vyplavíš sůl z těla, a křeče, a
proč ne, nemůžeš furt vyhrávat, světla, a večer, a pátek, a
kalba, a jízda, vo co ti de, dej si, využij příležitost, nahraď
chybějící součásti, si dravec, urvi maso, a krev, přípitek, a
něco jako družba, a sounáležitost, a utužování, je to potřeba,
když není nic, žádná přirozenost, navaž, a hrej, šance sou,
proměň, jako miliony dalších, duha, vidím duhu,
kontaminace, a v záblesku barvy, na povrchu, a to je
znamení, musíš věřit, protože jinak nikdy nezažiješ, ty
situace, kdy všechno je, jakoby ovládaný myšlenkou, a třeba
není, a proč to řešit, je tady víra, a třeba špatná, ale ta
slepota vede k cíli, a ten je vždy uspokojující, nalezneš sám
sebe, a nebo zažiješ to co tě momentálně zajímá víc, a jednou
stejně něco objevíš, a pak se ti to všechno bude zdát směšný,
ale ten speed tam byl, ved tě tam, a ta směšnost je cesta,
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někdy je potřeba, hejbat pákou, i na druhou stranu, jakože
bílá a černá, a něco..
fouká vítr, opírá se do všeho, co se mu postaví, získává i
hlas, vůbec se s tím nemazlí, pozor ať tě neodfoukne, jestli
něco nemůžeš podceňovat, tak je to ta příroda, umíš si
vůbec představit, kdyby najednou padalo slunce, rostla by
teplota, a najednou už by nebyl čas, na cokoliv, viděl bys
padat slunce, a byl bys najednou na světě sám, to znamená,
že by nebyl nikdo, kdo by ti moh pomoct, umíš si představit
ten pocit, postupně by přestalo všechno fungovat, žádný
nejnovější zprávy, zkurvený vedro, a teplota furt roste, zabil
by ses dřív? nebo by ses nechal mučit, a čekal na zázrak?
slunce bungee neskáče, asi by sis prostě nemoh udržet
vtipnou tvář, protože bys měl dost času přemejšlet, a
žádnou šanci na přežití, protože když padá slunce, tak tě to
zaskočí, protože tohle není v propozicích, slunce je přece
tam nahoře, jak to vyřešit, kurva padá slunce, hej, doprdele,
co teď? slunce, ta nejromantičtější věc, vona najednou pálí,
dusí tě, už není žádný příště, kurva, slzy se vypařej dřív než
opustěj oční jamku, jak ti je? nikdo za tebe nenapíše závěr..
je večer, a znovu hraje hymna, pije se šampáňo, a žere se
včerejší čokoláda, paneláky ve městě kreslej sprostý
obrazce, určitě, vem na to jed, napij se, zpívej, everyone, je
to optimismus, „budu spisovatel..teda já se za něj už
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považuju“, je to strategie, jak poslat ty gury, k vodě, čau
kluci, napíšeš jméno do stejný kolonky, a začneš srát
ostatním na hlavy, proč by ses neměl považovat, takový
výhody, a privilegia, chápeš, v rámci výzkumu, sem se s
tebou vyspal, řekl tohle, udělal tamto, miluj mě, nevíš nic,
mám dost informací pro nás oba, jen se mě drž, a neotravuj,
ale to znamená, dělej všechno vo čem se dá napsat, něco, co
sebere lidi, tebe nechám žít jako předlohu, budeš tao, a já ho
zkusím lidem přiblížit, tebe, tvoje kunda bude stimulovat
mý pero, péro, pera, péra ostatních, královno, tak pojď sem,
lehni si, už ti píšu věnování, na první straně, myslím na
tvoje kalhotky, píšu v idiomech, tahle noc, startuje, podívej
se, už je po, di si po svejch, natáhni nitky, slož slova do toho
správnýho obrazce..

správnej směr? nemělo by to bejt důležitý, mělo by to tak
bejt, už to bude? jako ta hodina, minuta, vteřina, + jedna
navíc, ťik, ťak, znělo to magicky, dřív, mělo to romantiku,
přestože to byla stejná bublina, čemu chceš věřit? není čas,
musí to bejt lepší..

proces, end, lower than low, roztočíme to, čím si připijem,
co takhle obyč voda ze zavařovací sklenice, ta vod vokurek,
jen tak na dně, třeba, aby to dělalo dojem, že to do ní
napršelo, dárek od boha, na zdraví, nezapálíme svíčku,
neohulíme muziku, neodvážem se, kdo tě políbí, a popřeje
šťastnej novej rok? kolik odpálíš ještě raket, čím ses opil,
stojí to za to, co si zaslouží rok, nemáš nějaký další otázky,
vo co ti de v silvestrovskej večer, s čím se loučíš, co slavíš, co
si dáš za předsevzetí, přijdu někdy o tyhle otázky? pudu, a
budu, a uvidím se, jak něco dělám, bavím se, a
nepřemejšlím vo tom, proč to dělám, žít v okamžiku,
permanentně psát básně, namísto úvah, jak použít tyhle mý
gesta, slova, její vůni, oblečení, tenhle večer, je tohle ten
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