
MADRIGAL

květen 

to je když nedopalek 
odhozený kdesi  
   pod Triglavem 
vznítí kořenový systém  
                      pod Evropou 
aby se vzápětí někomu 
                      v pražské tramvaji  
samým žárem přilepila flanelová košile na tělo 
aby se tomu někomu zachtělo Vltavy 
jako se zachtělo Evropy Diovi 
když ještě nehořela ohněm 
přistávacích dráh 
a koncentračních  
táborů 

květen 

to je když pár 
a do němoty 
                   a v podhradí 
a napořád 
                   ale s vědomím 
že v nemocnici  
svatého karla boromejského 
                   pod nimi 
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měli všichni jednou tak moc květen  
a do němoty  
a v podhradí  
a napořád 

že teď  
nechtějí odcházet 

a taky proto, 
že okna oddělení paliativní péče 
jsou opět celá od května a Prahy, 
i když je poctivé Boromejky drhnou jako o život
a z toho drhnutí jsou všechny opět žačkami druhých  
     tříd v černých sukních 
když pěstičkami mažou aritmetické chyby z tabulí a  
     křídu z rukou otírají o textil

aby si teď  
               o 40 let později,  
řekli u tabulí okenních: 
je květen - čert to vem! 

a rukama od desinfekce 
smazaly rozdíl  
mezi životem a smrtí

jako tehdy  
onu aritmetickou  
                 chybu
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madrigal 
 
madrigal je lyrická literární forma, používaná 
přibližně ve čtrnáctém století, především pro psaní 
milostné poezie. 
 
 
Škoda, žes tam včera nebyla,  
byla to síla, celé náměstí 
zpívalo Kryla.  
 
- z sms zprávy neznámé v tramvaji. 
 
Na rozdíl od neschopnosti ovlivnit činnost srdce, je 
do dýchání možné vědomě zasahovat. Zrychlenému 
dechu se říká latinským slovem tachypnoe;  
 
to je když otevřeným oknem  
do tvého pokoje 
lomcuje vítr 
tak dlouho 
než ho nevysklí a střepy nepokropí 
hlavy procházejících turistů  
very happy  
jako šípy  
obyvatele antické Tróje 
                bílý závěs se třepe 
tím žádá konec  
boje 
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v rádiu zpívá černoch hip hop - loud -  
že se prý všechno zvládne 
ale já přece vím  
kolik tvou ulicí 
projede aut  
za dne 
 
počítám do klekání a často  
- dvojtakt s dechem -  
tak sorry za kýč  
ale ve dvou se to táhne lépe 
Čtyřtaktovým  
                        tepem 
hebrejsky chléb je léchem 
a když to víš tak s tebou v Praze zahne 
kdejaká tramvaj  
a nejen za dne 
šalom alejchem 
v nebi už teď jsem  
slavnej 
Protože klekání není kostel 
              tma  
                  a zvon 
ale Karlovy lázně 
                        a baby 
                                 what’s going on?  
 
protože vím  
že jít za chimérou světla 
má smysl  
              menší 
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než sedět ve tmě  
- ta mně  
               svědčí 
atomy její znám  
ty mně 
              neprotiřečí 
- planeta země je chrám  
ve střídavé  
solární  
péči -  
 
vlčata jsme  
                   a vzdor  
sajeme z mléka matky 
ovocný světozor 
kornouty 
              černé patky  
borůvky  
              nitrozpit  
z Nietzscheho nic si nebrat 
z ničeho nic se sebrat  
nebát se  
              nebát  
                       nebát 
života  
smrt je blízko 
šestnáct let - call of duty 
světozor  
               tutti  
                      frutti  
kokpit a messerschmitt 
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La Manche a Brit  
je nízko 
sestřelený nad vískou 

sestřelený já víš tou  
                          větou  
o tom kdo bez koho 
a jestli  
           pak vůbec žít 
 
opravdový hip hop na stupních celsia  
když opravdu rád měl jsi a  
teď hoříš v posteli 
pořád máš rád 
ale čtyřicet  
stupňů  
celsia 
 
 
a hoří Petřín  
jednadvacátý srpen 
a hoří Letná  
hašená mokrým srpem  
a slova vzletná 
vzletná a v rodu trpném 
a nohy bosé - 
snad si je někdy zvrtnem’ 
na tísícovce čtvrté  
pod Himalájským vrchem 
 
kráčím za tebou 
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jako poslední nosorožec  
                            svého druhu 
                                       na planetě zemi  
tehdy naposledy kráčel  
za veterinářem  
a vím  
          že mi budeš křížem -  
budeš mi křížem  
                           krážem   
vázat mi k buňkám kyslík  
tam kde jen smyčky váže  
 
logický princip města: 
okenní sklo  
                  je celé  
Helena Trojská  
                  v Řecku 
Paris je celý  
                  v cele  
 
Na to já kašlu  
                      hele,  
zcela nedospěle na to kašlu 
mon amie!  
Albert Camus  
sice kdysi řekl že jsou milenci podobni  
Bonapartemu,  
protože on i oni se snažili uspět tam 
kde jiní pohořeli  
- pravda syrová -  
ale moji mateřštinou je ruština -   
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jazyk Suvorova,  
tak mi dovol tomu 
       vzdorovat 
do rytmu opravdového hip hopu  
 když je LOUD  
o tom že se všechno zvládne 
protože už  přece vím  
kolik tvou ulicí 
projede aut  
za dne
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