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LUBOŠ VLACH

SU MEM/BRÁNA
NEVÍM KAM

JAJN SU
su jajn
su emeritní profesor falše
vím vše
pastor su
ještě se neznáme
a již vím že jsi salome
na míse mé transmise
su ztělesněním dedukce
prophet false
su drenáží edukace
sloužím obecnému kecu
pokud mi na to neskočíš
tak se s tebou sloučím
mapu pouště rozložím
dotknu se spouště
na lože tě složím
hlavu ti na mísu položím
funkce složím
dohrál jsem...
skončím
předtím mi však zatančíš
ještě si skočíme
a do příště
9

dávám ti znamení
su dělící čára představy
nejsu netečnost
té už tady bylo více než dost
su láskyplnost
su hřmot
probouzím zemřelé z dřímot
su život
a dříve než začátek su zde
zle ostouzen a odsouzen
nicméně su více
su prolog všech prologů
dál jíti už nemohu
su uprostřed
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SU TEN TAM... SU JAJN
(věnováno Terezce Smetanové)
see more of SU moravák
a su na to hrdé!
su hrdlem hrdosti
hrdý su
su z toho celý pryč
jde mi o kejhák
su u tebe
tentam...
su sedmé nebe plenéru
su kódový klíč klíčení
su nadšení...
su tu nový
su osnovy notový
račí metoda
su hladový
asi si něco uženu
láskou se užeru
su trávníka strávník
su do pussy jazyka vnik
šak vono to pude
asi ji užehnu...
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lékopis na pud je prdlé
pravé hrabopis
su vinutí viník
su lnutí natě k řepě
chovám se sveřepě
su pravěku pravopis
ubiquitination su
nemám adresu
su ubitá autoreference
su spam
su ubiquitous
fuck off... viník su
su kocour Mikeš from in Kocourkof
modálního ritu
su pohov v pozoru
su para parametr
pára etalonu stonu
su řez řevu
mám říz a řežu se smíchy
vrním sním tedy su
su vzájemnost vzdáleností
su vzácnost
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su entitou identifikace
su fikce
su běžnost
su proti
su souběžnost
su identitou utopie
su jedovatá zmije farmaceutie
su sérum
totožnost
reparace sen/su
su čin čichu
„no nečum!“
su ucho chuti
„sem se nedívej!“
su tíhy zdviž
su potěchy potíž
ještě uvidíš
su sme-tí...
tropím neplechy
v lehu cuku letu lechtivosti
su ti blíž než můžeš pochopit
su cit který procit
su těžištěm polehčující okolnosti
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su podezření
$u hypnóza hypotéky
hypotéze otvírám dveře
platím vlezný
su březí
su zlý a vlezlý
su guma argumentu
su předobrazem ikonoklastu
su svatá šavle ševelení
su obraz soužení
su šat na ruby
su šavel obrácený na pavla
su šatlava
su tlama lemu
su předpokladem odkladu
su pozadu
su pokořen až po kořen
su vyhořen
su bytí hřbitovního kvítí
su pastí pastorace
su výbušný velkodušný vzdušný
su tkáň setkání
su opak opakování
su pokrok račí metody
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su praformou platformy
su reforma naruby
po třech beru do nebe schody
su první i třetí pád
su mnohokrát
jediný svého druhu
su neformální
su nenormální
(idea normočlověka je fakt k zblití živobytí)
tří/mám buli
su orace žalozpěv
su důvěra budící nedůvěru
su řevu zlatý řez
su hněv
su zuřivé vody řev
su S.O.S.
su předem i pak pakt
lásky
su předpona samohlásky
su maskou jména
su káznicí úkazu
su kamenem úrazu
su...

15

su pleticha ticha
su cíl který se právě probudil
su cit který zbloudil
su emoce kterou nelze snésti
su radostnou zvěstí pancéřové pěsti
su štěstí
su v/teřina nyní
su dobrodiní
v hodině smrti
je to zkrátka tak
su nekonečný zkrat
su pax a pussy
su tím co se nesmí leč musí
su traťová výluka
su filuta
su rozluka státu a občana
su obrana
o vše obraná
su sanace sama
hosana
su pře přetváření
su záření
su příčná nit příze

16

su předtucha ucha
su píseň
su dochucovadlem ducha
su atrakce zažívacího traktu
su metabolitem na startu
su nářkem přetvářky
su ústí lsti
su závin provinění
su dění
su vyčtená výčitka
z pravidla výjimka
su pravěká
su surr surovina
jako žádná jiná
notace tance
su zvukem žestě svěžesti
su živou žíní a šmitec
su modla kterou kácím
su žízeň
a ty ta kterou ctím
su bezcestím
kterým kráčím
su nahota na žíněnce zvyku

17

su smyčka smíchu
su serpents serpentýny
smyčec smyku
su anarchokonzervativec zvyku
zvěsti zpěv
su zpět
na vlastní pěst zběh kala/funny
su žízeň a půst
su růst a srůst
su neúnosnost před nosem
su pře/hmat
su šach mat
su kec který se za svobodu vydává
su klec
su pojivem separace
su cévní příhoda
su ohrožená příroda
nepochybně divně pohnutá
su kulka v srdeční komoře
su střela která mé srdce nepochybně obydlela
su choroba kterou léčím
su mela
su vadou řeči
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klasem klasifikace fikce
erot v křeči
akce reakce
su vinný kmen viny
su jiný

19
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SU DRŽÍ BASU
„Když řeknu kontrabas, je to les a vodopády.“
(P. Peuchmard)
„Systém transcendentálního idealismu označuje
vědu, která činí ‚z inteligence přírodu.‘ ‚Úkolem‘
této vědy je vykázat, že jistota existence vnějších
věcí je vposled identická s tím co je ‚bezprostředně jisté‘, tedy s větou ‚Já jsem.‘“.
(Jeschke, Arndt – Německá klasická filosofie II)
su tedy jsem
explozí plození
su podezřelý podezření
su plán expanze
na oběžné dráze imanence
su si příkazem
su selen
su seslán na zem
su membrána memu
nezapomenu se v žádném jménu
su prekariát zenu
su beránek boží v rouchu vlčím
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mlčím
su vším... každému zač se má
aniž tuší
když promluvím mlčím
su fičák
arci fukar su
su sůl...
su provaz o dvou začátcích
mám hlavu v oblacích
su parní lázeň
su blažen
su na kopečku
su na kapačkách
ach transfuzi
su chůzí
su blázen
su na konci sil na konci vsi
su souvislost pediculus vši
su vším
su u vytržení
su nastrčený duch chodce
su kontext na konci bodce
su důchodce
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su výtržník vhod
su stržená policejní vyhláška
su trhlá hláška
su srážka a nevyhnutelnost
mám dost
domo su/a
su výhost
záhumní humanity
a ty?!
ukážeš ∞ paty?
su zžužlán typografií změny
su amorfní amor
kam mne položíš
tam uh/nu úhynu
inu... su vykuk
kuk kuk hod/in hní/zda
zda zde su hrdina?
když střet se vyhýbá
su ve střehu
střed se hýbá
duch su s tělem
durch und durch
su střet s vnitřním nepřítelem
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su prasvět vět
skučením skutečnosti ve větru su
kusem výtrusu
natruc
sedřené světlo volám o pomoc
su pře nepřetržitého popření
su tkalcovský stav přepodstatnění
opře/den předem
su pře o přemnožení
nocí i dnem
jsem vinut
vinu se ∞
rozcestník su ve vývinu
a jde o to
že su cesta
po níž si jdu naproti
čím dál výš... víš?!
su asi asimilace rozkolník
su lekcí selekce čím dál mladší
su nový pravopis černé hvězdy 
su na pomezí
su hranicí mezi...
píst piss/t su
vůně která předem se pře/de/stře
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su náústek úz/kosti
su náměstím stesku
su náměstek operativního imperativu
v skutku su
negativ skutku
inverz/ne nevím co dřív
su předivem pře
su nit summy
su sunday gloomy
suše še/ptá
su in nuce
š š š... su vonuce
su namotán na cívce
ty vole... su volume
su nevin/nej
je mi hej
navinutej
su sumec svévole
při/dělené role
nahoře jako dole
su nit nic
žíravina mizivého rozpočtu
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su zvichřený zření
su frk frenologie
jde mi po krku
palčivá vůně
su pacholek pachu
ach... su allium arcanum
su mrákota
z t(-v-)é vůně paf su
padám z útesu
su jako opařen
su jako v snách
su textem semtexu
su rozprášen
su určen
su neposlušným
v čekárně na ušním
chruji se a hučím
uhněte...
su prostorem hněten
su pohyb
su hned
šanon ke skartaci
su v akci
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su pří/ze kolovrat
su před/poklad
po úkazu su výmaz
su půltón na osm dob
su residuum resistence
su rezident který zpívá
su oplatka odplaty
su vizí
su silovým polem mizící mízy
mizím...
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TO BYCH NEDOKÁZAL
(věnováno vopici)
tak/hle se vypařit...
to bych nedokázal
na to nemám páru
su pára
je mi to u prdele
su kazem ukazatele
su celek
su omlácená kára
su žhavá čára
krátce po generálce
su vládce
tohoto okamžiku
su modelem vzniku
su generálka válka
su veselá vestálka
su vestavba
su dálka
ale to už tady bylo
i ta blízkost
kdyby se to opakování
pořád neopakovalo
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kdyby se spakovalo
pořád by to málo bylo
více méně pořád víc
věčně kdyby
to by tak hrálo
to by mne hřálo
su dekompenzovaný neurotik
kdybych nebyl míz/ou mizení
su polemiky pole/míza
su setrvačník
su vnik
každá micka si mne zjíská
a pak zlíská
su rozhozen
su kyselý hrozen
uhozen su
uchozen územím úžasu
su jasu
to už tady taky
bylo
i ten stín
a bude zas
sazí
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su expert na to jak dostat se do nesnází
kdyby intimita nebyla tmou
už je to ZA mnou
ne-patřím tomuto světu
co však potom zbylo by světlu?!
než budiž... ou
su klišé v negližé
nevím jak vylízat se z potíže
a musím to vykřičet
císař pán je na/ha/tej
héj!!!
su mihotání taje
to už tady taky bylo
odtajněno...
su jméno
který se zapomnělo
su to co je za
su schíza
su slovem
které se za vás obléká
nejsem z tohoto světa
su deep depka v EU euforii
je po mně veta
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su naprán pránou jak dělo
su věta
su těle(se)m opakovaného sesuvu
půdy
su březí bříza na břehu
su pudem v záběhu
bříza celá jedlá je...
dají se z ní vyrobit těstoviny
su jinotaje
mladé lísky se jí syrové
jsou prudce léčivé
když tu v tom je v tom
invazivní plevel
a bříza je plevelný strom
blesk a hrom
do toho!
su storm
óóóm....
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SU NECESTA
(věnováno Janě Ilumination)
sanskrtem i védštinou prostupuje kořen su
– označuje pravé dobro, štěstí, správnost a živé
lidství...
(Jan Kozák – Kořeny indoevropské duchovní tradice)
je mi na figu... neviem čo sa stalo,
ale lieky asi svoje su,
jinak sa nemám najhoršie,
ale obavy tu sú.... (Kristián Čura)
su schopen všeho...
sunu se snem
su snopem ohnivým
su sůl země
syčím... ssssssss ve mě
svíjím se a zpívám
svatořečeného S su svátost
soudný den detoxu
toust pře/podstatnění
šeps šerosvitu
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su sytě světlá žluť
su modrá zeleň tyrkysu
su barvoslepé dítě úžasu a jasu
su devil a debil
su suť... bůh suď
su sútrou která recituje se sama
su samý cit
su věkem nevděku
su slovo na počátku
surový jak opium
eso su
sypu se z rukávu
nemám adresu
su z jinýho světa
su synem světla
strukturou ur
su svatá válka
socha smutku
su ikonoklast
už su...
su srp a kladivo
su slinou jedu

34

stranického rozhodnutí
su svazácká svině esesácká
su spící svědomí
su samopalem sovětů
srdečné pozdravy z ruska
su zima
su na sachalinu
su souchoti choť
su krutý sekuriťák
su sacharov a solženicin
su lenin v beranici
suverén v suterénu
su soumrak model
sanace su
sesula se sesle seladona
vítej doma
svižně sněží u stalingradu
slzy další syn-kope si hrob
su schutzstaffel
sieg heil
su spálenou kostní moučkou
lebky a hnátů bezlepkových
sám sobě příkořím
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stavím bořím hořím
su slzavý údolí
su simulací sibi stimulace
su samá legrace
su svým střevem tedy su
su halasu i bez hlasu
su si šípem i terčem
srdce mám pro/střelený
su souhlasu
su sígr v sing-singu
su hnutím odporu
spílám
sípám
su sám
snímám snítku smutku z ilegálního rozhlasu
su subkultury slunce
su sesul se do zákopu
stane se...
su střílí světlici
su stvořen k svornosti
su břichem moře
su moři břehem
su snovačem smíchu
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bolí mne v břichu
směs směšnosti a strachu su
slzím slzy velikosti hrachu
su mimo rozpočet
su sedm divů světa
su hlas volající z pouště
su tu jen za pobudu
spojená vojska varšavské smlouvy
spojila se za účelem dočasnosti na věčné časy
už su... je po mně
sešli se na soutoku ve vratech souvratě
sedmilhář a sedmikráska závratě
su samaritán a ona svůdná
samaritánka studně
sama snová s/nové sítě
su jak malý dítě
slitovnice je sličná slečna
su svléká ji pohledem
sukénku ji zvedá
sápe se na ni
su je kokot a ona je koketa
svírá ho stehny když ji šuká
spasm orgasmu se posouvá
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su sem a tam se sune
sálá jak česnekový salát ano/ne
světokoloběžník on je a ona běh/na...
sublimace další tratě
supí jak lokomotiva
su sotva dýchá
su spasmem ticha
su/pluje semena sémantiky
sperma stéká do slabin
už SU...
z toho venku
šířím osvětu o světlu
slečna svítí
tečna smíchy se svíjí
su je ufon... ucho je jeho telefon
su sapient samodruhý
v/stane NE a porodí ANO
jako neposkvrněnou pannu
su samospoušť
svaté sanace pouť nespoutaností
su marie terezie
su za sedmero moři
láskou opět hořím
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su sluneční paprsek
snoubím se se sněhovou vločkou
svého osudu signalizační výbojkou
su elektřinou tření proměněn ve světlo
sirkou si podpaluji svatozář
su si sobě na obtíž
spor je sloučením rozloučeného
su senzační zač je toho loket
su souvislost zcela pří/slovečná
věčná
otázka stará kráva
stará láska ke rzi rozpadla se mezi
rty
sranda musí bejt
su vůl jak bejk
su sou/strast se/branka souložná
su skurilní smrt na jatkách... ach
su stupidní mrtvá schránka
stávám se lepším než su
smrt mrdem počíná
semeno je smyslem podobenství
„símě je slovo boží“ (Luk 8,11)
styk bez slibu
svaté písmo zapovídá
svatá kniha však nabádá... NESLIBUJ!
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su sémantikou desakralizace
svlékám ji očina
su student studu
su super speed sugar
strašidelné sladidlo strachu
sugesce su jakmile jen vstanu
sekyrník soudruh svléká kněžskou sutanu
stranické semeno ona mu spolyká jako svačinu
su mrtvé zrno v silu
su muž činu
slituji se
servilita serve spartakiádnici sukénku
srdce se jí splašilo
stoupá jí až do krku
snaha soutoku sahá jí až po bradu
ruče padá syčákovi do náruče
slintá slastí... úpí
sápou se po sobě a supí
soprán jíká a saje suk
skutky lásky symbolem jsou bolu
su snu necesta nahoru
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su situace ošemetné mše
su svitkem od mrtvého moře
stará smlouva a nová pomluva
su síla o sobě – musím hořet
su samotářem uprostřed davového hoře
souboj skrytého se spatřeným
su sacra práce ve svatyni
salam aleikum
stane si se úd jeden každý svým osudem
su souboj signálu se sluchovodem
sloha ukrytá v sakristii obsahuje
strukturu špionážní sítě NIT/NIC
su lucidním spouštěčem suicidním
už mizím
summa zmaru su
su sonáta
su syn fofie symfonie
smyčec syčí jak svítiplyn
su srdeční slabost
su svatební svíce
sladkost smyčců a smyček
soumrakem su
slabikou jásavé slabiny vteřiny
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su jiný
su studna živé vody
sytím se tím čím su
sešlápnu pedál a dál
se sunu
stanu se čárou deskriptivy
synchronicitu citu mám na triku
su symetrií triku in/verzní
su v ruinách runa
su superstruna
sotva donesu sovu do atén
skřivanem již SU
sytí mne svítání
su sadem za/kázaných jabloní
su silo mrtvého zrna užitku
okamžiku
su ticho tich
su mnich
su sen který zdál se sobě
unáhleně se vzdálil
su atentátník který se odpálil
su sirotek natošup sešupem
snad až příliš snadno zbavuji se sebe
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su stále kvetoucí ratolestí lsti radosti
samsonem su
sloupy chrámovými mávám
padám a vstávám
su povodní
schnu
su nářek rozvodněné řeky planý řeči
su podvodník šotek jek jolly jokera
su druhá tvář
su tvářnost druhého odchodu
ze slabikáře záře
záhřev
sdružuji se nezdržuji přirážím
skruže se držím
zřím se na cestě do řím/a
su šrot a šprt strpeníčko škrtám
serafín su na dně studny pod skruží
soucit sahá mi až po šulina
su kůže líná
svlékám kůži seč mohu
su už takový
sloužím vlasti vlastnosti
su nad
skládám kosti do propasti
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head... hleď
su stylem jásotu... su posud
hýbe mnou hláskový posun
su sufix
krucifix
su z toho selenu jelen
su hmyz
su sololit nosní přepážky
su svůj... nedělám jim šašky
symbolem su
samurajem v ráji su
su sandokan... husy pasu
su voda ve vínu
stvořitel mne stvořil abych se ti dvořil
samá voda... abych vodu ve víno pře/tvořil
spravedlivý su a budu
svéprávný
svéhlavě proti bezpráví
ohnivou vodu stvořím
za mne srdce hovoří
co nevidět vyhořím
mám (j)ho na pravém místě nalevo
su spolehlivý když mám náladu slyším spravedlnost
mám dost
su samota... co nevidět usnu
44

sun ra přišel ze saturnu
sbalil svou urnu poezie a písní
sestoupil sem na zem
senzační hudbu skládal
sršel vtipem jako sršeň
symptom se symptomem se sblížil
sráč a sračka
soustředil se na střed jako střelec
sérum sativum allium
stalo se... sám od sebe k sobě přišel
satan v sutaně
sodoma gomora
sametová ex – volume volantu vůle... voe
svleč ji ze saténu
svatému stolci po sudlici ji předhoď
systémová chyba – stíha
sevře žaludek
stěny sny svírají
steny stékají ze stěn
stahuji rolety
su polétavý dron
su syndrom
syn synonym
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su symbiot
přicházím nevhod
spása je na dosah...
su analogií ano/ny/mi/ty
intimity
su nevím na které straně
su mlha na blatech
su sud střelného prachu
spatřuji ve všem krásu
su nahranej
su sám samet
něco tu nehraje?
summa summarum
už tu nej/su...
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SU MEM-BRÁNA NEVÍM KAM
(su mem... su odvozen
su řekou řecké řeči να µιµηθώ mimema
su ‚memory‘ tmy padající do světla
su mimo
su story membrány brány vnímání
jak je to dál dávno jsem zapomněl)
memem su... ach... pachu
na prahu
sbírám odvahu
su membrána nového rána
su prozřetelnost sama
su sebepře
su odstředěný střed
po sebepřekročení prahnu
sotvu se hnu
už opět padnu ke dnu
su obklíčen a sklíčen
je to o ničem
su odlíčen
nadobyčej pach/a/tělem
bledý obličej
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su první jakost
až na kost
jaksi o ničem
pletu si na sebe bič nebetyčně
ač ležím na pryčně
do pryč valím
mosty pálím
šlapu si na paty
chválím
su trhlinou uprostřed záplaty
su němotou paměti
nenapočítám ani do pěti
jdu z problému do problému
šlapu si na jazyk
su samý zlozvyk
su ztrátou nálezu
sotva lezu
su duše která uchází
su nesnází
která se vydala za vola
su pouště hlas který volá
amen
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su zde abych se vypařil
štěpením jaderně vyjádřil
za/zářil
nastavuji druhou tvář
su zář
su láska která mne za sebe vydává
su záhada
su rajská zahrada
su cesta která se pod nohama slehla
mezi oči mi jed/nu šlehla
su tím co mne nemine
sanctu domine
su tím co mne míjí
patřím tomu co mne nemine
jémine...
nepomíjím
a herdek filek kolikrát mám ještě opakovat
že nevím... dne...?!
kam před sebou mám se schovat?
su sám sebou zplundrován
zpovykován rozcupován vygumován
su v okovech oka
su k při přikurtován
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su kov a konám
mířím za roh
není mi do řeči
tak se odmlčím
či do řeky skočím
do πči... či kam to prvočíslo frčí
asi se mi hlava rozkoší rozskočí
skončím...
su neřízená střela
su kulka
su projektil do týla
už mne nic nebolí
su apoštol mateřské školky
su místo setkání
které jak motýla mne pří/špendí
skáknu si do ticha
dodýchám... sklapnu
skápnu
su vůl... naletím každé muletě
nevím proč tato barva je na světě
barvoslepostí su
vůle je mimo mísu
volba mne si zvolí
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voe červená... šlápni na pedál
tahle barva se fakt nedá
vůně vomlacuje mi nozdry
je to hrozný
každé zlo je k něčemu dobrý
třeba k breku či breaku
su cirkus zvící velký kulový
su obetkán cívkou cirkulace
pořád dokola musím se potácet
po poli poli/to/vání/hodné politury
su popeleční túra
su radost/i starost
mám dost
I will be back soon 
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KDO JSI? CO ČEKÁŠ?!
su pakáž stále táž...
komplikace stálá nade mnou drží stráž
čekám až dostaví se milost
kdy mne už uvítáš?
nemíním tu na tě
čekat let sta
nemohu to zde
bez tebe přestát
Mein Gott
krucinál fagot
su mimikou ozvěny
stálicí su proměny
nejsu žádná šmíra
vím co je to míra
mám výraz který neumírá
su nezměrnost a nikdy nemám dost
su střídmost
su rydlem minulosti
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su most padající do propasti
mám rozdrcený kosti
su nezbytnost zbytečnosti
su bytost která do všeho strká nos
su stará noc čekající nové ráno
su zbytečnost nezbytnosti
su ten kdo mládne
o starost mám postaráno... nevím dne
su závadová mládež
nesu zátěž
su krádež která je mi ukradená
su kontraband
su bandita se svatozáří
jako slza zářím
su ur cirkulace
kurva práce bodu G
gong su... gone
su permanentním skonem
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su úrok v toku roků
su cesta schůdná
jak Rusalka svůdná
pánevního dna
su policejní svotka
su vybledlá fotka
su občanská válka
su láska
sui su
su spontánní tání
su smrt v ústraní
su změnou polohy
su průsečíkem kontrastu
su půstem opulence
su gratulací soustrasti
su hladinou oblohy
bolí mne nohy
su pohybem chyby... nic mi nechybí
su v štrůdlu – zácpa je tu... šprajc
a tam... š š š
šepotá
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su fantazíí kalorické kategorie
su rafikou na ciferníku
čiším z každého okamžiku
su sosák sršní... prchni!
su sanitkou snů
su jako na trní
su spása... asanace
su synem smrti
su oslepený ostříž
su sokolík... falco
subbuteo su nemám tělo... jen křídla
su okolík (umbella) popínavého okolí
su bílý jak křída
letím nad propastí
su porodní bába bolesti
su ostych nekompromisně ostrý
ach dobrý bože...
ty jenž jsi nehybný
hni sebou
ať už je to dobrý...
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srážku sraz do propasti
abys abyss pře překročil
ty jenž si nepochybně hybatelem
vymeť už tu havěť vět
prosím tě už naposled
osvěž nám paměť
zbav ji fejků
vyraz vpřed!
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VEŘEJNÉ TAJEMSTVÍ
„Nic není skrytého, co nebude zjeveno.“ (Luk 8,17)
„Přirozenost se ráda skrývá.“ (Hérakleitos)
„Rozevírání je vlastní stahovat se do skrytosti.“
(Zdeněk Neubauer)
„Funkcí spasmu je uvolnění, není skrytého, co by
nevyšlo na světlo.“ (Kazirmut Knoblauch)
su naděje která za nadílku se vydává
su tvá představa
mířící do dálky
a dříve než se naděje naděje
je v tom
dříve než 3krát kokrháč za/vře kohouty
ropovodu krev
anuluje děj... nic se neděje... to nic
jen rozděluje aby si oponoval
buňky množí se puritánským dělením
a násobí sou(-l-)čtem
v inkubátoru otvoru pře/čten
kubických do/centů
zlámanou grešlí podílu
lomeno prolomené temeno
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na mínus tři šestky
zbal si svý švestky
a vrať se na star/to/v/ní čáru
vrčet čim čarará čim čim čim...
řinu se ti pryč z očí i pryčny
pryč ti z očí prýštím
su obsah který za nádobu se vydal
jdu dál...
su jiný text se stejným názvem
vem kde ven řídnu
su druhé vydání paraparusie
su pečeť
sčot početí neposkvrněného škvrněte
brečím si do bejlí
the tú theú
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SU PRASÍLA, KTERÁ SOBĚ SE VZDÁLILA
dies irae
dies illa solvet saeclum in favilla
su tremor est futurus
su půdní sesuv
dávám se do díla
su Vesuv
funus su... profundum su
skála která roztála
su barevná škála
která se roztekla
su vleklá zpátečka
která z pekla utekla
do ztraceného ráje
kdeže anorganika...
kdyby se hora (údajně ano/rganická)
orgasticky neusmála na každého tvora
za nic by nestáta
ani skála
kdyby nepochodovala
tak by to neustála
kdyby se kontinenty
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nehýbaly jako já a ty
čím bylo by země/třesení
kdyby skály netrsaly trash?
znehybněly by se v bludu
uřízly by si ostudu
kdyby nepodrobily se osudu
jako já a ty...
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SU TROJVLAS DEAD VŠEVĚDA
(Setkání třetího druhu na druhém břehu)
(věnováno Spooky Mary)
motto:
„jsem rozechvělá
a zrušili jsme čas právě včas
ještě se zlíbáme
ještě se zmažeme
už v tom lítáme
ane?
vyloučená třetí trojčlenka
já... ty... jas... “
krák... krák... krák...
třikrát mne zapřeš
už teď jsem třikrát vyloučen
i v odluce třetí...
a už to letí
su safír
kámen nůžky papír
trojdohoda trojspolek
neodlučnost trojjediná
„válčení – obchod – pirátství“
(Goethe – Faust, v. 11186)
63

dlouhý bič a malý dvorek
tři bratři v triku
visí na špendlíku
Spooky v koženém tílku
je tělo té
která se ZA ni vydává
third declension Maria peccatrix
a soupodstatnost dobro špatnost
trifrenie švédská trojka
trojjediná konina v Tróji fabule
zápis zápichu
a ty s hvězdama ve vlasech
pod jedno trojí
voníš od narození
nezrozeným zením
chvěješ se úžasně
jasem který ne-hasne
típne knot
trojediná MARIE
perimetr trojkové čáry
bezpečné půdy tu není
třídění trinitrotoluenem
tříkrálové love
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zdrávi prošli
tři králové
lumen á dva tři
na dně bezedného dne
dme se debil trifenidyl
bezedně
a už to valí
už to sviští
už to lítá
a třídní nenávist
uschlý list a pláč
spatnost pat a ššš-pička
lidská špatnost
modální máma třetí generace
po/vět/tří
na plantáži blamáže
raket země-vzduch
duch voda krev
tři kteří vydávají svědectví
třetí ucho ducha svatého
neviditelná třetí ruka trhu
jak z Limonádového Joa
sebou trhla
nějak to s tím symbiotizmem
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pře/střelila...
a trefila se
oklikou do bílého
trojtečka nekonečna ...
tito tři jsou jedním vrzem úzkosti
trefené tratě
odněkud poněkud někam
bohu do oken
po strništi řítí se příští
mrká třetím okem
těsnou branou prochází
prýští
ostří třech
třtina trojkové soustavy
střep
ve větru se klátící postavy
lítost to sbalila a odlítla
k vyloučené třetí
„plameny trojnožek dohasly“
ve jménu lásky MEZI nimi
během vteřiny
dříve vždycky i nyní
vyloučená třetí zmizela
zbyli jen dva
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bezva...
beztak jen mžitky
a 333... šepoty depotní tmy
duny
dupy
dup!
a třistatřiatřicet stříbrných
kuk kuk... kuk
a?
kdo ti to nakukal?
tsch tsch tsch
skřipec
třistatřiatřicec sršných stříd
stříbrných střech QÝCHODU
v lebce ořech
nech sršně žít!
a SFINGA o třech nohou
o sobě jeden dře za tři
třídění tření třes
zřejmě sem nepatří
tekutinou pichu
naplní si míchu
mok amoku
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aby utonula v tichu
je tu něco k smíchu?
vysoko v povětří visí tři
bílé kříže
sen o trojnosti
triangl tajnosti sem nepatří
homo ludens
třetí polovina
mlhovina prvočísla πčalamáda
na tři ptej se pro/vokace
tří
dobrá rada
nad
potrojností potrefená fena
lotří
v ráji
husa pro/porce
force!
nikdy nemá dost
upřímnost...
s/troj prostor vidí trojitě
neříkej dvakrát
konám kážu koním třídím
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trója trojitá
šipkařským slangem bingo!!!
(3 šipky zapíchnuté do okraje pole 20)
Mimo iného mu o nič nejde; vylúčená tretia?
Mimo iného mu nejde o něco; vylúčená tretia??
Mimo iného mu o nič jde; vylúčená tretia???
(slovo ‚tre‘ znamená tuším drevo, alebo strom;
anglické tree)
producent-interprét-konzument
(Kristián Čura)
Lépe dvěma než jednomu
a nit trojitá se teprv nepřetrhne
(Kazatel 4,9)
a nikdo nikde
se tomu nevyhne
ta nit není jen ocelová
ta nit všechno zdolá
nit tání v tkáni
v káni mimogalilejské
galaxie
nit křižující nit
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NIC si říká
a její jméno je tajný
z ducha kam za/vane
tak se stane
a vstane
trojrozměrná nit skelná stéká z oka
neotřelost třech
padá jak ořech
ohřev
a ty?
bez obav...
„to je jasný, že máš závratě, když se dotýkáš země,
hele vole...“ (Marie)
havran letí
krá-sa kráká
není vodtud
jasná páka
holubici plavou míjí
a ta bratře
je už v cíli (Spooky)
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trojí tají se tu v jednom
óm
mumlingu mumraji
v ráji
trojí nit se přede předem
tak jedem –
ááá...
druhá bez dvou samodruhá
terezie su tercie trojjediný kurvahnát
láteří prelát
su trojhlas fyziky...
hmotnost – čas – délka
su nakřáplá lebka
způsob jak hmotnost vyjádřit
pomocí času a délky
su semeno vidu prchlivého
su sen nevidomého
na očích viny su slída
su v loterii výhra
su bída
su střída
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„To nevadí, že si nepamatuješ,
protože si vzpomeneš jen na to, co chceš. Ani
nevadí, že nevidíš, aspoň máš víc místa na představy a spatřuješ, jen co chceš.“ (Vopice)
vyloučená třetí
k trojjedinému keři patří
tritochomie obecné lingvistiky
řeč jazyk parole
spatři tři
střik vytře si zrak
jáma pamětnice jazyk vyplázne
výkřik a výstřik
„Něco třetího dosud trvá ve všech věcech, majíc
podíl na obou svých krajnostech.“
(G. Dorneus – Theatrum chemicum)
stvoření – zjevení – vykoupení
tři pilíře svaté trojčlenky
& Nikájská třenice trojičného modu
trinitární dogma
lásky škoda
la la la
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mistři nabá/dají k střízlivosti
lidská paměť trvá tři dny
leje se na záda košile žíněné šílenství
žízeň po bílém světle
puma u Prahy
třetí den je na svobodě
ta se má...
nelze ji dohledat
nalézá se v nehmotném bodě
utekla porobě
triviální úkryt nalezla v hrobě
tří/štivá čidla mlčí jak hrob
nejsvětější trojice trifrenie
imprese retence protence
tři prvoci moci
voda duch krev
trojník symetrie
síra rtuť sůl
trojjediná tretka trepka aka nezmar
graduale triplex
vtělení vykoupení vnebevzetí
jíní letí v trojediní
nikdy to nebylo jiný
než tak na trojvěšák
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Kusánského trojné božství
nezměrné – nepojmenovatelné – nepoznatelné
tři Sádlovy strategie růstu
zlo – utrpení – smrt
Platónovo 3d
dobro – duch – duše –
trikolóra – flóra – barikáda
tři oříšky pro Popel/kuk...
kukačka za/kukala
tón já – ty – on
má oční panenka zaplakala
carry on...
tři Schlegelovy epochy omylu
vněm – náhled – představa
tři katedrály kategorie
substance – kvalita – působení
Komenského tři průvodci labyrintem
Všudyzvěd – Všudybud – Mámení
brou/se-k/os/tří
tři vozy buddhizmu
tribunál potrubí a kandelábry
trojka z chování
zákon zachování vání
tři akordy na kordy
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ve třech dnech
proti sobě se postavím
a zase se srovnám
nikdy nejsem sám
vždy jsem tři
tři mne...
mne mni
plodivostí ohně třetího hlasu
( שšin) – tři pochodně
mni mni mni
mě tři...
tři bazální činnosti
tkaní orba setí
„Má duše má zálibu na třech věcech, svornost sourozenců, láska přátel, muž a žena, když k sobě se hodí.“
(Kniha Ježíše Siracha)
před trojí věcí chvěje se srdce
klepy klep...
dezinformace – fake – pomluva
védské trimurti (bůh ve třech)
stvořitel – uchovatel - ničitel
Tamas – Radžas – Sattva
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trojpodstatný šnicl ze šneka štěk
kazatel – kaz – karatel
třech gun tón – já-ty-on
pardon...
v lebce ořech
třetí přirozenosti
tři dny jsou symbolem devíti měsíců
zrodu znovuzrazení znovuzrady
triptych rajské zahrady
„zvěrorostlina...“ ani zvíře ani plodina
mužoženské spiritus-pneuma
podívej se třikrát
a dost...
tre donne intorno
alla mia mente
v puru purpuru tři čnělky
vesmír ve fialovém kalichu
tři snící třísní třísla
u vesla trátar pes trojkovač
tři muži ve člunu
trojjediná luna povrchnost
bytí – vědomí – blaženost
(sat – čit - ánanda)
pussy atomová panna
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propána...
střemhlav
volební guláš značky Gulak
probuzená puma z druhé světové
vyloučená třetí
tripartita kritéria skryta
333 333 333 proletělo tělem tělo křepce
genderqueer... third gender (třetí pohlaví)
for-my jed-noty
„triunita je maskovanou kvaternitou“
svaté trojice
a je to... jedna dvě tři fího...
bio
bebop jazz still-life... hip hop bang! bebop
kloboučku hop... bum boom... tak kam?
„jako bychom počítali: jedna dvě tři a peng... trojka
je obecně spjata s proudem pohybu... triadické mytologické útvary představují jednotu a její polaritu“
(Marie-Lousie Franz)
anima amor animus
kde mínus s plus ve jménu mém jsou spolu
tam rovnítko mezi nimi já jsem
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„trojka slavnejch klaunů
smích má na prodej
a je to
týta... ty datá...
tytatada dej“
idola/trie
hore háj tři tři tři
do třetice třenice setře stření
třese se číslo tři
tře se tříslo o tříslo
postřeh o třech nohách... ach
dvě třetí oka si hledí do duše
třese se zem
kření se Gok Magok i pedagog
demagog leze po čtyřech
takhle to s ním kříslo
tříslo číslo tři
sedlo pro hosta
klín klínem kleje
to chce klín ne/klidu
černý trojúhelník
údernice úderník
než by do třech napočítal
mediatrix za ně pros
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pštros pštrosice vejce
pš...t...
třikrát veliký Hermés Trismegistos
Schellingův trojediný
stvořitel zhotovitel dyzajnér
Hegelova these antithese synthese
Baconovo nové trio
představa rozum paměť
změť...
zákon
kde představa je otec
synem rozum a paměť duchem
záhon zachování vání
zákon zachování vůně
kde předsudek je matkou takzvanosti
a orgasmus pod obraz boží sensuality
kde klátící se třtina třetího světa
je představou předsudku
ostré ostří os třech
třídění času
tří/dní nenávist
tripl kripl křik
trojhlasů triptych tich
víceméně hodně málo
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trojtvář Janusova
organický mechanizmus chemizmu
třikrát a dost
souvislost
obraz obrácený zvuk
kopyto naruby
třídenní státní smutek
smích pláč eros
pinda péro střik
křtitelnice udušený křik
tři zlaté vlasy dead děda vševěda
jedno se pominulo běda
však běda
ještě dvě běda přijíti mají
do třetice ještě lepšího
od probuzení do setmění
trojice tření… zem/dlení
de triplici vita
třenice do třetice
kvarky mezony baryony
letos napřesrok vloni
idola tribus
tajemství v hájemství
trojky neúnosný
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čus bus
au-stralanka přišla o čelist...
teď má novou z 3D tiskárny
zří netvory tři
doupě tržiště divadlo
tří/děný odpad
tři o/tvory znaku
kalypso reggae ska
v oku bližního tří/ska
apokalypsa pod psa
teď zítra a pop popel popo/zí/tří
pogo
po/pouzí likvor v páteři
paternoster oběhu láteří
matriarchátu paternality vylitý
sex ekonomika politika
koho se trojka netýká
ani nedýchá
tři hekři
v keři hoří
zkrátka až budeš tak řekni...
(kouři o oheň)
veni vidi vici
je to v piči
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zvedne uhozenou rukavici
ve trojici rojnice
driblu virgl virgule
psychofonetický trojúhelník soucitu
ze třech plodolistů gyneceum
kalibrujícící každou vibraci
trojka má kule
tři kosy v šípkovém keři

Trojjediný po/stesk
po/hled po/kus
stud úd
kus údu úd kusu
všecky tyhle vý/moly molle
(lat. = měkký)
výmysly müsli
pře/točená hlava
hlavní v ní
rmut vrut do temene
ty mě ne mě ty
po/sraný podněty spamy a my
∆
řeči planý
klany se klaní
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klekání ave s/miluj se
svatí klátí svátou troj-ku
kurva kurva a zase kurva
Bo-že Bože
bodni do mě vidličky a nože
vy/rostou z nich růže růžence
každá kaPIČKA dá slzu
pyj či ne/pyj plný pylu
k o/pýlení i když kam není
vždycky z/kamení
Má Marie milosti lesti plná
panno Pána ve zdech ve/zdejšího
(kurva kurva a zase kurva)
svatá spros/toto
o/raduj (se) za nás
když smutní v ní
vní/má bo/lesti stín
troj/jedinosti
z povinnosti tři té povinuty
těžkost tíha trable
(Terezka Smetanová)
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A co ten zlatý kolovrat?
Jakou teď píseň bude hrát?
Jen do třetice zahrát přišel,
pak ho již nikdo neuslyšel...
(K. J. Erben)
tři ani nespatřil...
přesto natřikrát se vrací
patří si vzájemně
to mě poser...
tři znamená dobře
známka (z) chování
vyznání...
trilek je lék
„Mapa dna
Hledač černého pramene
krák...“ (Spooky)
„Koupelna. Tři sprchy.
Závěsy? Kdeže!
Mříží se držet.“
tak předně... smím se zdržet?
TROJČÍM?!
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čím?
mám vadu?
jsem zpozdilý?
opravdu vedu vádu o pravdu?
nikdy ji nemám...
srážkový stín
promiň...
podvazují mi bradu?
končím?
jsem vzadu?
že se ke mně zády záhy točí...
číslice tři
že mi sočí
janusovo trio 666
lobotomie třetího oka
na dně khaki potoka
trojjediný tanec
lolita a kanec
známá firma...
конец фильма
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SU ETALON PŘÍMĚŘÍ
gagaga... su ošklivé kačátko kukaččího vejce
su rád opojeno a nerado opilé
su rád okouzlen/o
sto šest ztepilé milé pitné
uchopeno tím co není k chápání
chápeš to... jajne?!
já ne... no nevím...
utkán jsem bourcem bouračkovým
broučku...
su umanutý
su sirný
svižný jak kůrovec na kůru dřevěného kostela
su z toho jarního nátěru v omraku docela na plátky
každopidně je to hutný
drásavý vesele
smutný nutně
léčivý krutě
su z toho na huntě
su pot pod dekou
su družnost a soudržnost spánku s bděním

88

su družnost v odluce
su touhou usoužený
i v cele su posel pocelu
su siréna z titanu
utonula jsem v tom tónu
znovu povstanu
su živý štěp na mrtvém ostatku
su tištěný spoj
tak titěrný až zmocňuje se mne nadšení
že pro samý strom
nevidím lesnici
lesní žínku na žíněnce snící o stisku
su choroš v roští srůstu
z ostružiní mám kabát
bať... bať
su hlas prorokyně v jícnu jímky
su zákonem výjimky
su opakem rezignace
su mínění které se pominulo
pro/minulo minulosti
v agonu zvedlo zdi agónii
a procitlo v milosti
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tkvím zde a nemohu jinak
než poletovat...
su žestěm radostné zvěstě
pěsť mne...
su završenost zavržená
pytlákova schovanka
shovívavá...
hraju si na schovávanou
su strhaný závit
střežím se promluvit
snažím se najít
sahám si až po bradu
sahám si a/ž na dno
nesahám ti ani po kolena
su v jednom kole
sahám na/dně na dlaně laně
sálám sám
místo setkání
ukazuješ mi záda
jsi š š š-pička
jsi cesta která vydává se za neschůdnou
jsi scestím beze jména
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jsi pravidlo bez prádla
jsi právo a pravda
jsi seismicita
neviditelným rozhraním su
předpokladem záporu
su hnutím odporu
su odluka... boží muka
su děním dějícím se v skrytu
su kompresí citu
su riot zapomenutého ritu
su šál šálení...
je to šílený
ležím ladem předem
su neúnosnost přímo před nosem neodolatelné vůně
su živel separace
su cévní příhoda
blesk z čistého nebe
vtěluji se v tebe
su účast
su spouště stesk
su vrstevnice vrásky
kladu nemístné otázky
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MAPOU MATNOSTI SU
su namátkou matnosti
su matkou mapy
su územím
tratí abstrakce su
jejím vytrácením se v konkrétnu
su topologická diference nelogického typu
su necesta která se se schůdností sváří
su bohapustou tváří
su krajina která krajností září
marnost marně mate mapu
(za) nosem kráčím
cesta uteče přes okr/a/je
su jih zjihlý na sever od ráje
su spletí
su smetí
su supr pr-ach...
co je ti...?
su v tvém objetí...
sezóna v nebi se s peklem snoubí
su svah který propast hloubí
svalím se snadno
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až na dno se skutálím
sesunu
patřím odsunu...
o při mne opři
víckrát již nechceš
mne spatřit
rozvodněn su
su v tom až po nos
su povodňová pohotovost
volám o pomoc
mám dost...
su lítost
zmítán su
nesu se
nesen su
ve vichru chmýříčko
nejsu
brečím jak v úkole
padám do zmole
su dole
proudem slz su
povodní podveden
nepoveden?!
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nevěřím na vteřinu
věřím věčnosti
su na příjmu
mám tekutý kosti
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JARABICÍ SU
su šťastná jak chrpa
před sebou prchám
su silnicí
zdržuji leč spěchám
su silicí se šířící
jak smích
su neviditelná částice
his voice
krupice do hrnce
hrnečku zař…
su oltář
je to k posrání
su poslání
su širá a čirá
su pozitivní negativ
nevím co dřív
su nepoznaná síla
su víra
su zřením zříceným
zase sen su senzace
stricto sensu
su strhující strž
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zdržením su
zdráhavosti dráha
visím v obláčku letu
su rolí rolničky
mám rozšířené zorničky
su zvůle vůně
su uvo(l)něn/a
su zplaněn/a kultivací
su zříceným zřením
nevím
su mazut múzy
jazyk nazývá se brzy
su zhrdlostí brzdy
za/valen/a spálen/a
práh su
blbý jak vantroky
po lásce prahnu
po všechny ty roky
su epifenomén
amen
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