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KDYBY CHYBY NEBYLO...

kdyby láska nebyla bezedná
kdyby cívka nebyla tak něžná
navijáku by se z ní nezamotala bedna
kdyby nebyla au... autonomní
tak dozní
dříve než za/kokrhá
posadí tě do klína
a dříve než zdřímne vzplane
a dozná že ohluchla
pleticha ticha však stále zní
souznění...
je duhou ducha

kdyby soupodstatnost byla duhou ducha
kdyby byla slučitelná s obecností
byla by to špatnost
kdyby nebyla nad pod/tátou máma mana mamu
nebylo by klamu
kdyby pravdu nepřesladil
katolický kýč
nebyl by z ní celý pryč
kdyby mu z tý samoty nešibalo
nepřelidnil by se tak
že víc než málo
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kdyby i svatostánek
neměl stinných stránek
kam světlo by se schovat mohlo
sotva s kým by to pohlo
kdyby pří/šeří nevnesl tam ducha vánek
čím by pak bylo probuzení
kdyby nebyl spánek?

kdyby kouzlo neuklouzlo
na rozčarování
do čeho by si koplo?
dobro by nevlezlo v zlo
kdyby s/ním nepohlo
ani víry vyznání nezanechalo by stopu
bylo by to k posrání...
kdyby periody nebylo
co by tady bylo?
kdyby nebyly periody
o čem pělo by KDYBY ódy?

kdyby ty viny
nebyly úplný kraviny
kdyby nebyl křest tajem
pro kristovy rány
kdyby tajemství neprovokovalo
kdyby poznání bylo úplně nevinný
kdyby peklo nebylo rájem
čím by byl zájem
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kdyby podmínkou toho co nevím
nebylo doznání?

fakt nevím...
a hodím rozvahu za hlavu
protože vážně nevím
zda ty vášně věčných otazníků vzniku
vůbec kdy rozchodím
nechal bych tu paniku běžet
kdyby ne/bylo úniku?
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KDYBY TA ŠEĎ NEBYLA TAK PŘÍŠERNÁ...

„JAKO KDYBY  Bůh chtěl zasáhnout tu, která ho nejvíce miluje...“
„JAKO KDYBY viděla něco příšerného, něco co nemá být pro lidské 
oči.“
„JAKO KDYBY krev mladé jeptišky zalévala VŠECHNO VŠUDE 
a VŠECHNY...“
„JAKO KDYBY ho něco nutilo, aby byl při prvním zakliknutí při-
pravený...“
„JAKO KDYBY okupant vykuchal a znesvětil všechny 
jeho vzpomínky...“

(Sylvie Germain – Kniha nocí)

subsabotáž stále táž
sraz a srážka...více snad... se snaž
vzpaž sraž nás ať už jsme... v sobě!
svářečkou svár ve svatozáři spoj...
kdyby se čas občas ne/rozhýbal
kdyby čas nebyl pohybem v prostoru
v čem si se asi ocitl kdyby procitl?
v čem by ten prostor jinak plul?

KDYBY střet nebyl zpolitizován
potlačen pomačkán zidealizován pomluvou
kdyby nešlo o hranice hry
kdyby nešlo o ohradník
kdyby to nebylo na budku... přímo na střed
punktum punk
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do posledního puntíku
na hůl vzal etiku... mod bratří v triku

„ambivalentní latence je zároveň na bodu mrazu a varu
koherentní počasí se změnilo v maskulaturu
nádherné nehody náhody poletů motýlích křídel
bledých jak křída“

(Terezka Smetanová)

je jiná doba?
vládnou jiné mravy? kdo ví?
kdyby zodpovědnost nebyla
pod/mínkována svobodou
byla by podminovaná
podmiňovacím způsobem
aby se otřel ret o ret
ty který s/ní/máš hříchy
beránku prostři se

otřes... částicí budiž
ostři si nos
je to sloveso... abych byl... to vám nic neříká?
ach KDYBY...
částice jsou asi (kéž by) pouze čtyři
– asi... prý... kéž... ať...
už se konečně
naučím do pěti počítat
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že jsou jen 4 částice není pravda
snad to tak kdysi bylo
teď jich jsou mraky...
tak co to teda je abych hlas pozdvih?
abych – kdybych byl tvarem podmiňovacího způsobu slovesa 
BÝT
kdyby to tak nebylo
tak to tu není...

mělo by to být sloveso BUDU
KDYBY to příslovce
nebylo se zakuckalo... panebože lidi...
je to slovesná částice která za bytím vydala se
a o ZA zakopla
kdyby ovocný koš věděl co je košer
podtrhl by si židli
kde? kdo?
 
kdyby kdy jaký fušer fake führer JAKO
mody morálky války
kapiláry láry fáry
lají a tančí...
krvavé kapky se vylévají
nad okem okenice
nic více
než se umenšit
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EJHLE HEJBLE...

koukej oko... nebuď lichý
koukej/te mluvit...
jedna po druhé
ne/mluvte zároveň
sic v ššš s/konám
nejprve JAKO a potom KDYBY
kdybych nebyl atomu anatom
nemohl bych se vám líbit
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KDYBY TÉ AMBIVALENCE NEBYLO...

kdybych mohl chtít i co nechci
kdybych (ne-)slyšel jen co chci
pochopil bych možnost nemožnosti
vykašlal bych se na blbý kecy
a spojil se s nutností

kdybych toho neměl plný kecky
kdyby bylo jako není
dodnes bych se dnešku smál
a vrazil do nyní hned dříve i vždycky
chechtal bych se na plný pecky

kdyby do očí nelítaly třísky
když se kácí les
kdyby schopnost rozlišovací
byla tak schopnou za jakou se vydává
nedominovala by všemu submisivní záhada

kdyby po/hříchu hřeby řekly dědičnosti dost
opentlila by kosti vtěleného slova ctnost
kdyby jejich řeč nebyla na slovo skoupá
kdyby „dědičný hřích”
nebyl kručením vypasených břich

kdyby opravdu
rozlišení dobrého a zlého
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za trest nestálo
zůstal bych v ráji na stálo
kdyby to poznání sebe poznalo

kdyby div zjevnosti zázraku
nepotřeboval pastýřů a pastí exkomunikace
poznal bych i ve zlém dobro
pochopil a odpustil
i přes případný pádný nesouhlas

kdyby to „poznání” stalo se
nebyly by velikonoce veliký
kdyby se nám na nos nevěšely bulíky
kdyby důslednost nebyla trestná
a cenzura učiněného slova otřesná

kdyby neomylnost nebyla vyloučena
dogmatem o papežské neomylnosti
kdyby se ty císařovy nové šaty
nevyšachovaly paradoxem na věčné časy
kdyby smrt necálovala se při/znáním
kdyby nebylo ztráty
bylo by něco k nalezení?
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KBYBY K – D – Š

kdyby kořen hebreů nebyl separací
kdyby svatosti herba separace
neoperovala na odluce
kdyby se svatost nebyla byla vydělila
kdyby se s tím nepárala
to bychom se asi nikdy neviděli...
nepotkali... nešli si naproti...
nebyli proti... v sobě
samosebou protivní
kdyby ta skvrna nevrněla na posvátném břehu
neodstřelila by samodruhou nečistotu

„Já jsem tvůj JHWH... tys mne vydělil/a JAKO já.“ (Leviticus 11:46)

kdyby čití i v poskvrně
ne/nacházelo čistoty stopu
předešla by ponorka potopu
a vzala to šupem vzdušnou čarou do ňujorku na dvoj/čata
ani ňjuspík by to líp nespíchl
a oponu opozice roztrhl by smích
kdyby kodeš
hebrejského k-d-š svatého... písma prokleté handrkování
nedal se na modlení
ne-bylo by toho modu
kdyby ten podíl nebyl podmíněn vydělením
nebyl by zavržen veřejným míněním
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kdyby ten mod nebyl expandoval
kdyby nemetastázoval
kdyby císařova nová pa/ruka
neviditelného trhu
nestala se v nadhozu
utrpením tr/nové korony
kdyby ten vir nebyl modálního původu
kdyby se neoblékal do císařovy nové reality
kdyby se vetřelec vývoji nevetřel vřele
bylo by mi to u prdele... kdyby to nebyly propagandistic-
ký shity
kdyby nepromluvila báj a štěkla bambitka...
virulence by nebylo

god would not say goodbye
kdyby třídní uvědomování
vědomo si bylo ducha vání
kdyby si třídní nenávist utřela nos
nebylo by to tak na posrání
upřímnost až na kost řekla by smrti dost
dala by jí výhost
spravedlnost protřela by si oči
a nové kolo by mohlo začít
podtrženo sečteno prostřeno vyděleno...
nabídka : poptávka : bitka
sděleno děleno bída = populace popel



18

kdyby „nikdy” nebylo dvojníkem „vždycky”
abeceda by sebou škubla
škrtla by sebou...
kdyby heslo KDYBY vyškrtla
kdyby sebe sama nedusila sanací
kdyby on se pořád nevznášel jen v oblacích
kdyby ho pověrčivost povětří neuškrtila
škrtancem tance  š š š . . .
kdyby kštice k – d – š
nezvedla mu hlavu
kdyby hora měla hřeben i když je holá
kdyby neměla úpatí... nic by s ní nehlo

kdyby encykliky a encyklopedie ana/logie
kladly si na srdce pádovou otázku pudu
neztrácely by pod nohama pevnou půdu
kdyby půda neměla kolena u paty
nadělala by si do gatí
kdyby pád předešel pýchu
nebylo by tu nic co nebylo by k smíchu
pádovou otázku pádu do pře
předešla by pádná odpověď
kdyby poprvé nebylo naposled
kdyby nebylo rozepře a sváru
nevedly by se pořád řeči o míru

kdyby se kvantita nehmotnila vydělováním
kde jinde by opěrný bod našel dvoutečku
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kdyby se nerozdělovala na jednotky
oni a my... já a ty?
kam strkala by pařát soudružka soudržnost
kdyby nebyla špína atrakcí čistoty
abstrakcí opilé pure abstinence
kdyby „sacer”
nedělitelně nekonečná dělitelnost nestáhla se do věčnosti
kdyby ta sakra svatá kráva
nebyla tak proklatě blbá...
stejně jako ten její starej vůl

kdyby to právě v maximálním plusu
nemířilo už do mínusu
nebylo by ticho krizí rámusu
kdyby ho hu(d)ba neuštkla
tak by ho neuřkla
kdyby neošalel tak by ji neošálil
kdyby prs/ty si nepopálil když ji hladil
kdyby neohluchla... tak by se o ni nepřerazil
kdyby si slastně neoddechla
dříve než se naučila malou násobilku
kdyby neodešla... a nešla... šla a šla a šla
separaci sabotovat
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KDYBY TĚCH VÝMYSLŮ O SMYSLU NEBYLO...

„Význam má význam pouze tehdy, pokud mu ho mohu sám 
dát.“

(David Bohm)

kdyby těch výmyslů o smyslu nebylo
nic by se nedělo
kdyby údajný důkaz
nebyl jen ukazatelem
doktrinálního ukazováku
nedokazatelné hypno hypotézy
politické objednávky
obsesivní takzvanosti

kdyby nebylo významu
tak vyznám se i (v) takzvanosti
hod/not – yes...!
jenže ta se mi nepáčí
svou vyprázdněností
mne straší
do mlčení mne tlačí
to nemůže mi stačit

kdyby to nebylo
ode zdi ke zdi
z bláta do louže
z deště pod okap
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jakože jakost
předujatost
upjatost za/ujatost
tak dost!!!

dosti bylo emergentních bajek
dosti bylo kolektivizmu obecností
dosti bylo bohdá ctnosti
dosti bylo bumášek
dosti bylo udavačských šoků
předsudků
důvodů k zármutku
do propasti skoků

kdyby důkaz mohl ukázat něco
co je bez kazu
k obrazu
svému
zbavil by se příkazu
pře by přerazil
zbavil by se sebe
kdyby smrt nedělila se životem

kdyby synonymum slova smysl
nemělo význam nemělo by smyslu
kdyby i ten mráz
nebyl ideový indoktrinát
kdyby to nebylo starý jako mladý
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děleno
nic by se nezměnilo na tom co je něco (něčím)
raději pomlčím
čím je nonsens
LÁSKOU JSI...

bylo by to jedna dvě
kdyby třetí strana nebyla nula
kdyby nemašírovala
levá pravá raz dva raz dva pravá levá

kdyby si ta ambivalence
nepřála to čeho se nejvíce děsí
totiž aby měla jasno a nebyla na obtíž
neokupovali by ji běsi

kdyby stesku
nechtělo se hrát grotesku
kdyby věčnost nepromluvila
úderem blesku

nebyla by láska
na každé křižovatce křižována
samotou sebe sama
pozbyla by lesku

kdyby nebyla sama sebou
nebyla by blízkost s dálkou ve válce



24

kdyby nedrtila tíhou
parního válce

kdyby půda pod nohama
nezačala se ztrácet
kdyby nebyla
něhou zbořena

nemohla by být obnovou znovu postavena
když sražena je na kolena
kdyby nebyla obětována
nemohla by být vzkříšena

nebyla by to už ona...
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LuTer – ALE I KDYBY... TAK

kdyby nebylo stesku
nebylo by vzteku
na dálku i v doteku
kdyby KDYBY nebylo v sobě
kdyby celek byl venku
kdyby to v sobě nerozchodil
jak jinak by co tušil
kdyby si to sám na sebe neušil
kdyby zvuk nezvučil ticho jako v hrobě
kdyby zvyk neničil sám sebe v každé době
kdyby ZA dlelo venku
kdyby out nevlévalo se v in
nebyli bychom v sobě
kdyby nebylo vin
promiň...
kdybychom nemluvili z cesty
kdyby upřímnost nebyla směr
nebyli bychom jedním tělem
zevnitř ven neřítili bychom se neznámým směrem
kdyby toho KDYBY nebylo
tak na to serem...

kdyby bezprostřednost nezrušila obvod
tvar byl by plonk jak v plotě kůl
kdyby cit nebyl acid
kdyby voda byla takovej vůl
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že by hořela
kdyby nebyla hlava nahoře dole
rybník stojatej by se tak nesjel
kdyby nebylo toho těkání
ty voe... k čemu pak korelace?
kdyby neděla se dělením
kdyby dělení nebylo sdílením
kdyby se uviděla... přestala by se dělit?

pozdě... už se nepředělám
chci tě tady a hned!

chci Tě kdekoli a vždycky...
na poli pole/mízy
kdyby ty spodní proudy nebyly
nebylo by modré nebe JAKO nad hlavou
seismicita zmatku utáhla by šroub na vařený nudli
kdyby ho žert nežral
a on se smíchy nezalykal
už je asi pozdě měnit se na vzlyky
při nepředěláš
ani kdyby ses roz/trh
a nafackoval neviditelný ruce
potrhala by se smíchy
co už...
ret o ret jí opři
opepři
osol
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'o sole mio
zázračný elixír
sranda...

'o sole mio
my jsme duo!
jeden žertuje... druhý plačtí
a za chvilu se zas votočí
slzy jdou z vočí
humor z huby
ale neženem se do záhuby
spíš se jedná o zásnuby
páč bojíme se voba nudy...
a budem točit TV hody
chodit jak se nám bude hodit
kulinářská show
se nevšedními hosty
náš vztah je vše/chno
jenom ne prostý

kdyby ti někdo ukradl růžový brýle
a uviděl jsi jaká jsem
přestal bys mě milovat?!

uviděla by se dobrosrdečnost
kdyby růžová neměla trny?
byla by jak na trní
ukecala by barvohluchost
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a brýle by ráno noci vrátila na nos
sewer zamrzl by růžovým ledem laskavosti
a zlidověla by vzájemná výpomoc
šlehačková huť
bůh suď

spokojená je vopice
když je plná lednice
dortíčků a šlehačky
tou se krmí
když je na sračky:)

kurňa... jak já bych si dala pořádnej kus dorta
táto! chjo... starej se...š ššš
banánovej s kokoládou...

huj chuj chuť
dyk by ti ta kokoláda roztála jak rock´n´rolláda
do šlehny si rovnou lehni
tam u vás v sewerní výhni
předčasnému vyhoření v led´n ´nici se vyhni
zaplav si ve šlehačce
a kormidluj špejlí od brejlí
rovnou za uchem
má ty dobroto ošlehaná smetanová
smetánková šlehačková
na tu si já hačnu a zhasnu
olizovat se budeme až do kuropění
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žasnu že do kuropění nevydržíš... lásko:))
rozbřesk zachroptěl v objetí dvou těl
za kuropění kurva přece vstá/vám
sám su světla van
je fakt že šlehačka je hutná strava
abych nebyl po vaně přeci přesycen povinně
a neutrpěl újmu přesycením
jak někdy se stává

:)))))))))))))))))))))) a kurva to mi nedošlo!
dyť ty jsi vlastně takovej kuropěníček...

a ty jsi cukrová vata
jsi můj šťovíkový dortíček
vysoké napětí životu ne/bezpečno
posílám ti kobercový nálet hubiček
a vyhlížím růžánky

chodí spát po pohádce večerní
a vstává za kuropění
kdopak je to?
vlasy má jak divoženky
a kape nudle na pomněnky
kdopak je to?
mívá pletky s ostružinou
a česnek je jeho laskominou
kdopak je to?
plete si cabernet s camembertem
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a nadávky vysvětluje žertem
kdopak je to?
mívá slzy v očích
a často si odskočí
kdopak je to?
česneku má plné ošatky
a rozvinuté vlohy na zmatky
kdopak je to?
plete si svícen s vázou
a slova mu ve slovníku váznou
kdopak je to?

často píčuje
a pak je jí to líto
kdopak je to?

teď mu KONEČNĚ dala ZA pravdu!
kdepak je to kdyby?
už je to tady! už je to tady!
kd/opak ví co pak?!
sežerte se vzájemnou láskou
a nebudete více hlady
pře/žraný věty
kdyby se naučily hladovět
prohlédly by
česnek by jim čouhal z bot
číhal česal čišel
to by bylo najednou jídla
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knězi ani kněžny nebyli by tak hladoví
a kdoví
kdyby ten pulz nebyl tak plutonický
kdyby si hlína nevykroužila hrnčíře i s kruhem
nestrčila by si ho do hrnce česnečky
kdyby ohleduplnost neotáčela se zády
a koukala si pod nohy kam šlape
kdyby tak sféricky nevr/ZA/lo to analytický kanape
kdyby se směr sám neudal
jak mohl by jít dál...
ZA

když jím česnek jako bys mne líbal
ale na stesk česnek nepomáhá
ani když tvá vůně po mně sahá
marná snaha
oblečená jako nahá
vytuněná vůně
chacha... asi se uhihňám
tomu říkám smích do vlastních řad
řád v troubě
ještě že je sofi e natolik moudrá
že si to nesešrotí tak horké
jak si to upeče ve vypnuté troubě
když těsto všecek kypí
a ucho ohluchlo tichem jako v hrobě
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že stesk česnek ti neodebere?
že na od/louče/ni nezabírá?
to on si tě jen tak dobírá
na sloučení on je borec
likviduje i výluky
podfuky a odluky
až kukačka zakuká
a louč bafne
hodiny odskočí ode zdi
a otevřou si kuchyňské dveře

divokou vůní krásy už jsem byl
nyní však zvrásněný
a až budu velký
budu jako teď
a nebudu už v troubě
jako led
pečený vařený

přesný mechanismus termoreceptoru je zatím nejasný
pozor probíjí!!!
kdyby živý plot na sebe se zblízka podíval
zjistil by že koření v ohni
a že to s těmi hranicemi ludens přehání
border line...
stejně je zvláštní
jak to vše/chno souvisí
lepem lpění
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toho co je pro
k tomu co je proti

kdyby se mraky na čele
nerozprášily
nebyla by to taková zálivka
kdyby renegát legrace
nezakuckal se s/míchy

byl bych zdrsněný
kdybych nebyl
jemný brutálně
zbrázděný vráskami vrstev
su mrtev?
su absentní?
soudce je mrkev...

su plentou
zpovědnicí teré/nu...
pletu si se pod nohy
plením
zuby cením
rozplývám se hořím
hýřím nadšením
hřmím nad léčivými plevely
in virus veritas
in
vino...
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mám karanténu
vystrkuji anténu
nemám trému
snad konečně zvládnu poskládat kostlivce ve skříních
vysmejčit celej barák
uklidit zahrady
napsat tři romány
mám je léta v hlavě a hlavně...
vypít šecky fl ašky...

vyrubat les
postavit vzdušný zámek
nasadit teleskopu růžový fi ltr
šukat šluk v pohybu šluknovského výběžku
za/ko/pat stíhu
odhodit tíhu
broučátko moje
už aby bylo léto
a byly cejtit hnoje:)
abychom pod jedno
byli demonstrací spoje
pod jedno oboje/k
jet... trmácet se věčnost vesmírem
pro hubičku
klidně
kdyby mi to za hodinu jelo k Tobě... kotě
už bych se obouval
a neprodleně ti smejčil po těle
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duši pucoval
netrucoval
asi žalem zželnatím
tak za/tím...

kdyby ten kmitočet
nebyl s/prostý
se vším srostlý
tak by dočista zcepeněl
říkají už po stý...
ti/sící pohádky noci
její oči
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PŘE O KDYBY
(necesta za pří-měřím)

pře/je nám ten pocit lalala...
klidnej hezkej přítomnej bez pnutí
jen se slzami a úsměvem

(STEPFORDSKÁ!VOPICE)

kdybychom nešli do vztahu s nasazením
tak by nevyrostl
kdyby nebyl dynamický v každém doteku
nebyl by skutečný
protože skutečnost je dynamika na útěku
a cesta bere roha

„Kdyby existence nebyla pohybem, otázka smyslu by vůbec nemohla 
vyvstat. (...) Odpověď nepomůže člověku, který zapomněl otázku, 
nouze dnešní doby je ztrátou otázky, kterou existenci musíme dát.“

(Eric Voegelin)

uzamčená otázka
se krmné řepy ptá proč je burina
jaro je tu
burana carmina
křupani nemají stání
nastává všeobecné tání
koltů a dekoltů klokotání
tokání toho pohybu kdyby v ohybu nebylo
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kinetika nepropadala by se studem vnitřního ohně
ohne dich

hrrr na ni!!!
na řepu!

jenom si potáhnu
a dál hned táhnu... nu?!

žil byl děd dead a babě zasadil řepu
ta nabývala na objemu až byla převeliká

tak že ji vytáhne a odšťavní
tahal tahal... leč byla ucpaná

řekl uspané bábě aby mu pomohla
bába se chytla dědka
dědek řepy a tahali tahali
řepa se ani nehla
uchvácená bába si lehla
ať ji vytáhnou fakani
selka se protáhla
chytla snící babku
babka dědka
dědek řepy a táhli.. táhli
ale nevytáhli...
tož zapřáhli psíka... nic
řepou to nehlo
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táhli... táhli... ne a ne ji roztahat
řepa dál je sveřepá
kočka pískla na myš
myš se chytla kočky
kočka psíka
psík selky
selka babky babka dědka dědek řepy
bylo to velký...
řepa se vzepřela té při
najednou však udělala „rup“ a
byla na venku
všichni z ní byli naruby…

předávkován pří je i press
kdyby pře-dávka
pře dala si pře/stávku
v dodávce
hlava jim z ní nešla kolem
tak je to všechny vtáhlo
lezla jí už krkem i ušima
horem i dolem
dovnitř
o sobě dychtění nemá jediný pojem

kdyby se KDYBY přehouplo
z předčasného na opačný břeh
tak by nehlouplo
a chytilo druhý dech
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úsměv rozehrálo by na rtech
druhého průduchu
dříve než well blud
projde lano uchem jehly

budem tlapkat spolem
dokád živi budem
budeme se vznášet
zažéhat žhnout zhášet
budeme spolem tlapkat
i když budem neživi
kostlivce necháme ve skříni
na sebe budeme jen milý!!!
su z toho (tebe) naměkko
i na hniličku
miluju tebe - moji lásečku

vlivem silné virulence útočícího viru je dnes téměř jisté... 
že?!?
téměř kdyby bylo měřítkem jistoty
KDYBY bude ještě jistější
zbývá ještě objasnit čeho

kdyby ti ukazatelé kazu
drželi zobáky a naslouchali kosům
jak úžasně si hvízdají
kaz nenašel by hostitele ani hostesku stesku
a Kazirmut K by neměl co kazit
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kdyby ta edukace byla vstřícná
kdyby didaktika byla pře-vychovatelná
pře za/snila by se v poli
pře přestala by se s představou přít
a bojovat s větrnými mlýny nyní
kdyby konstituční predispozice
začaly se vzájemně třít
pře nebyla by pře/metem předem
kdyby věděl kdy...
už by tam byl
to už tady bylo...
kdyby toho průlomu nebylo
rybářům lidí by odbilo

vědci objevili pravěkou rybu
měla ploutev s prsty
držela mikrofon
a byla zhulákaná

kdyby... chichi sebe se chopilo
kdyby necouvalo vpřed
kdyby lék nebyl jed
bylo-nebylo
kdyby hanbou propadla se... ohanbím
jako mistr Bean
zmizel by dým a rozhořel se plamen
kdyby osud neměl stud a svini
i smysl pro ironii
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žaly žárem by se nepropíchly
a on by se z tý psiny už nevyňoukal
kdyby ta edukace pře
byla převychovatelná
kdyby didaktika přestala se pře/tvařovat
kdyby pře přestala se přít
s větrnými mlýny o tvar nyní
kdyby chrám nechroptěl
a neměl kudlu v zádech
kdyby tvrz nechvěla se v základech
kdyby ji úlek nevlekl
jak jinak by to osud a/si navlékl?
kdyby si servilita servala šaty
bylo by jí to prd platný
kdyby eros neošukl thanata
smrtka by mu nestrojila ten/a/ta
kdyby se umíralo na normalitu
kdo kultu K nasazoval by koronu?

kdyby evoluce nebyla mutací
asi bychom se neumlátili legrací
protože smích je nakažlivý
zdvihá klobouk i s hlavou
neviditelného trhu trhlosti
a podroušeného pohřížení
pod rouškou ruchadlo ruchu
v třetím uchu
mr-ká jak v úkole



42

na férovku rovu férum
fórum občanské občasnosti
si za/chá/zí
pře/s zí/třesk
a rez je REX
ksakru krev
krindapána kdyby ty optické čočky
nezpůsobovaly projektivní halucinace
co by z toho měly?

sejmi si roušku... broučku
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Knoblauch und Kabrnoch
KDYBY DĚLÁ ČLOVĚKA
(sémantické cesty paty)

„Vyřčená pravda je z ontologického hlediska >pravdivou fi kcí<, při-
čemž etymologie slova fi kce míří k utváření. (...) Vytvářet a vyslo-
vovat nereálné podmínky → KDYBY  Napoleon velel ve vietnamské 
válce< – dělá člověka člověkem. (...) Vytváření představ je sémantic-
ký pohyb.“ 

(G. Steiner)

KDYBY nebylo těch ochucovatel těl
co značilo by znechucení?
kdyby té modifi kace mutace fi kce
nebylo?!
nebylo by obrů obrazů
obrazotvornosti metr
v makrometrech na na mínus devátou metru
ikonoklastu chlastu KDYBY
para/frází před/stavy
mýtů kolem KDYBY
kdyby nebylo
co bychom mýtili?
KDYBY ty omyly nebyly
nedošly by nám síly?
ú/střed/ní KDYBY se nikdy nemýlí
kdyby těch mýtů nebylo
co bychom si počali?
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kdyby slunce usmažilo amoletu v letu
kdyby skála po vodě uplavala
a kdyby na psa zaštěkala svině
mohl by z nemehla být čiperný
little lívaneček beat/l
kdyby neměl den perný
tak by tak neulítl
kdyby byla Morava jako jsou Čechy
dala by huběnek za čtyry měchy
ale že je Morava malučká
ošidila loštěnická dcérečka syrečka
o pět set kilometrů

KDYBY takzvanost počátku
nebyla v pořádku
kdyby nebylo počátku
kdyby to bylo odprostřed
kdyby nebylo početí
požehnáním nebe
samosebou bez sebe
(co je ti...?!)

kdyby KDYBY ne-bylo
detonací svého sebe
potencí bez postskvrny kdyby
čin byl pouze potencí návleku slova KDYBY
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kdyby to jindy bylo jindy
kdyby bylo hned
kdyby KDYBY bylo nepodmíněné
už by mne nic nebolelo?

kdybych si nenadbíhal
nebyl bych se zaběhl...
kdybych si o to neříkal
kdyby to bylo podmínkou
nebylo by pod a nad
stejně jako
nahoře dole
více méně?
kdyby nebylo JAKO
ale ono je
na/hoře jako (v)dole
přestalo by mne vše bolet
no to by byl úlet
chichichi vrtochy
nemající chyby
KDYBY...

kdyby toho dna nebylo
vše do jinam by se propadlo?
to sotva
tam už to „je” je
kdyby v dlouhém vousu sídlil um a síla
byl by kozel prorokem?
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kdyby té systematiky nebylo
kam mizel by fanta/styk?
kdyby nebylo fantů a fantomů
kam poděl by se fantas a úžas?
pevná půda pod nohama?
pámbú s náma...

kam zmizely by přízraky a z/matky
slova čísla znaky?
co by počalo
kdyby té algebry nebylo?
co by se stalo
kdyby deskriptivy skrytosti nebylo
abraka dobra
panoramata
ten a ta
když a kdyby
tenata
trojdílná osidla
a = b

kdyby...
nebylo větší menší
nebylo by násobků
a následků
chyby
KDYBY víceméně
regula falsi nebylo pravdou
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kdyby se nemnožila dělením
abstrakce by se zhroutila
v tu ránu by zmizela
zcela by se celku vykroutila
kdyby to KDYBY
nebylo jen přiřazování atributů
kdyby jalové ne nebylo čisté
kdyby nebylo brut
kdyby nebylo jevové
kdyby ty kydy
byly si sebou jistý
kdyby KDYBY...
kdyby ty mufi ny nebyly šiblý
kdyby cukr byl zásaditý
kdyby ocet voněl jak ambra
abraka dabra
KDYBY...

KDYBY se z těch jejich prací, co nepotřebného, zbytečného a hříšného 
v nich jest, vyníti a odmísiti mělo, že by větší díl lidských obchodů 
klesnouti musel... 

(Komenský – Labyrint světa a ráj srdce)

i kdyby došla munice
adaptační mutace kdyby/se
dávají do tance
do trance a do kotle
od kostela do hřbeatova
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hřbet na hřbet
poviností ohně je hořet
a světlo věčné ať mu svítí
od do?

kdyby ten život nebyl sám od sebe
jeden trpaslík na dvanáct sněhurek
kdyby nebyl česnek a okurek
kdyby to bylo dvanáct apoštolek
dvanáct stupňů pokory
ale jedna láska
kdyby nebyl vztek
a dvanáct měsíčků
kdyby stesk v překladu ne/ztratil trať
i zavolav k sobě zpěv sýčků
za pět dvanáct
dal jim moc
na celou noc
do/pěti by ne/uměl
kdyby nebyla řeč pře
kdo dvanácti stupni pokory
vstupuje do reality stoupy duše i těla
uteč!
bylo by pak ještě jaké ještě!?
byl by ještě milosrdenstvím skutek?
kdyby bylo nebylo?
kdyby nebylo té tajuplné
spojky podřadící
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kdyby nebyl řád tak rád chaotický
kdyby lásce nerostl mustache chechotu
byl bych ještě tu?

kdybych byl za vodou... za kopečkama
kdybych nedostával pravidelně kopačky
nevytekly by mi slzné váčky

kdyby byla Morava jako jsou Čechy
bylo by to muckání na věků věky
ale není... Böhmen und Mähren
na to serem
kdyby na psí hovna nebyly sáčky
skládaly by se z nich testamenty
kdyby nebylo já neexistovalo by ty
rozpadly by se in/formační bity
zdi nerozdělovaly by byty
ženy u ploten nebyly by
mrtvým masem skryty
kdyby nebylo já jsem
nebyl by ukřižovaný a spasen
Ježíš
jediný bohočlověk kterému věříš
nebyla by ani báseň
o kdyby
o možnosti
o člověku
o jeho bez i cennosti...
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kdyby na nic nečeká
kdyby dělá člověka
složeného se snů kostí
ze lží upřímností
z dobra zlostí
kdyby tvoří pozorovatele
pozorností

kdyby do xichtu se KDYBY smál
i po těch letech co se nezná
předem ke všemu se dozná
kdyby ho láska nedohnala
kdyby ho něha neohla přes koleno
a nedala mu na holou
alou! až do aleluja
kdyby já nebylo k sobě dohnaný
bylo by to méně k posrání?
kdyby „více-méně” nebylo k pousmání
hodně málo
nikdy nezapomene na ni
sekera setkání
rozděl a opanuj se
obuj papuč
rozluč se se samotou
vzpamatuj se
v květ vypuč
nyní s/loučení
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kdyby toho libida nebylo
co by se nám tak ještě líbilo
co by nás tak drasticky mlátilo
kdyby se neklátilo
k čemu by se žilo?
k čemu by to KDYBY bylo?!
zda by nám sluníčko ještě svítilo
kdyby to nebolelo
kdyby neexistovala lítost
neexistovala by milost
ale ona i ex... existuje

představě v přestavbě by se líbilo
kdyby ambivalence byla simplex
kdyby „bylo nebylo” nebylo
kdyby došlo oběživo
kdyby život nebyl konstantní
kdyby kontakt nebyl ambivalentní
kdyby ti „normolidi” nebyli
to by teprve čuměli jak se neměli

kdyby budoucnost přestala couvat
a pře přestala si cucat palec
asi by se zbláznila... kdyby se už nestalo
kdyby nebylo pilotů
mosty by se mohly vznášet
kdyby NE věděla kam tím nezáměrnost míří
kdyby jedinečnost nebyla mnohočetná
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kdyby byla sbíhavá
kdyby na rtech prst neznamenal půst

kdyby... pšššt...
š š š --- stačilo by stlačit píst
kdyby to ti trapiči
nebrali zkratkou... do piči
kdyby nebyl začátek upozaděn předem
kdyby každý jeden
nebyl jedem jeden
kdyby pochopil
kdy pře/střelil
zření by neprozřelo
nedohledností by pozřelo
a vypilo jí oči

(ovšem z percepčího čili intervaskulárně kulinárního hlediska 
to je dozajista zkorelovaný bigotní automatismus, vyjma auto-
matismů zkolaudovaných kolaburujícími vizuálními tendecemi 
kolapsu nekrální antikoherence, která podporuje myšlenku sjed-
nocené multifunkční behaviorizace obrysů, jejíž spády dopady 
na mikrovaginální makrometeorické kvadranty.... to je ovšem 
neodiskutovatelné... zejména na bázi podprahové seismogra-
nulace a gradace výbušného granulátu nutno podotknouti, že 
nebudeme se spoléhat na mapu až spolu pudem na výletek, i na 
dva, na tři, jenom se o mne, prosím, tři... jako jó? ... věřím, že 
mě máš rád, to ty mně ne:) a tak jsme se potkali u naší voblíbe-
ný popelnice projekce!)
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kdoví jak to s těmi projekcemi vlastně je
může to být autonomní atavismus
mentální virus virtuální znakovosti
či paměťový segment čili fantazie
utopený kamna

(dentálně kvandrantální oscilace psychodegentních postgraduací jest 
rovna makrobiotice epistrofálních hodnot odečtených od levitace mi-
kročástic v kvadrantuře kosoúhlých tečen industriálního pojetí deter-
minismu padni komu padni...:))

asi padnu do mdlob z pronikavě a pregnantně vyjádřených 
bystrozrakých objevů kolegy Kabrnocha, který si koleduje o 
pochopení a něhu na utrženém břehu koloběhu... jó, kdepak 
Kabrnoch, to je nevídanej mozek!

dře jak mezek a nezná meze
láskou div že neochořela hořem
leč nevyhořela a vydržela
zželelo se nad ní želé lva
ač se sotva mele
více hořet ani nelze
v naší vaší vybílený
písni animální animace
štrapáce sensuální senzace

uchváceně oželené želé... hele
zpomalený tření
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ztopoření zmátoření prozření
dosti bylo teploměrů bazálních teplot
zavedeme jiné pověry
teploměry nařídí teplotě
interdepotně
potmě...
pojď mne
třít třít třít

božská Kája Kabrnochů
je vzor těch jinochů
verše střílí vod boků
skrytých v tesilkách
papučích trepkách
ze rtů jde smrad
který k vůni plách
nebo teskné áááách!
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NEPATRNOST OPATRNOSTI
(hommage à K. Kabrnoch)

akce akcelerace  
na nic se mne neptala
ve mně si ustlala
učinila si ze mě taxi
nevyzpytatelně se usmála
úsměv pro/mě/nila v praxi
úsměškem řekla
prach jsi...
a dávej pozor
otevřu ti nový obzor
hlavně buď opatrný
nestrkej hlavu do trní
eliminuj dozor
netrkej
neutíkej
nebuď nemístný
nemísi se
nemyl se
buď upřímný
nemel nesmysle
vyhni se davu

nepij nejez nedýchej
a vše bude oukej
nežij mezi ignoranty mezí
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jen tak se dá přežít
jen tak lze hranici překročit
a neuvíznout mezi
nelekej se
kaj se
brzdi brzy
buď spontánnější než slzy
projdi zdí
předčasně nevykrvácej
nit neztrácej
není nutné vědět co je jed
měj srdce na dlani
a nebuď dead
buď z ocele cele
pře/staň se potácet a ztrácet
ať k sobě můžeme se vracet
nemusíš bát se
ani když je čeho
ty bláho je to blaho
i to jho
byl bych mimo
kdyby tenze nebyla in
protože je intenzivní
a já ji miluju
a ona zase mě mě
mne
mne mne... mne mne...
mne mne mne mne mne
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nechytej se kdovíčeho
nejizvi si dál už čelo
účelu naučím tě čelit
ještě to/hle ti musím sdělit
do nebe musím tě vystřelit
dáš mi kiss na penis
kismet
víš... dostaneme se spolu výš
jsi tím co ještě nevíš
tím čím se společně stáváme
když spolu uléháme a vstáváme
amen

řeknou však všichni
VYČICHNI!!!

tady něco smrdí...
zde totiž je ta potíž
že zde zle smrdí smrtí všichni
vyčichni!
vyčichni!!
vyčichni!!!
musíme tam všichni ↑†↑

kdyby korpuskule
nekutálely se svou cestou
sedmé míle
těžko by doputovaly cíle
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na mínus devátou
kdyby nebyl zdravotní sestrou
nedokráčel by samaritán
za svou nevěstou
aby zůstal sám?!
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KDYBY UCHO POCHOPILO

„Předporozumění platí o poznání veškerém. Právě ono zakládá sub-
jektivitu.“

(Zd. Neubauer)

kdyby ucho neutopilo to
čeho je obsahem
tož by upadlo
kdyby před/su/dek pochopilo
tak upilo by poznání subjektu
snad by ho neubylo...
a nezakopávaly by paty přepodstatnění
o „předporozumění” souzenému PŘEDSUDKU
vyšisované metody takzvanosti
kdyby tvor ne/stvořil postpochybnost
kdyby se nedvořil nehybnosti
tam kde v sobě nyní
třetí mezi nimi
oba svorně v sobě
kdyby ten růženec nebyl šedý
nýbrž růžový
kdyby se ty žebře nedržely příčlí pře

kdyby nebylo té hot nahoty
KDYBY nohy neodhodlaly se chodit...
tak by se to tak nerýmovalo
nohy by pochod pochopily
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kdyby věděly kudy
kdyby té kvintesence
pátého smyslu
šestého elementu nebylo
sekret neuměl by do/pěti
a ani je/dno z elementárních alimentárních čísel
neškrtlo by si... kdyby té (kdys nahé) kvintesece nebylo
nevydala by ani hlásku

kdyby to klubko nebylo tak zauzlené
bílé zelené růžové
fí fi alové love
kdyby to nebylo tak zamotané
kdyby tomu pradýnku
splnilo se přání
pralinkou by bylo
kdyby nádoba neměla nic na sebe
nestala by se obsahem
recitovala by a vystřelila se do nebe
kdyby se ucho ne u/trhlo
kdyby jménem zahálky nevedly se věčně svatý války

kdyby ideové děje nelokalizace
kam ani kanalizace
na oči nesmí
radost nespí
kdyby ten plot nebyl plný ok
kdyby košilka netísnila
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symboly bližší než vzdálený
stálo by nahotě za to nějaké oblečení
potěmkinovy nové vesnice
více toho či tamtoho méně děleno tím více
kdybych věděl jaká je barva smíchu
netížil by mne smutek v břichu

kdyby zvuk nebyl zjevný
nebylo by hmoty pevný
kdyby árie nebyla scenérie
kdyby ji příze nepovila
zmizelo by nyní i mínění
kdyby zjevné nebylo vzájemné
(že by ta láska nebyla fakt jen mýtus?)
kdyby to byla látka sudiček
vztahového tkaniva
veselé kopy mizení beze stopy
kdyby se ty vidy vize vady viděly
nerozutíkaly by se od sebe k sobě
kdyby nezpívaly jako ticho v hrobě

kdybych nebyl tak spojitý
jako souvětí rozvitý
jako slzy sklovitý
kdyby zrádce nebyl sebou zrazen
kdyby do ní nebyl blázen
kdyby vzestup nebyl propadem
strmost nebyla by sražena
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kdyby nebyla svahem stržena
jen aby začala stoupat
a on byl zraněn

kdyby nebylo imaginace
vše byla by jen pravda
kdyby nebylo fi kce
nebyla by modifi kace
jen legrace
nebyly by ty schody točitý
nebylo by nahoru a dolů
byli bychom pořád spolu
kdyby noha nevstoupila do prázdna
procesí cest a protestů recesí
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KDYBY CESTA VĚDĚLA, KAM NEVEDE...

kdyby cesta věděla kam
nevede
šla by jinam?
kdyby ji neztřískala
tříska v oku dřevorubce
vzbuď se!
věděly by kmeny kudy z lesa ven?
kdyby vítr neporučil dešti?
kdyby vláha nezabývala se
mapováním vání bez přestání
kdybych věděl co mne žene
tak už tam jsem... ne?!
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KONTRAFAKTA KONDICIONÁLŮ DNA

(Kondicionály jsou hypotézy podmínkové věty a nepodmiňované 
imaginace poetického charakteru. Podmínkové věty používají mluvčí 
tehdy, když spekulují, co by se mohlo stát, případně co by se bývalo 
mohlo stát: „Nejbezpečněji je na dně. Hlouběji nikdo neupadne.“ 
Hmmm?! Jen jestli… Řeči/ště aforismů Stanisława Jerzyho Lece je 
takřka bezedné... „Když jsem se ocitl na dně, zaslechl jsem ťukání 
zespodu.“)

kontrafatualita je za/jisté bezedno samo
neočitý čilý zevloun lexikálního dé en a...
kdyby na to měl… a
kdyby se kdejaký nekalý mod
   nevydával za morálku
kdyby nevyvolával válku
kdyby neměl máslo na hlavě
kdyby si zametl před vlastním prahem
kdyby neúpěl hladem a chladem
nýbrž blahem
kdyby láskyplně choval se jeden
   k druhému
bylo by pak po problému?
kdyby země nebyla kulatá
kdyby sliby nebyly chyby
kdyby z nebe padala pečená kuřata
kdyby ke kuřatům lítaly chleby
zjistil by pak člověc co mu chybí?
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kdyby pršely žáby
kdyby ryby nedýchaly žábry
kdybychom nežili v kleci
kdyby někteří bejci nebyli volové
a některý baby krávy…
měl by život jiný smysl?
začal by nás bavit?
kdyby nemyslela mysl nýbrž srdce
byla by pak snazší existence?
kdyby  D N A  měla záklopky
jaké by to mělo následky?
kdybychom vystačili s málem
kdyby láska nebyla darem
kdyby nemusel se platit nájem
kdyby svět byl jeden velký harém
kdyby nás neuháněl strach
kdyby z těla nezbyl prach...

(Ach... i v takových případcích jsou mylné představy podstatné, 
neboť podmiňovací způsob je inovací, budoucností jako takovou. 
Kondicionály jsou metodou činící vrcholem, tj. čněním čnělky; 
podmínku početí) – to co dlí u dna, viz Faust: „Co bývalo dno, 
vrcholem se klene, teď ty vrstvy máme přehozené a plyne odtud 
nauka správná, jak vrcholem činit, co dříve bylo u dna.“)

kdyby jisté pochyby o pohybu sebou hnuly
dicta membra by se z toho pominuly
a začala se znovu od nuly pře/počítávat
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jenže ono je ani nehne
pohybem nehne ani beranidlo

KEBY sa stal človekom celkom v totalite a absolútne už by mu neosta-
lo nič čoby smerovalo k hociakej existencii... zle by pozoroval ten kto 
nevidel AKO ruka, ktorá chráni usmrcuje... 

(Kristian Čura)

kdyby ta síla pohybu
do KDYBY se vlila
do re mi fa so la si ta
JAKO by se stalo...
maškaráda pobytu by byla ještě ráda
že pec tu pecku neustála
a spadla
pokud neumřela
padá si tam do/dnes
beranidlo je tupec

kdyby tkáň nevybásnila si rozum
duše by se asi tak nesmála
a neplakala
kdyby emoce nebyla monzun

kdyby etalon metru
neztratil cestu
na dvanácté odmocnině kill kilometru
co by kamenem dohodil
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a zbytek došel... je-li... bez viny
kdyby činy čile nesoukaly
pavučiny kalů in/ven/ční
tak účinky poměrnosti byly by z toho venku
kdyby JÁ nebylo tak komplikovaný
měl bych to už srovnaný?
kdyby jisté pochybnosti o pohybu nemeškaly
iluzornost pohybu kalit...
kdyby to ta pochybnost o pohybu
dokázla ustát
zavřelo by jí ústa
kdyby toho saudatet sudet osudu bohdá nebylo?

(„Saudade“ je hluboký emocionální stav nostalgické nebo hlu-
boké melancholické touhy po nepřítomnosti něčeho nebo někoho, 
o koho se člověk stará a/nebo miluje a zároveň má pozitivní 
emoce do budoucnosti. Navíc často nese potlačené poznání, že 
předmět touhy už nikdy nebude mít. Je to vzpomínka na pocity, 
zážitky, místa nebo události, které kdysi přinesly vzrušení, po-
těšení a pohodu, které nyní vyvolávají smysly a způsobují jeden 
pocit bolesti. Uznává však, že touha po minulosti by odvrátila 
vzrušení, které cítíte směrem k budoucnosti.)
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VELIKONOČNÍ SEN O KATOLICKÉM KDYBY

kdyby se kalvinisti nemlátili s luteránama
otevřela by se obecné laskavosti brána?
kdyby pravoslaví nebylo v sajuzu nalevo
otevřela by se láska i ve vězeňské cele cele
kdyby katolictví se kálo a latinu sekalo
kdyby lidství chovalo se katolicky
(z řec. katholikós = obec vůbec, obecnost vcelku)
kdyby ty kategorie obecniny zbavily se ortodoxní viny  
kdyby kategorické dogma uhodil blesk shůry
bylo by doma toliko v lásce
duch svatý dal by se hned do díla
z očí obce spadla by jakoby slída
a černá ovce by zbělela
to by ten zákon byl teprve nový
kdyby katolické perestrojce
požehnala svatá trojice
kdyby beatifi kace nebyla fi kce
kdyby Marie zdrávas neřinčelo Římem
nebyla by třetí do mariáše
nevěděla by celá obec co s tím
kdyby zmizel po čtyřech lezoucí herese stín
a otevřel se lásky klín
kdyby papežská mitra
nežehnala ministerstvům vnitra a tajným bratrstvím
kdyby se odtajnila a požehnala minisukním
bylo by včera už zítra
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kdyby nezatracovala a neexkomunikovala
kdyby odpouštěla i poušti
nebyla by částečná
nebylo by schizma
byla by celá
kdyby vesla chopila se chvála
kdyby odpouštěla a trpící neopouštěla
kdyby katechismus (řec. katechin = ústně vyučovat)
uměl láskyplně líbat
kdyby kázeň nepotřebovala káznici
ukázalo by se bílé světlo...
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KDYBY SE OKO OKOLNOSTI PŘÍ NERMOUTILO

kdyby tu nebyla ta ambivalence
sotva by kdy na hradě zavlály
císařovy nové trencle
aby jasné bylo komu zvoní hra/na
hradního pána
marjá panno
zahradník není vrah
nýbrž za/mordovaný ježíš
nevídáno prosvicuje nové ráno
za/vlá/dno stěží na stěžni
kdyby obnaženost nebyla záhadou ZA
kdyby té nahoty nebylo
neříkala by si pure
de facto et de jure
kdyby se stárnutím nemládlo
stoletý děti/na juchal by dál
omládla by mu kolena
za/jásala by celá dědina
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APOKALYPSA VĚDECKÉ NOCI

nastala moc vědců
oni nasadí své pandemii korunu
císařovo nové konečné řešení
hromadný hrob
přitáhne při druhého příchodu
soukolí se dá do chodu
uzda upře světlu stín
při/tvrdí poměry proměny
náhubkový zákon zatne pěsti půstu
zdaní udílení odpustků
zatkne živlovou podstatu
vědci se otřepou a jdou na věc...
za/přou poměr s poměrností
a svůj potěr pověry
upletou si na sebe bič pletky
strhnou jí blůzku
uhnětou hněv tlupy
hned to bude...
zamávají rozhraním hypotézy
zvednou paži a vody se rozestoupí
zástupy uspí sborově natošup
bezhlavě naskáčou do stoupy
pohlaváři pohladí třetí pohlaví
hra na rozhraní to vezme hopem
práce jako na kostele
mody modly samplují zvony
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a kostelní lodí plují kristovy rány
při/kázání káznice odzvonil odpočet
levá dva dejme se na pochod
klekánice klečí na klekátku
už to nedává
vražedná vrženost hada hajdaláka
sieg heil stále láká
věčného odpočinku odpočet  
nenechá si poroučet
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KDYBY SE NECESTA ZŽELELA

i kdyby to byla má vlastní ruka, která by se sama osahala, aby 
se za sebe zaručila, tak kdo tu ručí za ručitele?

kdyby krvelačná anemie
dala si pokoj
jenže to/ne...
kdyby nebyla možná ne-
mohla by si možnost protiřečit
kdyby ne/byla ztratila nápěv?
kdyby mne nezradila paměť
kdyby nebylo řečí?
kdyby z řečiště ztratila se voda
kdyby trať se opět za/tratila
škoda lásky která padne vedle
škoda otázky která netrefí do mezery
kdyby bez pardonu
nebylo kam vstoupit... malá domů
kdyby cílová páska emočního odhmotnění
nebyla pře/tržena tím co není
kdyby láska neodstřelila srdce
prudce nepodtrhala si nohy
a neroztrhla plíce
nebe by si oddechlo
kdyby divoká nepravděpodobnost
pravdivé po/hádky
nepomátla se láskou
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divočina by neotevřela oči vřelé osiřelosti
a bolesti...
kdyby vůně nebyla in instiktivně
nechala by si zajít chuť
stink eat & drink
bez chuti a zápachu
kdyby ji osud neunesl
neodešla  by cesta
pro ni... pro lásku
promiň...
kdyby to hudba nebyla zvrzla
předtuchou ucha nezazněl by zla tuš
už předem
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AMOROVO OKO V AMOKU

kdyby úkon nekonal
tedy by nestonal a nesténal
neskonal by KDYBY...
jak je to dál?!
dosti bylo nedokonavosti
slovesných šlendriánů
i vrtochů za/vržení
už jsou v pánu...

kosmí se i ležatý osmy
(„Kosmonosy kubizmu“)
kosodélníky se šíří kosmem
kosmí se sen kosmonautky
a co nesmí se... žhavá nahá
kosa musí kosit
od čeho by tady jinak byla...
zubí se
kdyby nežala vleže
nežala by
a on by stál
a ten sen neželel
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KDYBY SE CIT NEOŠÍVAL

? o čem svědčí to
že svědek musí cit dosvědčit
osvěčit se
že je očitý
že je svědkem
že je svěží
že se právě neotočil jinam?
(„máte na to svědky”?)

kdyby nebylo námi/tek
tak se asi pominu
kdybych byl lesem
tak jsem v opozici vůči mýtině
kdyby emergentní mýty o pěšině
nepožíraly jedince
kdyby jedinec
nebyl masou kolektivu drcen
kdyby hemžící se hemzy na mezi
certifi kovaných fi kcí
nepříčily se nasazenému krku
ne/udusily by samy sebe...?!

kdyby defi nice nebyla fi nální fi ntou afi nity
nebyl by květ pupene rozevřením
nezvadl by kdyby nevykvetl
ale to by nezvládl
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kdyby hranice (lat. fi nes)
nebyla nejasná
pochodeň by nehasla
kdyby se jas neládoval tmou
kdyby tematizace nebyla atomizací
kdyby věčným nebylo to co ční
co se rozrůstá
co se mátoří
co topoří
co hyne
co shoří
opět by neožilo
i když by tu už dávno nebylo

f^ck jsem to tak nemyslel...
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TUDY ODTUD...

kdyby možnost dala se nutit
souběžnost by ji proťala
kdybych věřil na možnosti
tak by nutnost neměla přednost
takže by byla papežštější než papež
a nebuď dnešní
toto je česnek mešní
který se vydává
kamkoli se mu zavoní
on... otrapa... potrava pravá je
na sever od ráje

kdyby kdysi vše ne/?!/byla jen spleť
nebylo by TEĎ
popozítřkem včerejška
nebylo by co zmeškat
vše všech byla by mše
najednou vše najednou
rovnina? jo tudy rovnou...
kdyby to nebylo provázaný
spletitý a propletený směry
neměly by nitě koho splést...
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KDYBY TÉ PROJEKCE NEBYLO

„KDYBY astronomické teleskopy ve vesmíru objevyly anděly, vědu 
jako metodu poznání by to v žádném ohledu nediskreditovalo – vě-
decké teorie by se jednoduše ve světle nových objevů přeformulovaly.“ 

(� eodore Roszak)

kdyby se ta hra dala obehrát
homo ludens by nebyl rád
otočil by se k ní zády
kdyby ho neosočilo
hřiště v ofsajdu
fuck off ...
ta obé/hraná píseň
zase ho objala
ojebala tíseň tísní...
םירישה ריש

s láskou i nic něčím...
čím to?

kdyby ta tíseň světlem pře nebyla
kdyby se nepřela
kdyby se pozornost dala
oddělit od pozorovaného předmětu
nebyla by jím
kdyby se ho nepřejedla
kdyby si toho každý všim�

mapa stala by se územím
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a pozorovatel pozorovaným...
ale ono to tak je
byť dělá se že ne...

kdyby té projekce nebylo
jak jinak bych mohl spatřit
vlastní chyby u někoho
komu musím patřit?
nazývají to projekčními mechanizmy
ale jsou to organi/z/my
aleatorní algo/rytmy
rty rytmu
projekce je bezděčná
a bezděčnost věčná
osobní psychické obsahy
pod hladinou vědomí
jsou delegovány (projikovány)
do vztahové osoby
neuvědomované vlastnosti
osvěcuje promítač/ka
projekčním plátnem je fi lm života
fi ngovaná fi kce vyfi knutá do nahoty
a nestane se
aby se ne/po/tvrdila
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KDYBY TY TŘÍSKY TRÁMY RÁMY ROVŮ KROVY NEBYLY...

jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra,
ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

 (Mt 7,3)

v oku mám trám
ne-li rovnou kompletní krov
su hot
su břevna řev
su hotov
su hřbitov družstevní
su zahrádka zelená
su sušina šišinky šušumna
hrátka šimravého š š š

kteraž pak vidíš mrvu v oku sestry své
a v oku svém břevna neznamenáš?

kdyby tak necloumalo s námi ono KDYBY
střecha ach pod hlavou
JAKO že je les pode mnou
a křídla poštolek nade mnou

a babičko... proč je tak rozšířená tvá zornička?
copak se ti to jiskří v oku?
babi... vždyť ty jsi úplný bejby
asi tě láskou sežeru
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a zajím jahodama
ať je to už předem za náma

su v oku bližní trčící ština
tím to končí čím počíná
proč tříska v oku bližního
tvé oko tak bolí?
kdo ví
zda není-li to čep a rozpor v trámoví
či v uchu utrženém hvozdu šu/mění...?
už to vypni... ztichni
musíme tam všichni...
když kácí se les
tak poletují třísky
jako ptactvo nebeské
v oku orkánu
hnízda si staví...
oko je svící organického těla
a světlo věčné mu svítí
jen na vteřinu

!? kde je jaká pokora
není-li tělo pokořeno
až po kořen vy/hoře/no
ponížením?!

so lačheske lačho, phujeske hin phuj
(co je dobrému dobré, je špatnému špatné)
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třesu se jak obětní jehně
oheň lásky žhne mě
třu se o tebe v tvém objetí
o/tře/sen
otřesný su
otevřená... hranice bez konce
latence
bez konce
by si oddechla
kdyby to co zeje
nechalo vesmír
dole na zemi leží šaty
aporie ohnivé šachty
a apeiron právě přijíždí na peron
kolej pátá kusá

su
beze slov
su mládež v opozici
jde mi to pozpátku
su věčnost
mládnu stále
v umělém spánku
mlád/ne-
š š š
tepeš
nej/su ne/jseš
dáváš protože bereš
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posle/dní
bere/šit (תיִׁשאֵרְּב)
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KDYBY NEMÁ DИO

„KDYBY svět měl cíl, musil by již být dosažen.
KDYBY existoval nějaký nezamýšlený konečný stav světa, 
musil by k němu již rovněž dospět.
KDYBY svět byl schopen jakéhokoli setrvání, ztrnutí, jakého-
koli >bytí<, měl-li by v celém svém sledu vznikání i zacházení 
jen na okamžik schopnost >bytí<, , bylo by zase již dávno konec 
všemu.“ 

(F. Nietzsche)

„Duše proto, že se zcela ponořila do sebe samé, ponořila se až na 
vlastní dno, jsouc jádrem i slupkou, sluncem i okem, pijícím i 
nápojem. Tento nejniternější prožitek nazývali Řekové ek-sta-
sis, tj. vykročení.“ (M. Buber)

kdyby nebylo té nezbednosti exstáze 
o čem by zabedněnci bádali
než o blízkosti a dáli
zabedněnosti denodenní tenze
kdyby nebylo údivu
bylo by to divný…

kdyby si neusmysleli zlo
nebylo by dobro
a bylo by vše v cajku
nikomu by dobré nechybělo
kdyby nebylo – 
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povídali že mu hráli…
kdyby monády nemilovaly nomády
nikdy by se z nich nestali peciválové
a pec by nespad(-l)-a
chyba by se zbláznila
kdyby bezchybnost nebyla neúprosná
direktiva sna…

kdyby ji láska neproklála
kdyby sebe sama nedeportovala
kdyby se příď nepotřísnila
pří se zádí
kdyby se neroztříštila zcela
o útes úst…

kdyby pozornosti nos
nebyl dozorován dezorientací
bezmoci
v noci nesignalizovala by s.o.s.
kdyby prostor věděl kam se ubírat
nemohl by denodenně umírat…

nenatahoval by se
kdyby se nemohl smršťovat
ani kdyby byl mrštný přemrštěně
nežil by kdyby nemohl umírat
jen aby ožil v kůži
regula falsi…
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kdyby fi xace nefi xlovala
nepožraly by ji cifry
kdyby pohyb v jádru
nebyl frakem fragmentu
kdyby atom nebyl roztržitý
v každém momentu neměl by tik/a ťak 
a tak…
kdyby ano ne/rodilo se z ne
nic by se nedělo
rafi ky fi kce opustily by ciferníky
letopočtem lítosti
lákavou proláklinou klína
truchlohry…

výhry prohry by nebylo
jenže ona je jevem
který vem kde vem
dere se ven zátokou oka
vana slz
zase zašpuntována…

kdyby si NASA nasadila non lorňon
a vypustila družici družby
zjistila by že má prošlapaný škrpály
kdyby se dívala do sebe a pod nohy
jako do oblohy
objevila by skryté vlohy?
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kdyby ji nespatřil
komu by pak patřil?
π/čo/bog/aj
nebogaj
čo bolo to bolo
čím při/činěním bolavý?

kdyby klíč sklíčenosti
nezasekl se za/se
v zakletým zámku
kdyby se nebral příkořím
k smíření
sen nikoli z tohoto světa…

kdyby ho to nezabilo
milé by to bylo
dříve než nepatřičnost
má toho dost přítomnost
milost by se přece nepřela
pře-sun jinam by se nekonal…

příčel nepříčetné příčiny vteřiny
shoda na okraji 
schodiště do příště odkud přišel
sen sem křičet
na věčnost
tak dost!
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shodla se žaloba
žal pro oba
praskl obal
termojaderné lásky
byla to nehoda
žár trvá…
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KDYBY POČÁTEK VÝCHODISKEM NECESTY POČAT BYL...

„Kdyby vše na světě bylo přiměřené, nic by se nedělo.“ 
(F. M. Dostojevskij)

už by tu nebyl
ale to ontón ne...
na trní
vždy bude
tak jako nyní
od/jak/tě/živa uprostřed
bylo nebylo
svou ne/vlastní budou/cností
KDYBY se ctnosti písmeno
nebylo vtělilo
nebylo by ujařmeno slovníkem
nebyl by plánem
zjizveného plátna plamen
kdyby nebylo písmeno jménem
slamníku
hořícím stohem SBOHEM...
beroucím za kliku
su podpálený stoh
su abyss abstraktní abstinence
su konkrétní subjekt
su zády k tomuto světu
patřím světlu
su plodem východiska z necesty
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su syžet
zavátý podle plotu
v pomezí mezi...

su bójka které bouře nevadí
nepochopením nelze mne stopit
su stopařem páry
láry fáry plod su
su hranicí vlny
viny vilný
su přítmím znaků
neo neomylných
přízrakem báječné básnické báje počátku
kde se vzal tu se vzal
z ničeho nic sobě se vzdálil
k tobě... si to hasil od sebe
poroučím se...
čím po/vstal
pobyt mezi námi
kteří nejsou nikdy sami
popošel po mezi
zmizel na pomezí
kde hra/nic nemá konce
kde vždy uprostřed mezi
nevidí za zatáčku
neudal by se... kdyby dění se neudálo
bez prodlení sblížení
vzdáleností vcuclo by se
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procesně protestně
prosil by vzteklý stesk
nenavedla by ho stezička stenu
až k úzké bráně
na druhém břehu úzkosti
ticho po pěšině
upřímně by se neobelhal
v dál dál by nebelhal
nehledal se dál
kdyby běhal
rozdal by se... vyděděnec
kdyby neviděl nerozdělnost
nebyl by celý
ale že ji vidí
proto je vyděděný obcí
kamkoli se ubírá
zůstává celý
z druhého konce ZA
první posle/dní
raz dva
zabitý vstal
kde to jsem?
čtyřicet let po smrti
a pořád tady na cestě tam
kde neumírá se hlady
nýbrž pře/ržáním
muří nohy na zapřenou
přežráním non topos



98

truizmu turizmu
kam mne vede?
kudy se beru?
su vedle?
hledám Důvěru
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