
Papyros 

I.

až přijde má hodina 
a klesne hladina
všech mých sedativ

& urychlovačů

od dveří pozdravím
možná tě pobavím

a možná
rozpláču

navzdory výstrahám
na to ti přísahám
nic mě nezastaví

ač nevím o žádným z míst

kde lze se skrýt
a najít mír

volně se nadechnout
obrátit list

a být si jist
a nebýt za kořist

napospas
jen pouhou kolonií

našeptávačů
válečných štváčů
spárů křižáckých

ideologií

přičti to horečkám
v klidu to nepřečkám
už jsem dlouho vztek

jen ukrýval

já jsem ta příčina
když hoří Bastila
první proletář

když se velí PAL !

nejsem víc 
než jeden z mnoha
ale zástup stejných
za mnou zvedá prach

ať shoří
ať shoří

ať shoří ve mě všechen můj strach 
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II.

mocní přicházejí
neskromně odění

vojenských kordonů
v neprostupný val

zabořeni tu
v plyši summitů

paláců &
kongresových hal

vrhají dlouhej stín
dlouhých limuzín
vznešených gest

a stolů prostřenejch

zde sny jsou splněný, ach
všechno je nadosah

a všechno
na prodej

humanita
prosperita

přítel i nepřítel
i bič i med

i plutonium
a zbytky psům

a dámám
krasohled

a na dohled
třetí svět
ohlodán
samoten

jak dinosauří kost
nesmělej host

žebrák troufalej
děti za plotem

zase z paláců vlajky zavlajou
a svět zaplaví

proud hladovejch vichrů
a nových vln

ať shoří
ať shoří

ať shoří víc než jenom Manhattan
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III.

jen předstírám
že vím kudy kam
je to jen rituál

stejně nese mě proud

ač síly napínám
nejsem hrdina

ale taky nejsem jen
čárovej kód

nejsem už k mání
za pousmání

pár směšných kreditů
na instantní svět

za kurzy akcií
golfových árií
ropy a greenů
a líbivých vět

vodní děla všech vlád
nechaj mě spát
ale jsou rány 
co nepřebolí

s málem se nepokojím
svobodu nezahojí
ani projektil
ani rána holí

kam se otočíš
míří nitkovej kříž

objektivů
veletok

neskrývej tvář
nenarušuj řád

měj ruce prázdný
a dál ani krok

co se má stát, ať se stane 
zavolám Ti, lásko,

z poslední z barikád

ať shoří
ať shoří

ať shoří kdo jim kejvne a zůstane stát 
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