Ještě k tomu sultánovi
Ach ta Fridrichová Pavla,
kdyby na mě jednou mávla!
Přilezl bych jako pejsek,
nejsem sice žádný hejsek,
pro tu svoji čistou lásku,
půjdu klidně po čtyřech,
ale co, ona chce Vacka,
zase jednou smůla – pech.
Jan Chromý

***
Půjdeš-li kolem,
nevcházej,
mrzutě míjí naše dny,
život nás s sebou vleče.
S oharky v plahočích bloudíme,
splavné jsou lidské rány.
Náš neprotrhnutý velrybí pláč.
—
V hadriánových hadrech se žehnu na římse.
Klemente, i tys zpustošen.
Ještě že to, co se s vámi točilo,
Anděli, Konráde, Ventile, Jehoni,
Vás už nehoní.
Nejste vy taky Hohoni?
Marie Kantůrková
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Hádanka

Kdy přijde Beckett?
Hynku! Wonderko!! Odulo!!!

V Sobotce se príma ****
Ventilovi rozkrok puká

Lukáš Novosad

V Sobotce se príma *******
Konrád klátí Pavlu ve hloží

Naší Milči (skoro dada)

V Sobotce se príma *****
Franta se při tom natáčí

Tramvaj Praha studentská bída
Žádná konina! Dlouhá chvíle,
Z mravného chování jedničku.
Konečně Šrámek. Chlapci, schůze.
Děvče hýřilo mládím, děvče
v měsíčním světle požehnání.
Svatební šaty, tulák, tableau,
dva ďábli znějí tragicky.

V Sobotce se príma ******
i Anděl vychutnal svá sousta
V Sobotce se príma ****
i Dort do někoho drcá
V Sobotce se príma ********
Splav! ten vždycky u toho je

Ulahodila se po lukách,
s cigaretkou růže do Sobotky,
mrkev, vajíčka, předsedkyně.
Znavena pečlivě lyrická.

A co Mechtild? Má si kde hrát?
Jan Hon

Haiku

Vive l’Anarchie!
Ty nevíš ani, duše moje drahá. . .

pivo pivo rum
pivo pivo rum rum rum
ranní okurka

Jana Melková

***

Limerick

Ach, nechte tu dívku spanilou,
nechte, když leží pod vodou.
Voda v rakvi, nad ní víko,
milá dívko, vypij si to.

Těžko na Madagaskaru je,
když se tam Magda zkáruje.
Problémy dělají celníci,
nesmí prý vyvážet opici,
tak už to na Madagaskaru je.

Nevěř rtěnce, dívko spanilá,
nevěř, stejně tě už zradila,
tvá rudá ústa krvavá
svou vlastní krví prokládá.

Ondřej Šmejkal

Tvé bílé tělo, toť tvůj šat,
hleď si jej, dívko, ponechat
a tvá kůže, ta ať praví,
čistota je půl zdraví!

***
Při pokusu o koitus
dosáhl jsem vomitu
chtěl jsem ženu souložiti
a teď ji mám poblitu.

Judita Kabzanová

***
Radim Kučera

k.h.ventil
potkal barda,
když mlátil hubou do Konráda.
crudo chrochtá: Belý, Melly, Nelly.
Miroslav Lomoz: kde máš zeli? chi chi.
Kočí shaga práská bičem.
„Letošní Splav! je o ničem!“
„Chcípni, Greve!“
Angyal slítnul ke Zlobrovým dveřím.
Kam s nimi? S dortem? S Hadžim?
Mechtildit!
Nasral Franta na trabanta.
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A je tu zas
Třas
Třas řas
Třas tvých řas
Jak štras
Se blýskalas
Jak ananas
Chutnalas
Kvas
Nechalas
A pak na mě
Se vysralas
Dívko
Z podniku ŽĎAS
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Limericky
Byl jeden dědeček ze Sobotky,
ten dal si vyvolat svoje fotky.
Na žádný z nich nebyl,
ten pitomej debil.
Ten zvláštní dědeček ze Sobotky.
Byl jeden dědeček ze Samšiny,
ten si moc potrpěl na mašiny.
Jedna ho přejela
rychle a zvesela.
Smutného dědečka ze Samšiny.
Jan Smolka

úryvek z Nového Rumánu
Jan Chromý povstal, aby mu neviděli do obličeje, delší dobu postál
u okna, odvrácen zády. Pak jaksi mechanicky přešel k umyvadlu a
počal si mýti ruce s takovou urputností, jako by při tom myslil ještě
na jinou, horší špínu, ze které je nutné se omýt. Poté se rozhlédl
kolem sebe, bububu, zažertoval a všichni mlčeli, ani oheň s ním
nerozprávěl a ani lampa mu dobrý večer nepopřála. Také okno bylo
rádo, že patří jednou půlí, tou černou, k letní ulici. Jan Chromý ale
věděl, že dělá-li někdo prozatím drahoty, ještě uvidí. U něho je přece
nejlépe.
Marie Kantůrková

Chiméra (24)
Byla jsem vyloučena u něj v žoku. Obrovský pytlíky neodcházej
štíhlý, tenhle se nestává. Fazole. Ošlehaný tygr. Přestávka ostatní,
neklidný oběd ze severního nosiče. Zato zaržání samí muži a našedlý zvuk, ani sem se tam nedala. V chlapci ani Kalanym nic výbornýho, leda snad důležitá Kalifornie i Texas; kouzelná jinak než u mě.
Stůl jinej, vychladlej takovej malej. Kavárna s lidskym Tomem, dost
velká a malá pro tři najednou, taky dívka mužů, jsou všude podél
jmen, kde nejsou otcové anebo představy. Ze vzrušení položit dole
tygřici, nahoře Lauru, na pokladně je 85 centů v penězích, jejich
vážná ruka proti podniku mi nepracovala, vchod jak horkej bok.
Vedle nepokojná obrovská malá kancelář s dvěma dokama ulic.
Postavila jsem je, namluvila písařku s hlavama a ochutnávačema,
jednu kávu jsem zasadila do chodníku, přednesla jsem i všech jedenáct prostorů, byla v nich fůra lidí z práce (. . . )
(úryvek z oulipovského románu)
Jana Melková

Listy z léta
Milá Milko,
aby ses teda nebála o mé jedenáctky, už je o ně postaráno. . . Po
lesích je ovšem mnoho zkázy, ale utěšuje, že po mnišce již není
potuchy, zkáza již nebude pokračovati. Letošní červen odkrouhal
mnišku docela. . . Jdeš-li takovým lesním hřbitovem, představíš si
příští krásný, silný les, a přestane to bolet. . . Jsi velmi hodná, že
se udržuješ v takové světlé poloze, soudě podle Tvých dopisů. Podivno do jaké podoby vyrůstá vzdálený člověk. . . Prozatím buď jen
děvečko, hodně zdráva a stále tak o veselé noze!
Fráňa Šrámek
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