
                                                    Hle, jak se perou   

 

Tak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně, 

jak úplatky berou a svrbí je dlaně. 

Jen pohleďte na ně, jak zatančí tance, 

když namísto daně jim dají kus žvance. 

 

Pít, klít, rouhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. 

Vždyť osud stáčí už poslední lok. 

 

Tak pohleďte, jak s vervou tu do sebe mlátí, 

než hrdlo si servou a život si zkrátí. 

Tak s křikem se boulují s tupostí mezků 

a páni se radují, utáhnou přezku. 

 

Když v hospodě pijí, tak pozor dej na ně, 

jak na klubko zmijí jež zabíjí laně. 

Tak pozor dej na ně v té podivné době, 

vždyť při této hraně jde o krk i tobě. 
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                                                                     Babylón 

 

Když hrdost s prasaty se válí na kompostě, 

v korytě perly jsou a nouze v podhradí. 

Jdu s tebou-plešatý-po Babylónském městě, 

pod bledou kulisou na temném pozadí. 

 

Tvá ruka chvěje se-snad strachem-nebo touhou, 

v podpaží zvlhla jsi-jen chvíli od klína. 

Na špatné adrese, kdekdo chce být slouhou, 

kde všichni souhlasí a každý proklíná. 

 

Ach, lásko, co se to s námi stalo? 

Vždyť blbství zívající nám véčka z prstů vzalo 

i světlá světla svící a správci staronoví 

dál v kalných vodách loví, zvuk mincí mezi slovy… Co říci!?.... 

 

Amora bez luku už překřičely žestě, 

v hospůdce se sloupy si se mnou víno dej! 

Vedu tě za ruku po Babylónským městě, 

ty nejsi ke koupi-já-nejsem na prodej! 
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                                                    Za vozem 

 

 

Za troskou troska, neslovanská lípa, 

je nejspíš ničí tato zem. 

Opilý vozka na kozlíku hnípá 

a lidé křičí: za vozem, za vozem! 

 

Za vodkou vodka, nouze pěticípá 

a bagry ničí černozem. 

Dušička krotká na úbytě chcípá 

a lidé křičí : za vozem, za vozem! 

 

Lidu je třeba her nebo chleba, 

panského léku na závist. 

Není-li klasů-národ-či rasu 

a ještě lépe: nenávist! 

 

Zarudlé oči trapné komedie, 

vzlétly jen vrány k obloze. 

Opilý véčkař na Hradě si žije 

a veze pány ve voze Helbigově. (mk)   
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                                               Timur a jeho parta 

Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek-vlevo ruce, 

lid slaví nové slavné. 

A z miliónu líných kmánů, dva milióny partyzánů 

v matičce stověžaté. 

Vlastenci pijí pivo z holby, neb pomohla jim vyhrát volby 

ne poslankyně  Marta. 

A kamarila levobočků připíjí z Hradu na Patočku – 

Timur a jeho parta. 

 

Má nové dresy hradní garda a pro šemíka Eduarda 

nastala dolce vita. 

A do cinkání plných džbánů čpí z velkých rodných lánů 

půjčená identita. 

 

Ve všeobecné servilitě sní novináři o korytě 

a okusují pero. 

Jiní kradou rovni strace vědouce vzhledem na lustrace, 

že pod svícnem je šero. 

 

Nechceš být Malý Černý vzadu? Věz-na ministra bez úřadu, 

lze dotáhnout to hbitě. 

Jen je třeba vědět, že je hlavní smlčet, když imperativ mravní 

umírá na úbytě.  

Prý není doba na legraci, nuž-mnohý zvolil emigraci, 

než by se doma plazil. 

Žít zase bez svobody slova? Toť důvod zažádat si znova 

o politický azyl. 
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                                                                Demokracie 

 

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. 

Ti, kteří kradli po léta, teď dvojnásobně kradou. 

/: Ti, co nás léta týrali, nás vyhazují z práce 

a z těch, kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce. :/ 

 

Demokracie prospívá, bez nás a pragmaticky. 

Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky. 

/: Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky, 

my nakrmíme fórbesa za dvě či za tři pětky. :/ 

 

Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda, 

zbaštíme sóju bez sádla u strejdy Mc Donalda. 

/: Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, 

pod střechou velký partaje se u koryta sejdem. :/ 

 

Demokracie pánuje od Aše po Humenné, 

samet i něha v pánu je a zuby vylomené. 

/: Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, 

zaujímáme póstoje, místo abychom stáli. :/ 

 

Demokracie dozrává do žaludečních vředů, 

bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. 

A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, 

že místo srdce břicho má a místo duše- tlamu. 
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                                 Jenom pár úryvků pro připomenutí k procitnutí. 

 

I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace i skromné úředníky. 

Plazy bez páteře a život v bezvědomí a lásku k nedůvěře. 

Už nejsme co kdysi, známe ohnout záda, dělat kompromisy, zradit kamaráda. 

Vděčni dnešní realitě, líbáme cizí ruce, jednou zajdeme na úbytě z té smutné revoluce. 

I v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci s vlastními mučedníky. 

A s hubou namlácenou dnes zůstali jsme němí, ne nejsme na kolenou, 

ryjeme držkou v zemi. 

 

Kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před branou, 

ulpěl na nich pach síně taneční s bolestí sehranou. 

Co tady čumíte? Vlezte mi někam! Copak si myslíte, že na to čekám? 

Co tady civíte? Táhněte domů! Pomníky stavíte, prosím vás, komu? 

Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. 

Je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet…… 

 

Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, 

Beránka vlku se zachtělo, bratříčku zavřel jsi vrátka? 

Bratříčku nevzlykej, neplýtvej slzami, 

nadávky polykej a šetři silami. 

Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 

Nauč se písničku, není tak složitá,  

opři se bratříčku, cesta je rozbitá. 

Budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme ….. 

 

Karel Kryl  *12.4.1944 Kroměříž – 3.3.1994 Mnichov 

  

 

 


