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***   

 

Johnny Nolan má na zadku záplatu 

 

Kluci ho ženou 

        skrz drátěnou síť letních dveří 

 

Postranními uličkami  

               všech mých vzpomínek 

 

Někde muž naříkavě hraje 

       na housle 

 

Dítě na prahu pláče a ztichne a pláče  

               co mu stačí dech 

 jak 

      míč 

  když 

             skáče 

       dolů 

    po schodech 

 

Což způsobí že odpoledne opět procitne 

do chvíle nezapomenutelné hysterie 

 

Johnny Nolan má na zadku záplatu 

 

Kluci ho ženou 

   (přeložil Jan Zábrana) 

 

 

 

Drsná píseň o zvířatech která umírají 

 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o realitě existence 

uvnitř prapůvodního počítače 

kterýmž je vesmír 

v němž Šíp Času 
letí oběma směry 

zahnutým prostorem 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o všech zvířatech která umírají 

divoká zvířata chlupatá zvířata 

okřídlená zvířata opeřená zvířata 

zvířata s drápy & šupinami & kožichem 



říjí & umírají & umírají 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o tvorech kteří všude vymírají  

v mizejících dešťových pralesích 

v borových lesích & high sierrách 

na mizejících prériích & laskavcových mesách 

lapených bitých svázaných vyhladovělých & omráčených 

zahnaných do rohu & prodávaných 

o druzích které by neměly migrovat 

ale putují vykořeněně stejně jako člověk 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o všech zvířatech skučících 

ve svých úkrytech 

v dosud tichých místech která jim zbyla 

plížících & plazících se 

posledními divokými místy 

hustým podrostem 

poslední Velké houštiny 

za hory 

křížem krážem protkané serpentinami 

za bažiny 

za pláně & ploty 

(Západ zvítězil díky strojům na ostnatý drát) 

vysočinou 

nížinou 

křížem krážem protkanou dálnicemi 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o tom jak jedí & říjí & běží & skrývají se 

Ve snu ve snu jsem viděl 

tuleně ubíjené na ledových pláních 

hebké bílé tuleně s vejčitými lebkami 

karety velké utlučené & upečené 

exotické ptáky v sítích & klecích & na provaze 

vzácné divoké šelmy & prazvláštní plazy & divné bůhvíco  

lovené pro zoo 

vousatými šmelináři 

kteří se potom vozí po Singapuru 

v německých limuzínách 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o zemi oteplující se & vysychající 

pod příkrovem oxidu uhličitého 

vypouštěného miliardou 

pekelných spalovacích motorů 

a smíchaného se sladkým pachem hořícího masa 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o zvířatech volajících na sebe 

v kódech kterým nerozumíme 

Tuleň a býček křičí 

stejným hlasem 

když je ubíjejí 



na jatkách & ledových pláních 

Tyhle rány se nikdy nezhojí 

ve společenství zvířat 

Bereme jim životy 

abychom uchovali ty svoje 

a jejich životy 

živíme svoje sny 

Ve snu ve snu snil jsem sen 

o každodenním boji o existenci 

v modelu vesmíru na klíček 

ve světovém mlýnku na maso 

ve kterém jsem byl rybou polykající vlastní ocas 

ve kterém jsem byl klepetem na pobřeží 

ve kterém jsem byl hadem na stromě 

ve kterém jsem byl plazím vajíčkem 

jin-jang žloutkem dobra a zla 

a chystal se polknout sebe sama 

 

    (přeložil Luboš Snížek) 

 

 

 

Píseň ptáků třetího světa (v knižním výboru nezařazeno) 

 

Kohout mi zakokrhal ve spánku 

 kdesi ve Střední Americe 

  aby probudil průměrný názor 

     Ameriky 

 

A kohout zakokrhal 

   aby mě probudil a já spatřil 

      moře ptáků 

      jak letí nade mnou 

      přes Ameriku 

 

A byli to ptáci všech barev 

 černí ptáci & hnědí ptáci 

      & žlutí ptáci & rudí ptáci  

  ze všech zemí a všech 

                 hnutí za svobodu 

 

A všichni ti ptáci kroužili kolem země 

        a letěli nad každým velkým státem 

  a nad pevností Amerika 

     s jejím velkým orlem 

        a jeho blesky 

 

A všichni ti ptáci křičeli jedním hlasem 

 hlasem těch kdo nemají hlas 

          hlasem pro svět neviditelných 



            hlasem ze světa vyhnaných 

            feláhovských národů země 

 

A na které straně jsi 

   pěli ptáci 

 Óch na které straně jsi 

  v této Třetí světové válce 

        válce proti Třetímu světu? 

     2011 

     (přeložil Luboš Snížek) 


