Verše
Dušan Šutarík

***
budík navíja hák
a než zavrel jej bránku
vytiahol zo semafora
zememerača
pri žiadaní zľavy sa preukážte patričným dokladom
kára v ktorej pláva kočík sánky batožina a rýľ
sedadlá
štekajú na trojbodky
kým mramorový slnečník tupo hľadí
na hromozvod s tvárou starca

***
kým nie sme pelikány
môžeme byť dadaistami
viazaní v koži
rozhadzujúci po chodcoch opancierované pyžamá
tvoje srdce je sladké ako autozáložňa!
moja láska k tebe je ako zásahové vozidlo rútiace sa do taniera s omáčkou!
môžeme byť bezpečnostné pásy
som prázdny ako tobogan po ktorom sa spustili kožené tašky!
ako mravenisko vo výpredaji
ktoré kričí:
zvarhod zundi deš dsi www wieuu uuuu ii oop p!!!
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***
Krájač stohov
Krájač bodliakov
Krájač mesiaca z ktorého zoskakuje vlak
Pouličný stánok s bábkovým divadlom
Pouličný cintorín v ktorom sa spaľujú široké
klobúky
hrady
záhradné rozstrekovače
Kaplnka rozvlnená sójou
Vylieza vypálená žiarovka
Spím
Naloganý
Hodín
Ručičiek
roztečených vrabcov
ktoré mi odkázali svoje dedičstvo
a ulíc v ktorých sa točí koza na reťazi
V ktorej spí mesiac s hrivou kohúta
Katapulty striekajúce semeno
Na mrakodrapoch sopka
veští z krištáľovej gule
Robotníci z novín
Hobľujú jazykmi truhly
Britvy zo sekáčikov na mäso
Jedlo z vitráží
Farebné hrdlá poskakujú po stráni
Farba ako cirkulárka
Sedí tam profesor
Premýšľa či nie je teplomer
Zvieracia kazajka
Obojok
Holohlavá minca
tajne kradne cigarety
Tajne popíja víno USB portov
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Vyskakujem
Niekde kde rozstrieľaný plot dáva dobrú noc
A kde obesený mlynár
vyhráva na ústnej harmonike
V našej ulici vytápali potkany roztočmi
Potom štvrtkami
A nedeľami
Zafarbenými na hrdlá piesní
Kým si neotvorila konzervu polnoci
Kde spala helikoptéra krompáča
Rozplakaný krájač
na cestách prepadáva
mníchov
Ich uši sú vemenami krkavcov
Námorník sa skrýva v kríku
Dievčatá s copmi z ropy
Vlečú havrany
Na kolobežkách zubných protéz
Vrátnik žije v sude
Vrátnik žuje prah
Vrátnik nevracia kľúče
Prehĺta ich
Kŕmi nimi tvoje úsmevy
Kým si bola vytetovaná na jeho cverne
Na jeho šijacom stroji v ktorom stĺkal paru
zo zabudnutých hračiek
Vždy zaňho orali misky váhy trúbky
Stoly počmárané trávou
Soličky vytrhávané bocianmi
Vrece
Osvetlené bleskom
Nad ktorým trčí dvojbodka
V izbe kde pruhovaný vešiak reže
kominárov
Skrývajúcich sa v reproduktoroch vzduchovky
Kde kamión rozhadzuje noc
v podobe operačných stolov
Metla pobieha vo svojej búde
Papiernici nemajú štvorcové dvere
Trpaslíci vychádzajúci z prederavenej žily
Aplikujú mydlo do hromozvodu
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Vedú ho do kresla
Sedí tam človek
S tvárou medveďa
S tvárou hostie zaberá celú slučku
Keď si krajina vytvorí imaginárneho kamaráta
Kone prestanú rásť
Hrebene vyčistia ihriská
Balón prepichnutý nocou
Umierajúci mravec
V kresle húsenice zavarenej na prste
Slepec predáva šály po domoch
Domy chodia po náhrdelníkoch
Domy skáču do lasa
Vešajú hradby z malinoviek
Tesári zasklení v tuniakovi
Preletel nado mnou
Nad mechanickým strojom
Nad revolverom utkaným z medu
Nevystrelí
Nevystrelí slzou zmáčaný projektil
So žilou napustenou pušným prachom

***
Byť ceruzkou na hrote krajčíra
Byť prestrelený chuchvalcami peny
Na očiach
Zadymený kôň
Sekera
Rúno chápadlo v okne dorastá do tvaru ponorky
Pilot odhadzuje sneh spoza natretého chlebu
Jama v ktorej doteraz schovával pozostatky svojej matky
Sa vyparila ako žuvačka v ústach motýľa
Z diaľky ho pozoroval zubár
Prilepený na svojom kresle
z ktorého trčala lampa
Na pilota – zadrôtované tesáky
Ich ruky ho jemne hladili po hlave
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Ďalekohľad žalúdka
podržal dopis nad parou a vykostil ho
Zmrazená truhla
Leží v nej papagáj
Leží v nej proso ktoré zožralo papagája
Leží v nej krotiteľ levov spopolnený termoskou na čaj
Čmeliak má v hlave potrubie
Sánky bežiace nad svorkou psov
Spod kanála – zavýjanie
Pilot sa strhol
Za mihalnicou mu spieva radiátor
Vodovodný kohútik stláča spúšť
a povrch zubnej vŕtačky sa pokrýva jemným popolom

***
Prichádza mlyn
A na ňom krava otáčajúca sudmi
Prichádza smetiar premenený na pohár
Rakva otáčajúca sa v ramene elektrickej bosorky
Zmizol tieň
S tvárou ako mlieko
Muž v ťažkom zimníku sa prechádza lesom
Nikto nevie kam kráča
Nikto ho nevidí
Spod zeme vykopáva svoj starý zub
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