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Zaklepali? A chtìli hlavy sloit
v posledním z domkù, kde jako v tùních

Pøíbìh z Heømanova Mìstce

pstruzi se blýskají svíce smrti
nad mìstem? Krajina je jak ubrus
do dálky prostøená. Sad. Hrst suti.
Sem mrtví pøicházejí. A autobus

S bubláním pod mùstek potok padá
a listí si chrastí v prstech strání.
Oblaka jdou nízko. Kos se hádá
s brhlíkem. Ovesné vloèky v dlani,

zatáèet do noci vidí. Komín
Chvaletic planout v dálce. Místo
pro Marii? Tady? Proè? Neodpovím
sám sobì. Jak bych mohl. Vdy je jisto

vyjdu ven. Krmítko. Maringotka
v údolí. A na dnì. A èerpadla
kovovì si klapou. Lùj. Na botách
v pøedsíòce spí chvojí. Prostìradla

jediné. Byli tu. Bìloba, modø.
Obloha ty barvy nese. Hrobník
jistì u v Edenu øíká: teï shoø!
cigáru a pivu: zmiz! Následník

z jehlièí ve svazích. A prosinec.
Silnice rozplete bukový les
a k louce. Brána, drát. Stráák a pes.
Kalina. A rybník. A studí ves.

tvùj svlaí mi hrdlo. Ano, Eden,
zní nápis v prùèelí na hospodì.
Zahrada a z ráje. Sladkým medem
hleï, chutná, jen v hlavách v prosté shodì

Obloukem ke trati, kde oøechy
lem cesty jak kostmi oplétají.
Mìsteèko tam dole. Tmavé støechy,
nad nimi praporce kouøe vlají.

v kvìtiny zezlátne z alkoholu
raící jak z prsti pod stromovím
uvízlým v tapetách, kde v hlaholu
nebeských ptáèátek vraným koním

Konopáè. Na svahu ale co je?
Modø a bìl. A z hole lehl paprsek.
Pak skøípot zavíraných od orloje
okének. A jsou pryè. Zbyl jen smrèek,

z høebèína za zámkem ehná Eva,
pramáti, schovaná v boské malbì.
Bellini! A Adam jen kus døeva,
jen v ruce øezbáøe praskl právì.

a bøízky. A pøece tu teï byli.
Záø nebe. A Josef. Panna Maria.
K Vánocùm na zem sestoupili,
andìlé zpívají jim Gloria.

Jdu dolù mìsteèkem, zahouká vlak,
ze ètyøech silnic ondøejský køí
pøed Eden je vren. Klapity klap
odplouvá k námìstí povoz. A møí

Opravdu oni dva? Já vím, e ano.
V tyto dny obchází kolem svìta.
Hledají nocleh, dùm. Nepøestanou
døíve, ne po svìtì bude veta.

na dveøích se zhoupne. Vzadu v sále
dva smrèky. Po tøech k sobì stoly.
Pøíbory cinkají neustále.
Minutek, hranolkù a to bolí.

A najdou? Pod strání øádky køíù.
A túje. A hrobník, jemu ena
zmizela jak edý dým z milíøù
v odvátých dnech èasu. Jeho dcera

Podnikové Vánoce. etøilo se
po stovce celý rok a odbory
pøidaly té kapku. Zeøilo se.
Brunátní oblièeje. Zní hovory.

ze dveøí teï vyla. Hnìdý koich
tváø liky. Ptali se oni u nich?



Michal anda
Petr Motýl
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Vidìls je, somráky! A tìhotná,
vezmi si. S kým to má, neví sama.
Ty hadry, ty vole! Tak z èeho má
taková asi pojem. Vole, kráva,
dìlala oèi, a jsem se posral.
Radek mi pak pùjèil svoje gatì.
Potkal jsem je taky. A já dostal
fakt vánì infarkt, ne. Celá v zlatì
stála, viï, nad hrází. Já ti èumìl
S ní dìdek. Vzduch holí ukrajuje
a ze dna skrz bláto ven plamen ènìl.
A konec. Tøi velké! Teï ukazuje
na pingla pan Honský. Do prdele,
a táhnou, èuráci, øíká Láïa.
Neznáme je a dost! A andìlé
na trùnech nemusí vùbec hádat,
ví, e smrt syna jim dává k tíi,
kteøí jsou za smrtí. Nechápe nic.
Stìna ve výkopu se pøiblíí
k té druhé. A vmáèkne ebra do plic.
Bylo mu deset pryè, kdy s klukama
jen pøed dùm si zael pøed obìdem.
Neznáme! Láïa vzdych a rukama
zamával. Jo, Láïa. A jeho Eden.
Ty vole, dva svìdci! Já jsem tøetí,
pøipiju si s nimi. Já u lomu
v Konopáèi je vidìl. A prokletí
je nae. Nevzali je do domu,
ne, nikde. Odeli. Ztratili se.
Neznáme! potøetí zapøel Láïa.
Ty nemá barák, nic, mraèili se
teï na mne. Základy, vole, stavba.
To byli Josef a Panna Maria,
hledají skrý, jesle pro Jeíka.
Andìlé zpívají jim Gloria.
Vypráví to o nich svatá kníka.
Byli to oni dva, já vím, e ano.
V tyto dny obchází kolem svìta.

Hledají nocleh, dùm. Nepøestanou
døíve, ne po svìtì bude veta.
Tak dobøe. Na hovno. Serem na to.
Vak já jdu. K Beránku? A tam byli?
Zeptej se. Somráci. Samé zlato.
Nic pro nás. A kdyby tady ili?
Bì u, ne! A tak jdu. Dolní høbitov.
Kámen, zeï. A za ní svítí kosti.
Mlýn, lípy. Bazar, pes. Lítost, lítost.
Z pískovce Vavøinec s rotem v rotí.
Beránek nesnímá høíchy svìta
v prùèelí námìstí pøed kostelem.
V hospodì je stejná kadá vìta.
Nevidìli. Nepoznali. Neustelem.
A faráø? Co se ptá, má to napøíè,
zajdi si za ním, co, pánbíèkáøi.
Chvilku, ne. Pokládám pivo na støí
beránka, který se v kotli vaøí.
A faráø? Moc se mnou nechtìl mluvit.
Je pozdì, øíkal mi. A v knize
zapsáno je vechno. Chce se chlubit?
es vidìl? K èemu je ti vize,
kdy se ivotem jako tøtina
potácí. Hledá, nenalézá.
Já vidìl! Je to snad moje vina?
Tato ne, a zamknul. Uchem vlézá
jehly snad, chtìl jsem øíct, pak jsem mlèel.
A mìsíc moural na kalném nebi.
Jako bych teï tam stál a do tmy trèel.
A hledal odpovìï, která není.
Vánoèní námìstí rozsvìcuje
smrk z vrkù. Blikají árovièky.
A nocí nad Betlém hvìzda pluje,
jak loï snu. Plachty, kýl. Sùl pod víèky.
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patøièný úsmìv na tváøi, toto pomylení, ale jde to tak
snadno! Pøemýlel jsem o kaktusu jako nìjaký zahradník a nevìdomky jsem si mátral rukama po jedné své
noze, a kdy jsem si v duchu pøedstavoval, jak odlamuji rostlinì v podstatì tropické jednu konèetinu, shledávám, e ve skuteènosti ji jednu svou nohu v ruce drím.
Abych øekl pravdu, nejprve jsem chtìl køièet bolestí,
ale potom jsem si uvìdomil, e mne vlastnì nic nebolí
a e je mi fajn, sedím si prostì jen tak v kupé uprostøed tmy s nohou a nohou v ruce. Neèekal jsem dlouho a sedìl jsem v kupé s nohou a se dvìma nohama,
v kadé ruce s jednou v tom samém kupé uprostøed
tmy. A tak jsem je, kdy u jsem je v onìch rukou drel, oknem vyhodil, tím oknem, ze kterého tak pøíjemnì foukal chladivý a pøitom teplý, svìí vzduch.
Tak si vykraèuji po mìstì, s jednou nohou, ale tak
pøekrásnou, pevnou a nezamìnitelnou, e se nemohu
pøestat usmívat blahem. Potkávám spoustu lidí s ubohýma dvìma nohama a je mi jich líto. Vykraèují si: levá,
pravá, levá pravá a poøád dokola, myslí si, co nemají,
a mùou na mnì, jak se øíká, oèi nechat. Na mnì???
a pøitom oni jsou tady k smíchu. Otáèejí se a potom jetì jednou, koukají se nevìøícnì kroutíce hlavou a pøitom mají dvì trapné nohy. Ptají se Kde se vám to stalo? Jak se vám to stalo? Vy chudáèku jeden ubohej!
Nejradìji by mi, kdybych sedìl u obrubníku s èepicí
naruby poloenou, nìjakou tu korunu hodili, ale pøitom oni jsou ti chudáci chudý! Já jsem nael poklad!!!
Nael jsem svou nohu a nemohu býti více astný, tu jejich závist pøehrávanou a si nechají od cesty! A jdu dál
s úsmìvem prozáøený od hlavy a k patì.

Povídka s nohama
Stála v kupé, kdy jsem procházel kolem. Hledal
jsem zrovna volné místo, a tak mne udivilo, e je v celém vagónu úplnì sama. Byla to noha, a kdy jsem el
kolem, uvidìl jsem, e tam jen tak stojí, inu zeptal
jsem se jí, není-li jí zima, povimnuv si otevøeného
okna za ní. V celém kupé byla nepochopitelná tma
a z toho okna foukal vítr, moná e jsem spatøil husí
kùi na té noze a chloupky postavený v pozoru,
a moná proto jsem si myslel, e je té noze zima. Milá
sleèno, zaèal jsem, e jsem tak smìlý, mohu se zeptat, proè tu stojíte tak sama? Myslím, e i na mne to
bylo dosti smìlé, jetì nikdy jsem neoslovil jen tak
z nièeho nic cizí nohu, a jetì k tomu opaèného pohlaví. Moná e to bylo tou tmou a slabým, a záhadnì
teplým vìtøíkem.
Koukl jsem se zkoumavì na tu krásnou nohu a uvidìl malé, nenápadné tetovaní nad kotníkem, i myslím,
e si i ona povimla, e jsem si ho poviml, a zaèala se
èervenat, snaila se ono ledabyle vytetované tetování
schovat, ale jak chcete nìco na noze schovat právì tou
nohou? A tak jsem se na to milé tetování pøestal dívat.
Abych odvedl pozornost, pokusil jsem se opìt o konverzaci s nohou stojící jen tak v kupé. Máte tady volno? Myslel jsem  v této pomyslné, jedoucí místnosti,
ale byla to velice patná improvizace, kdy pomyslím,
e celé kupé a celý vagón byl prázdný. Ovem nervozita je zvlátní vìc. Posadil jsem se, protáhl si nohy
a zaèal si je pomalu jen tak prohlíet. Takové malé
nohy, malé, karedé mi pøipadaly, pajdající a tlusté pøi
chùzi, neikovné, zmatenì jsem tìkal oèima z jedné
nohy na druhou a cítil se trapnì ve spoleènosti té krásné nohy uprostøed! K èemu mi jsou tyhle dvì, nebojím
se øíci, fádní a obyèejné nohy? I deset takových bych
nechtìl, co bych s nimi taky dìlal, e? Nejsem pavouk,
a ani ten jich nemá deset. Cítil jsem se èím dál víc ubohý s tìma mýma nohama a zjioval, e je úplnì stejnì
sloité skrýt dvì nohy dvìma tìma samýma nohama
jako skrýt jednu nohu tou samou nohou. Take je vlastnì jedno, a to úplnì, jestli máte dvì, nebo jednu, ale
zato tak pøekrásnou nohu.
Napadlo mne, a to dílem tak zvané volné asociace,
zkusit si jednu svou nohu jen tak odloupnout, jako
kdy odlupujete jeden dílek kaktusu, vyvolalo mi to

!
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Z Hutýna

***

Do kopy skla rozbily sánì kraj lesa
Prùsvitná podlaha z ledu Zakrytý vøes a

Brzdíme hezky pièkama Vítr se krotí
do slamin V kolejích práí Mráz ostøí hroty

Podzim má oèi ptákù
a svrchník z kapradí
Zobanem tahá z tebe nitky

Letokruhy

Ve vech se páøe
ve tvé a v páøe
zaniká

Veèeru sklouzla suknì s bokù
Je svìtlá
s hnìdavými suky
jak voní èistým plátnem

***
Jepicím
nemá cenu
cokoli vysvìtlovat, malièký
øekl Pámbù

a kdy je vánek
klíèí buky

Drak
Poslal si pro machorku
a mne si ji nevímal

Svìdèí nám v podøepu, mùj strach
je znova ètyøletý
Elika posmrkává a v oèích se jí pase
skupinka zralých makovic
Strnitìm vládnou èápi, pár èistých køídel
vytleskává do kláskù
a kdosi ve mnì neobratnì zkouí
dva tenké culíky

Mraky pak tìkly
jak bílá bøicha tik
koda e nejsem
katolík

Radana atánková

V èervenci
Dovezli ráno
V koberci slunko uhnízdìné
Srká bez ilhám k tìm
polibkùm
pod stolem ebra vìt

Nepretritá stanica
Sk¾úèený, ako pasaieri
z èierneho vlaku
v rýchlostnej skúke blesku,
stráca sa èas.
Cesty sú ako ampónová pena
voòavé a neisté
Sú ako okno kupé
klamlivé a zradné,
a ako hrací automat
míòajúce pestré obrázky:
Jarmoèné montrá
o dve hlavy dlhie
a hadie eny
zvíjajúce sa v náruèí
premoite¾ov elmy.

Brat do noci

Na høebech Kristù
z boích muk
pøipendlen vlaje fábor nebe
edý a zalý
standarta marných let

do klína vìtví vleje tma umyté vlasy
Zajíce skøípli poslední slza skrz øasy

Jaroslav Vlnka

Potme sa stena otriasla
silou pontónových vrát
Z nièoho vietor zhmotnil sa
ako niè sekal hlavy  nehlavy
bábok, vdov a báb.
Hrdzavou dýkou z noci sa
vykrojil jej nevlastný brat.
Záclony boli ako stopy
zraneného våèaa,
èervené a vyzleèené
ako dámsky kostým
Ten brat u patrí noci,
je ako màtvy, èo pre mòa bdie,
má sádrobielu tvár a mrzké oèi
a jeho mlieène zuby vypadajú
na cimbál
Nesmelo ho volám k stolu,
je roz¾ahlý a plný ako ú¾,
pod archou slávnostného menu
kvíli úú.
Poved¾a jedla leia sólo noe,
beztvarý tieò na ne zazerá,
sklený je dozor bezodného taniera.
Jestvujú lásky za hrob
a bratstvá a do noci.
Anjelské krídla erie kyslý dáï,
ako k¾úè v zámke nieèo je
medzi nami zlomené,
dupkom, dym, dupot, dunenie
a duté do-re-mi
cigánskej cimbálovej kapely.
Noèný brat vôjde,
keï sa znovu zveèerí 
cesnakové srdce èaká
pritlèené do dverí

Tak krásne hrá rados i ia¾
ten slepý verklikár
V tom okne premieta
svoj starý film noir
jeden elegán  je len sám
s motý¾om na koeli.
Bubliny sp¾asnú
ako sen sa premenia:
na cesty so zastávkou
na znamenia,
na ko¾ajnice, ktoré
v nedoh¾adne spojí
ilúzia a márny pohyb

Milena Fucimanová
Kdybych
Kdybych se mìla zalíbit kadému uchu
musela bych napøed sloit ruce za zády
hlavu a k dùlku na krku
kolena pod bradu
a podobná samotøetímu fazolovému lusku
zaèala fazolit falsetem
jak kretén

V metru nìkdo fixem napsal,
e Jeí ije.
Fajn, øekla jsem si.
Kdy ije,
tak mu i dobøe tráví.

Mé prsty
najednou ukáznìné

"
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Prostìji

***

Gagor

Nastal celkom dobrý ivot. Akurát kola bola naniè.
Akési úlohy!
Deda pozvali do koly. Ten sa samozrejme vy¾akal.
Sám nikdy do koly nechodil a robil na staniènej vodárni. Zo koly sa vrátil smutný. Sadol si, Gagora postavil
ved¾a.
 Rozumní ¾udia. Hovoria rozumne, ale im nerozumie: U iaka Gagora dolo k neprítomnosti v kadej
prítomnosti. A tie nevie, èo je Moskva. Ty podliak,
a to si nemohol o Moskve nieèo zaklama?
Gagor ani nemukol.
 Zajtra sa ide do Moskvy,  povedal dedo.  Budem
a uèi, sirota!
Do Moskvy cestovali dlho. Buï bola tak ïaleko, alebo vlak iiel tak pomaly. Cestovanie sa vak Gagorovi
páèilo. Stojí, alebo sedí  a akoby si beal. Fajín!
Prili na Èervené námestie. Kopa národa! Akoby sa
vetko z robotníckeho vlaku hrnulo a hrnulo bez konca, no strané.
Dedo povedal:  Toto je Èervené námestie.
Vlastne ani èervené nebolo, no aj tak dobre.
 Toto je Kreme¾,  povedal dedo,  a tam zaze
v mauzóleu deduko Lenin.
Deduka Lenina Gagor poznal, aj súdruha Stalina. To
ho ete ma uèila. A na Kreme¾ sa spýtal:  A naèo je?
 To je hlavná budova. Tu býva vláda. Vlastne, tu je
vetko najdôleitejie v Sovietskom zväze.
 Naj-naj?
 Naj-naj.
Gagor h¾adel na vrany. Lietali nad veami a hradbami
Krem¾a.
 A vrany tu tie ijú?
 Hej,  odpovedal dedo.
Gagor h¾adel na vrany a rozmý¾al o tom, e tieto sú
v Sovietskom zväze najdôleitejími vranami. Môu
rozkáza a vetko bude tak,  rozmý¾al Gagor. Bol by
rozmý¾al aj ïalej, ale vyruil ho ded.
 Staèí otvára ústa! Poèúvaj, idem a uèi! To znamená, tu je Èervené námestie. A okolo neho je postavené
hlavné mesto Moskva. A okolo Moskvy  Rusko, kde
ijú Rusi. A okolo Ruska ijú vetci ostatní. Slovom
ZSSR, Zväz sovietskych socialistických republík.
Odvtedy si Gagor zapamätal na celý ivot, e Moskva je mesto okolo Èerveného námestia, a ve¾mi si váil
vrany. Odhliadnuc od toho, e dedo ho uèil, Gagor sa
uèil zle. Dedo bol zdvorilý èlovek, povedal:  Si ve¾mi
prostý, Gagorko!
A vetci mali Gagora za hlupáka. Tie chodil do takej

(paní Em.)

nìkdy si øíká
e by se dalo
zeptat pøímo Jeho
jestli tøeba
to jaksi
ale potom
pochopí e ne
straný nával
s naím gprs
slabouèkým
nemáme anci

xxx
straný èlovìk
ten èlovìk je straný
èlovìk jako pánbu
plný erteplí

xxx
ráno v posteli
jako bismark a bismark
neskrývá, nezakrývá
vaní

***
jak je dobøe
e existují esemesky
dá se uprostøed
dopravní zácpy
(celé mìsto stojí
u tøi hodiny)
zeptat
jak se má?
odpovìdìt
já tebe taky
a pøed nìjakými deseti lety
to trvalo
celý ivot

xxx
idovský dùm
mohylou moukou, øíká
e po smrti zatopíme
otrubami, hemením

xxx
ranní ptáèe nemusí zrovna
ptákem, plameny plemenem okují
 pod chytlavým nebem teplý
toaletní papír

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

xxx
Polámaná zvìø, chudobná
pozùstalost. Vrací se z
cvokárny podraený jako vícko
od verpánku po klozet.

$

V jednom z okolitých mesteèiek pri Moskve, nepil,
nefajèil a len tak si il Afanasij Gagor. Vonkají vzh¾ad
niè nepovie. Èlovek a basta. Charakter tie nestojí za
to popisova, lebo iaden nemal. Menom ho volala iba
matka, aj keï prezývky iadne nedostával, lebo priezvisko sa u samo osebe podobalo na prezývku. A to
staèilo.
Gagor sa narodil dávno, ete pred vojnou. Otca nemal. O matke vraveli, e si ho vytúlala. Iba dedo Potapov, zdvorilý èlovek, mu zahlásil o otcovi:
 Tak sa stalo, Gagorko, mamku vetrom nadulo. Teraz môe naháòa vietor po poli!
Vlastného deda Gagor nemal, ded Potapov bol úplne
cudzí, aj keï pracoval spolu s matkou na jednej stanici. O matke ete hovoril, e na stanicu je priblúdilka.
Èo je to vlastne priblúdilka Gagor nevedel, take
mu to bolo jedno. Skrátka, ma pracovala ako premazávaèka.
Ako bolo cez vojnu, Gagor sa u nepamätá. Vetko
pozabúdal. Prázdny èas. Alebo presedel na schôdzach.
Ale do vojny bolo prima. No ia¾ krátko. Iba pä rokov.
No aj to si uil. Má na èo spomína.
Raz ho matka poslala na tedrý veèer k dedovi Potapovovi spieva koledy. Ten mu dal kúsok koláèa a povedal, e iadneho Krista nebolo. Alebo ako s matkou
chodili do kostola. Hrozivý vlasatý chlap s kríom na
vetkých reve, a ¾udia skláòajú hlavy, kriujú sa. Strané!
Alebo ma ho umýva v koryte a karhá:
 Stoj ako socha!
A sama sa smeje.
Na Nový rok zdobili jedlièky a z rádia poèúvali o zníení cien.
Ko¾ko razy dedo Potapov pozýval Gagora k sebe
opravi hodiny, a potom ho kaou nakàmil, lebo iadnych hodín nemal, a akýe je Gagor hodinár? Aj ïalí
ho potom pozývali nastavi hodiny, no niekedy mu
miesto kae dávali íh¾avovej polievky.
Mono práve toto bolo za vojny. Gagor presne nevie. Bolo to dávno.
Keï chodil Gagor do prvej triedy, mamka sa kdesi
podela. Dedo Potapov povedal, e ju zachytil vlak
a vzal ho k sebe.
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 osobitnej koly. Gagor raz dedovi vysvet¾oval, e
keby chodil do normálnej, bolo by to ¾ahie, no je tu
akási osobitná! Avak do normálnej Gagora nepreviedli.
Ko¾a Martianov mal kubáòsku èiapku. Preto ho volali
Kozák, ostatní mu hovorili Èapajev. Gagor ho volal Èapajev. Krajie. Druhý priate¾  Vaska Ulev. Mal hlas ako
zvon, preto ho volali najprv Liatovec a potom premenovali na Lejo.
S týmito chalanmi sa hral Gagor na parautistov. Èapajev bol velite¾, a Lejo povedal e padáky je treba posklada, aby sa rozprestreli vo vzduchu. Potom Lejo povedal, e skáka bude Gagor. Èapajev súhlasil. Gagor
sa vytveral na strom a Lejo priviedol dievèatá.
 Teraz bude zoskok. Gagor bude dievèatá bra do
zajatia. Zoskoè, Gagor!
 Skoè,  súhlasil Èapajev.
Gagor skoèil, no padák sa neotvoril. Udrie sa o konáre bolelo. Nakoniec sa Gagor zachytil o nohavicu
a zareval. Èapajev povedal pokojne:  Visí na nohavici.
A Lejo sa zaèal posmieva.
 Nerev! Meresiev neplakal.
Meresiev neplakal. No Gagora to ve¾mi bolelo. Asi si
zlomil pravú nohu. Od tých èias Gagor ku¾hal, pretoe
mal pravú nohu teniu ako ¾avú.
Gagor mal tie psa. Ale to je nezaujímavé.
 Lomonosov chodieval pre rozum do Moskvy pei,
no ty si chromý,  povedal dedo,  nechoï do koly!
Tak zaèal Gagor pomáha dedovi na vodnej vei 
ako len ïaleko bolo dovidie! Celé mesto. A za pekného poèasia i na rieku dovidí.
Inokedy sa rozprávali s dedom na rôzne témy.
 Dedko, z èoho býva blesk?
 Od elektriny.
 A odkia¾ je v nebi elektrina? Veï tam nie sú drôty.
 Tá je nielen z drôtov. Aj z trenia.
 A èo sa tam na nebi trie?  nechápal Gagor.
 To je jasné. Oblaky. Búrka býva, keï nemajú oblaky na nebi dos miesta a vrstvia sa jeden na druhého.
Na spodný oblak duje vietor, ten sa dá do pohybu
a hore vietor nie je, teda vrchný oblak stojí na mieste.
Nu tak sa trú jeden o druhého. Dedo sa odmlèal
a zaèal si kraba chrbát.
 No?
 Ako sa trie oblak o oblak, zrazu sa tam vytvorí ve¾a
elektriny. A kam sa má podie? Na nebi sa dra nemá
èoho. Tak padá na zem, a blytí. A keï spadne, zahrmí to ako z dela.

 Ahááá, tak to je!
 A, èo si si myslel?
 Myslel som, e to prorok Eliá. Mamka to hovorila.
 Tvoja neboka-mamka o vetkom klamala, nech
má tam cárstvo nebeské!  hovoril dedo, iadnych bohov nieto a po nebi sa nikto na koòoch nepreháòa.
A na kadý hrom vymysleli ¾udia vedu. Tak je.
Potom dedo hovoril o vede, kým nepriiel rueò po
vodu.
Niekedy brali Gagora na rueò pomáha kurièovi.
Bolo fajn, a na to teplo. Potom parné lokomotívy zruili a dedo odiiel na penziu. Zruili tie vodné pumpy.
Gagora vzali na stanicu ako kurièa a zametaèa perónu.
Gagor sa rád pozeral do pece. Sivuèký, èervenuèký,
beláskavý ohníèek. Ak sa dá dlho pozera, to je lepie
ako na vodnej pumpe. Gagor ete rád p¾uval do pece.
Zasipí na uhlíku a stratí sa. S týmto sa ale nikomu nechválil. Naèo? No v skutoènosti Gagor nevysedával
dlho. Mal stále èo robi. Stanica bola ve¾ká a on bol na
òu sám. Na výplatu zobral peniaze a odniesol dedovi.
Dedo kládol peniaze pod ve¾kú maticu z ruòa, aby sa
nerozlietali po izbe. Peòazí bolo dos. Ete aj zvyovalo. Rozpoèet tvorila strava a zopár drobností. Obleèenie fasovali. A vlastne hospodáril dedo. Raz dedo zahlásil, e nemieni ïalej pláta Gagorove gate. Vraj, oeò
sa.
 Akoe?  opýtal sa Gagor.
 Nájdi si babu a behaj za òou. Potom sa zoberiete.
Tak si Gagor naiel dievèa a zaèal k nej chodi. Pracovala na stanici v stánku. Stávalo sa, e priiel k nej, pomohol jej poprestavova prekladky, podloi pivný
sud, alebo pomohol v nieèom inom. Bolo to dobré dievèa. Zadarmo naliala vodu so sirupom. Dobré dievèa!
Naèo slov?
¼udia sa zaèali na Gagora usmieva a on na nich.
 Budem sa skoro eni!
 No, má na èase,  hovorili ¾udia,  vak sa jej u
brucho k nosu ahá.
Dedo sa na to pozeral kriticky a mával rukou. Neveril. A sa raz opýtal:
 To je tvoja robota, Gagor?
 Èo?  nezúèastnene reagoval Gagor.
 Veï je tehotná.
 No a? Asi ju nadulo od vetra.
 Hlupák si ty, hlupák, do toho sa vak rozumie! 
èudoval sa dedo, ale predsa mával rukou.
Gagor priiel za òou a hovorí:  Poï, zoberieme sa!
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 A preèo?  spýtal sa Gagor.
No babka Uchvatkinová opä zakroèila.
 A naèoe sú ti? Ete to by bolo treba, hlupákov rodi! Bez detí si vo¾nejí!
 Monoe budú rozumné,  neprestával Gagor.
No s babkou nevybabre.
 A odkia¾e by sa rozumné vzali? Sviòa bobrov nerodí, Gagorko!
 Musím sa teda opýta,  rozhodol Gagor a odiiel
za dedom.
V tom èase sa babka spytovala ¼uby:  Páèi sa ti Gagor?
 Celkom hej. Akurát je chromý.
 No a èoe? Aj keï je pozoívaný lykom, je to chlapík. A ty, hoci hodvábom, aj tak si len baba! Babská
múdros hovorí: nech vrana lieta kde chce, stále sa
v hnoji babre. Tak ber ho, trúba!
 Asi hej!
Dedovi sa nevesta zapáèila.
 Neoívaj sa Gagorko, ste  párik!
Potom sa dedo dozvedel, e je upratovaèkou, a e
u bola raz vydatá. Akurát, e ten mu chcel deti.
 Môe by! Ku Gagorovi celkom ujde,  epol dedo
babke Uchvatkinovej.
Svadba nebola iadna. Dedo priniesol f¾au. Pozvali
babku Uchvatkinovú. Dedo povedal, e sa odsahuje
k babke a Gagor bude tu.
¼uba si priviezla svoju poste¾ a skriòu na bielizeò.
Ibae Gagor takmer iadnu bielizeò nemal.
Dedo, keï odchádzal k babke, prikázal:  ¼úb ju, Gagor, ako duu a tras ju sa moruu!
Tak ostali sami.
 Vie poèíta peniaze?  opýtal sa Gagor.
 Viem. Veï som vychodila osobitnú kolu.
 Bude hospodári. A pracova prejdi na stanicu!
Tie som chodil do osobitnej koly,  zveril sa Gagor.
 To je dobre. Vetci, èo sa uèili v normálnej kole, sú
dnes orani.
Veèer si ¾ahli spa. Gagorovi sa to so enou ve¾mi zapáèilo. Preto povedal:
 Keï zajtra poumýva stanicu, príï na vodnú pumpu! Nieèo ti ukáem.
Odvtedy spolu h¾adievali do pece a niekedy i p¾uvali.
ivot iiel lepie ako predtým. Gagor zaèal chodi na
schôdze a do kina. Gagorovi obstarali oblek. A keby si
bol uviazal kravatu, hotový  náèelník stanice. ¼uba mu
darovala odznak  jej prvý mu odznaky zboòoval.

Ona odpovedá:  Nie, nechcem. Nepáèi sa mi tvoje
priezvisko.
Nechce  ako nechce,  uváil Gagor a viac za òou
neiel.
Ona sa potom dala dokopy s kýmsi, s kým bola v tom.
¼udia sa prestali na Gagora usmieva a on na nich. No
a èo?
Gagora pozvali na vojenskú správu. Zachcelo sa mu
do armády. Výborne! Vyprevádzajú s harmonikou.
A dajú ti aj samopal. A to nie je metla!
Na vojenskej správe sedí za ve¾kým stolom najvyie
velenie. Prezrie Gagora a hovorí:
 Neschopný. Krivá noha, a vlastne
Gagor sa nahneval. Priiel na stanicu a zlámal lopatu.
Nastali mu aké èasy. Ani p¾uva do pece sa mu nechcelo. Dedo hundral, e potrebuje opateru, a z okna
vyhodil ve¾kú ruòovú maticu. Viac nebolo kde odklada peniaze. Povedal, buï sa odde¾, alebo sa oeò!
 enba, chlapèe, iadny svrab  len pri ene bude
chlap!  epkala babka Uchvatkinová.
Mala Gagora ve¾mi rada. Nosieval jej horúcu vodu
z kotolne na napáranie nôh.
 Takú ti lapím babskú, milý môj! Mladá, s vypasenou
tvárou, ako Vaòka milicionár. Dóóó-brá dievka!
 Uvidíme,  povedal Gagor.
 Veï aj ja hovorím  treba vidie. ena nie je smr,
môe si vybra. No, a ty mi zajtra prines vodièky!
Gagor vodièku priniesol. A za stolom oproti dverám
u sedí a èaká. Ksicht ete väèí ako má Vaòka: ako
panvica. Gagor ako kultúrny èlovek si dal dolu rukavice, rozopel preiváky a prisadol k stolu.
 Nu, dietky moje,  zaèala babka Uchvatkinová, 
teba vlastne , ako a vola?
 Afanasij.
 No hej. Ty si Afoòa a ona  ¼uba, silnejia od duba.
Obaja ste siroty, po¾utovaniahodné. No, sirôtka moja,
postav sa a predveï sa Afoòkovi! A ty pozri, Gagor 
nie je karedá. Súca je to veru dievèica. Ruky-nohy má,
aj vetko ostatné, ako sa patrí. Ber a i! Potom sa
oòucháte
¼uba vstala, zakrútila sa, akoby predvádzala prádlo.
Chytila Gagora za ruku.
 A ako ma budú vola?
 Gagorová, Gagorová,  riekla babka.
 Èudné! Také sedliacke priezvisko.
 Moja matka sa tie tak volala,  povedal nakoniec
rozhodné slovo eních.
 Akurát nebudeme ma deti.
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Gagor zaèal nosi odznaky. Plná hruï odznakov. Prekrásne! Po výplate chodili veèera do retaurácie.
V retaurácii  hudba a netreba niè robi. Vetko ti prinesú postavia pod nos.
Na narodeniny kúpil Gagor ¼ube podprsenku. Stálo
to hàbu peòazí, ale je dobrá. Z akejsi dobrej látky: skoro ako zamat na závesoch v klube, akurát letený. ¼uba
povedala, e je to atlas. Podprsenke bola ve¾mi rada,
no ia¾ nikto zo susedov ju nevidel. A na hlave sa nosi
nedá! No keï veala prádlo na dvore, podprsenku zavesila na vidite¾nom mieste medzi dve prestieradlá:
nech vidia! A stráila, aby jej ju neukradli.
Èasto chodievali na návtevu k dedovi, kým neumrel. A keï umrel, zaèali chodi k nemu na cintorín.
A hneï ved¾a neho si kúpili miesto. Ukazuje sa, e na
cintoríne sa miesta predávajú. Lepie miesto nenájde.
A nebolo drahé. A je vidite¾né! Vtáèiky spievajú. Jedna
rados! Gagor tam nasadil stromky a ¼uba s babkou
Uchvatkinovou  kvety. Na stanici im pozvárali ohrádku. Ve¾mi dobrú ohrádku! Z desiatky roksoru. A miesta
je tam aj pre babku aj pre ¼ubu, no Gagor sa tam u nijako nezmestil. Monoe skrèený!?! Pri kúpe na to nemysleli. No babka sa rozèertila, keï to Gagor povedal.
 Kto to kedy videl pochováva ¾udí skrèmo, ty drúk!
Monoe si poruèí pochova postojaèky?
 Postojaèky, èi nepostojaèky, no ak si ¾ahnem, tak
mi budú nohy vytàèa na cudzí pozemok!
 No, èoe tu horekuje, Gagor?  hnevala sa babka,
 mono vtedy u ani nôh nebude ma! A èo, vari sa
chystá u zajtra umrie? ¼a¾a, dedko  sedmi-letko. Na
smr pomyslel.
Babka odp¾ula a celkom zahanbila Gagora. No on napriek tomu zaiel do kancelárie prikúpil si miesteèko
hneï ved¾a, za ohrádkou. Ve¾mi dobré miesteèko
a blízko svojich!
Vo veobecnosti, koda hovori! ilo sa im dobre. ¼udia závideli. Tak zbohatli, e zaèali poièiava. Iba ¼ube
sa to nepáèilo. Povedala, e by si radej mali kúpi televízor. No keï u chceli kúpi televízor, ako na potvoru
prila mena peòazí. A zrazu ich bolo málo. Desakrát
menej! Skoro z toho zoaleli. Zaèali etri. Prv jedli drahie mäso, druhú triedu, aj oblièková klobása bývala.
A teraz  svinské ui, chvosty, kadejaké obrezky. Kapustnica len taká riedka, akoby varená v èajníku. Tak
ili asi mesiac. Gagor aj pochudol. No dos si vytrpeli!
Naastie ¼ube svitlo, e mäso tie desakrát zlacnelo

a tak bol tomu koniec. No aspoò naporili peòazí. Dos
na dva televízory.
Kúpili si teda televízor. Dobrý. Najväèí. Temp dva.
V zaèiatkoch sa ho báli zapína. No neskôr im to u ilo.
Jedna rados! Bahni si na postie¾ke a pozeraj!
Zaèali vedie o vetkom. Èasto ukazovali Èervené
námestie. Gagor spomínal na deda i na Moskvu  ako
ho dedo uèil. A akí krásni sú hlásatelia, aj hlasy majú
vetci príjemné. Hovoria, hovoria Tie nedostávajú
prachy za niè. Iba jedného hlásate¾a nemal Gagor rád
a bál sa ho. Podobal sa na náèelníka stanice. Aj hlas mal
podobný  vdy srditý. A tie aj vlèie èelo. Keï zaène
na obrazovke reèni, akoby sa vyhráal. Monoe sa a
jeho reènenie ani netýka, no stále je poèu:
 Tu sa so enou vá¾a v posteli a za záchodom nie je
pozametané! Ajh¾a, ako sa roztatárili, kocúrikovia. U
sa im myí lapa neráèi!
K stene sa obráti, za ¼ubu sa schová Aj ona sama
sa bojí. Komu je to príjemné, keï náèelník vidí, ako si
v posteli, dobre e nie holý, leí a niè nerobí?
Gagor hriene zvaoval vypína televízor, kým hovorí
náèelník, no ruka ho neposlúchla. A èo keï zaène reva ete hlasnejie? Alebo ho vyhodí z roboty? Kam sa
potom podeje? Lepie pretrpie.
Raz sa ¼uba opýtala:
 Èo si myslí, tí v televízore, oni nás vidia?
 Èo ja viem?  odpovedal Gagor,  no a èo?
 Èo, èo? Oni èumia, a ty si tu chodí bez nohavíc. To
sa nehodí.
 Má pravdu,  povedal prekvapený Gagor,  poïme sa ho hanbi!
 A to u ako?
 No tak, aby sme nechodili pred ním holí. Naozaj to
nevyzerá dobre. Aj na hubu si treba dáva bacha.
Odvtedy sa zaèali pred televízorom hanbi a chova
sa k nemu zdvorilo. Ak hlásate¾ hovoril:  Dobrý veèer!,  odpovedali:  Dobrý veèer!  Aj im samým to
bolo príjemnejie.
No raz sa prihodila taká nepríjemnos. Leia si a pozerajú. V televízore ukazujú les. Gagor vraví ¼ube:
 ¼uba, ty si na kraji, noe zabehni do kuchyne pre
zápalku, kým ukazujú les! Èosi mi ostalo medzi zubami.
Práve keï ¼uba vyla z kuchyne iba v spodnici, zaèal
vystupova akýsi minister. Gagor jej podhodil perinu
a krièí:  Skoè!
A ona ako na potvoru, stratila zápalku. Zaèala ju h¾ada a celý holý zadok otrèila na ministra. No minister 
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niè. Nedal niè najavo. Akurát ale zaèali poruchy. Poruchy bývali i skôr, no trvali len krátko. No teraz  akoby
poèarované. Celý deò  poruchy, dva dni  poruchy, ba
celý týdeò  samé poruchy. Niè sa nedalo pozera.
 To nám robia naschvál, aby nás nevideli,  vrèal Gagor.
A ¼uba plakala a odprosovala televízor.
 Èoe prosí?  hovoril Gagor.  To im urèite prikázal minister. Jemu treba napísa list.
Vidie, ve¾mi sa urazil.
Povedali o tom babke Uchvatkinovej.
 Urazil sa. Samozrejme!  zaèala sa babka smia, 
bodaj by sa neurazil, keï si mu miesto predku otrèila
zadok. Spredu je na enskú lepí poh¾ad.
Babka sa poukàòala a odporuèila zavola opravára.
Zavolali opravára. Raz-dva vetko spravil a povedal, e
televízora sa obáva netreba. Vraj je to len bednièka,
niè viac.
Odvtedy volali televízor bednièka, niè viac, a chodili okolo neho ako chceli.
Kým sa zaoberali televízorom, na stanici sa vetko
zmenilo. Odvolali náèelníka. ¼ube povedali, e ho povýili, Gagorovi, e ho zhodili, ale bolo veobecne známe, e odiiel na penziu.
Nový náèelník bol dobrý. Ani kriku, ani hluku. Vnímavý. Vimol si, e Gagor má obdraté rukavice, a prikázal
vyda mu nové. A zaviedol novú tabu¾u cti. Väèiu ako
bola stará  a z dvoch strán  ako noviny. Na schôdzach
nevysvet¾oval medzinárodnú situáciu, hovoril len tak,
usmieval sa, a basta. V lete chodil do roboty len v koeli s krátkym rukávom  po domácky. A ten starý 
celé leto sa paril v súkennej rovnoate. koda hovori!
Nedá sa porovnáva. Starý, ten bol akýsi drzý, a nový 
chlapík! Zhovorèivý. Starý si niekedy Gagora ani nevímal. Len povedal:  Gagor, priviezli mi do záhradky
hnoj. Treba ho rozhádza. Vidly som nechal zapichnuté
v kope.
A tento a pozve domov, skoro ako hosa. Gagor príde a náèelník práve zaèal kopa jamu na moèovku.
Akoe nepomôc? Gagor sa tak napomáha, e sa mu
nechce ani televízor pozera. Za to mu náèelník dá
dva-tri dni vo¾na, aj prémie napíe, ako sa patrí. Kultúrny èlovek. Nedá sa s porovna hocikým. Ve¾mi si ¾udí
povaoval a cenil. Aj schôdze s ním bývali veselie. Starý niekedy bubnoval, bubnoval, tie svoje proklamácie
a o èom bubnuje, sám nevedel. A tento  chytí a priam za srdce:
 Súdruhovia, treba nám dohna Ameriku!

Gagor sedí a rozmý¾a, e s takýmito vedúcimi sa
budú Ameriky doháòa jedna rados. A èo sme ich kapitalistov málo dohnali? Veï to ukazujú aj v televízore.
Gagor dokonca a vyskoèil.
 Správne, súdruh náèelník! Vèera práve ukazovali
tú Ameriku. A tie Gagora  palicami, ibae èierneho.
No èo doda? Dohoni ich a je to!
¼uba tie vyskoèila.
 Treba ich dohoni! Áno, áno! Aj v televízore vravia:
stratila trpezlivos. Zapíte si súdruh náèelník, chcem
súai s mojim muom!
Vetci zaèali spontánne tlieska. A preèo nie? Èo je
Gagor horí ako ostatní, èi èo? ¼a, aj v televízore vetci
rozchytávajú socialistické záväzky, dobiehajú Ameriku.
Len Gagor je stále Gagor, akoby mal krivý ksicht.
 Tak ¼ubka, vyzývam a na súa!
 Ja som a prvá vyzvala!
¼ube steká z nosa pot. Vzkypela baba. Rados pozrie. Náèelníkovi  to staèí! Zapísal a basta. A oni zaèali
na druhý deò súai.
Gagor makal, drel zo dve hodiny. Skoro mal vetko
hotové. Len èo si sadol, prila ¼uba pre teplú vodu.
 Èoe sedí?  sna sa doháòa!
Baba jedna! Horia ako Amerika. Chcel pokraèova
v práci, naastie ho pozvali k náèelníkovi.
Gagor voiel ako sa patrí. Sòal èiapku aj rukavice. Pozerá, u náèelníka sedí akýsi chlap vo viazanke a èosi
píe. Pozrel Gagorovi do oèí, akoby ho sotil.
 Sadnite si,  hovorí,  súdruh Gagor. Som z redakcie a budem o vás písa do novín.
Gagor sa vystrail.
 A èoe chcete písa o mne?
Vtedy vstúpil do toho náèelník.
 Akoe èo, Gagor? Tvoja rodina je jedineèný príklad. ena si zmyslela súai s vlastným muom. To nie
je rodina, ale priam komunistická brigáda.
 Hej, hej,  koktal ten z redakcie,  o takých ako vy,
treba písa.
Vtedy vpadla do kancelárie ¼uba. Keï jej povedali,
naèo ju pozvali, vyplaila sa a pritisla sa k stene.
Dopisovate¾ zaèal interview. Interview-oval, interview-oval Celý sa spotil, aj z Gagora tieklo. Horie
ako v robote. Gagor mu povedal i o dedovi, i o nohe,
ako skákal zo stromu, aj ako s dedom navtívili Moskvu. No tomu bolo vetko málo.
 A èo tak  hovorí  najviacej ¾úbite?
 Nebodaj by som mu mal o peci poveda?  pomyslel si Gagor, ale zamieala sa ¼uba.
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 On nepije, èestné slovo, e nepije!  a zaèala hovori, skoro ako televízor  aj o Amerike, aj o povinnostiach. Èert je to, nie baba. Dopisovate¾ si zapísal vetky
jej slová, a potom vytiahol fotoaparát, zaostril, zam¾askal jazykom.
 Vezmite,  hovorí,  zo stola noviny a postavte sa
sem pod portrét, akoby ste èítali.
Po dva dni ¼uba skupovala noviny skoro za celý rube¾. Tak dobre tam s Gagorom vyli!
Gagor bol hrdý. Prestal sa zdravi s ¾uïmi ako prvý.
A èo?  veï v novinách nepíu o nich.
Odvtedy zaèala ¼uba kupova noviny a neskôr si ich
predplatili. Gagor pribil na dvere skrinku so zámoèkou. Príde potár, vsunie noviny a Gagor potom len
k¾úèikom uk  a v pohode si èítaj! Akurát nie vetko
je pochopite¾né. Akési slová. No skrátka  správy. Po
veèeroch zaèali s ¼ubou diskutova o kultúrnych záleitostiach.
 ¼ubík, tu v novinách píu, e umrel akademik.
 Nech mu je zem ¾ahká! A èo dávajú v telke?
 Film. Mozart a Salieri.
 O èom to je?
 Nejaká hlúpos. O dvoch plukovníkoch.
 Èo tára! Veï aj o plukovníkoch môe by zaujímavé.
A tak si ili. Gagor sa nauèil prednáa na schôdzach
prejavy. Sprvu bojazlivo, potom si zvykol. Je to ve¾mi
jednoduché. Poèúvaj èo hovorí náèelník a opakuj! Gagora vzali do odborárskeho výboru. A potom vystavili
jeho i ¼ubinu fotku na tabuli cti: ¼uba Gagorová  priekopníèka výroby a Afanasij Gagor  tie priekopník.
Celkovo bolo vetko v poriadku. Iba doma zavládlo ticho. Stále sú len dvaja. Rozhodli sa pre maèku. Najprv
nali èiernu, no ktosi ju zahluil. Zrejme mu vbehla do
cesty.
O mesiac, èi dva bolo treba Gagorovi zájs k smetnej
nádobe a poèuje  akýsi piskot. Otvára, a tam maèiatko  ryavo-èervené. Ukázalo sa, e je to maèka. Podrástla a skrásnela. Èasto sa labkou umývala, akoby
hostí pozývala a ¼uba sa jej prihovárala:
 Za ukom má èierne! Za ukom má èierne!
Pravdou je, e niè èierne tam nebolo, ale bolo to
chutné, ako sa snaila dosta sa labkou za uko. Smiene! Alebo sa zaène hra, behá, behá, a potom zaspí na
televízore. Tam je aj hudba, aj hlásatelia hovoria, jej je
to ako vidno, jedno, má silné nervy. Chceli jej da meno, no na niè neprili. A tak ila bez mena: Cica a je to!
Tak ili dlho bezo zmien. Nijaké zvlátnosti. Len ak

¼ube prihoria zemiaky, alebo jej mlieko vykypí No
èoe sú to za zvlátnosti?  Vetko prkotiny.
No raz sa predsa len zvlátnos dostavila. Gagora vybrali na Vezväzovú konferenciu. Nahodil si viazanku,
popripínal odznaky a poïho do Moskvy. A na to, e
náèelník prikázal da odznaky dolu.
Gagor tam bol tri dni. Vetko rozumní ¾udia. Hovoria
ete lepie ako náèelník. Aj kravaty má kadý. Niektorí
boli dokonca v klobúkoch. Gagor dostal krásny poznámkový blok a ceruzku. Tak sedel a písal: Gagor, Gagor, Gagor. Vetci èosi píu. Èo je on horí?
Po konferencii Gagor zvánel. Prestal sa smia. Keï
sa rehoce  má hlúpy ksicht. Chcel zaèa fajèi, podobne ako fajèia vetci vzdelaní ¾udia, no nevylo mu
to, a aj ¼uba sa hnevala. Chodil, akoby ani nohy nemal
pod sebou. A babke Uchvatkinovej, èo vdy len poúèa,
odsekol:  Nelez u za mnou so svojimi sprostosami!
Pomaly sa ho zaèala bá aj ¼uba. Stále len vykladal,
aké sú tam v Moskve dobré hajzlíky  èisté, a ako príjemne voòajú, a tie sa aj inak volajú: to-a-le-ty.
 Nai to teda vedia, keï chcú! Chceli  a urobili.
Gagor zaèal rozmý¾a o sebe. Toto skôr u neho nebývalo. Inokedy zaèal repta na vedenie a ma svoj názor. Raz zaiel k náèelníkovi a poiadal o nový byt
s kúpe¾òou. Predsa nebude chodi do obecnej umyvárky!
Náèelník povedal, nech to riei výbor.
Na výbore rozhodli s Gagorom ete poèka, nako¾ko
sú prednejie rôzne mnohodetné prípady. Vtedy Gagor oznámil, e ak je to tak, tak s ¼ubou konèia v súaení, alebo odídu aj z roboty.
 Dneska je robotnícka trieda vade potrebná.
Na to mu odpovedali:  netrep hlúposti!
Gagor sa zaèal so vetkými háda a bol nervózny. Zaèalo sa mu aj sníva. Prv nemával iadne sny a tu sa mu
zrazu ¼uba prisnila, a hneï s bradou, a celá bola protivná, ako sedliak. Prebudil sa, podrgal s ¼ubou  brady
niet. Usnul  opä sa mu sníva s bradou. Ráno jej povedal:
 Ete raz sa mi bude sníva s bradou  a rozvediem
sa.
¼uba vtedy plakala.
Gagora vetko prestávalo bavi. Nieto ani s kým si
pohovori. Vetci sú hlupáci. ¼uba je tie zaostalá enská. Niè nevie. Hovorí len to, èo poèuje od neho. Smutné. Aj v novinách u píu furt to isté, aj v televízore stále tie isté slová Ani sa nechce zapína. Predtým ho to
bavilo, aj keï nechápal, no teraz aj chápe, ale nechce
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sa mu. Chcel zaèa pi, no nepodarilo sa mu, rovnako
ako s fajèením. Jedna rados: okotila sa Cica. No èo je
Cica? Iba h¾adí. Niè nevraví!
V noci sa Gagor prebudí, h¾adí do stropu. Tma, nikto
sa o neho  Gagora  nezaujíma. A zajtra opä  metla
a lopata. Prejde k oknu. Valí sa sneh. Prekrásne. No
keï si uvedomí, e zajtra bude musie tento sneh odpratáva a hádza na hromadu, vetka krása ujde pod
psí chvost. Smútok.
Raz pred Novým rokom zaiel Gagor do obecnej
sauny. Saunu mal rád. Zvlá dobré je sa naparova.
Obyèajne chodievali s ¼ubou, no teraz ¼uba u zrána
odila, aby na veèer upiekla koláèov. Koláèe sa jej darili, ak neprihoreli.
Dochuti sa poumýval i naparil. Zaèal sa oblieka  pozri sa! Èiapka je fuè. Ukradli.
Gagor sa zaèal vyhráa prevádzkárovi. A èo má on
s tým!? Iba f¾oí oèiskami.
Gagor mu zaèal nadáva: o to predsa nejde, èi to bola
èiapka dobrá, alebo naniè, ale v èom mám teraz ís?
Prevádzkár mu naiel akúsi detskú. Aj keï Gagor
nemá ve¾kú hlavu, ale chlap môe nosi detskú èiapku,
leda tak na uchu!
Gagor iel domov. Hlava omotaná álou a èiapoèka
na temeni. ¼uba skoro spadla od smiechu, no Gagor na
òu c-kol a stíchla.
Vypili èaj, zajedli si koláèov, a ¾ahli si spa.
Ráno iiel Gagor do roboty. Je pravda, e ho trochu
buntovala hlava, no tam sa rozhýbal a bolo vetko
v poriadku. Po obede mu ale zaèalo v hlave huèa, akoby to malo by váne.
Povedal ¼ube:  Èosi mám s hlavou.
¼uba ho chytila za èelo.
 Prechladol si. Radej si ¾ahni! Nikam nechoï.
 No pravdae! Ete ma bude komandova!  nazlostil sa Gagor a iel naspä do roboty.
Popáral, pokutral, ale robota mu nela. Aj lopata mu
z rúk padala.
 Èoe je to so mnou? Èo som zakliaty, èi èo?  odp¾ul si a vrátil sa domov.
¼uba ho uloila do postele a zavolala babku Uchvatkinovú. Babka dola, ale radila zavola doktora. Zatia¾
èo la ¼uba pre doktora, Gagor zaspal a snívala sa mu
taká volovina, a sa vy¾akal: maèka rala lopatu a priadla si, akoby to bolo mäso. Keï zdolala lopatu, zaèala
ra televízor a on sám ahal ¼ubu za bradu. Lepie sa
prizrel a miesto brady tam mala maèací chvost.
Ete dobre, e ho doktor vzbudil. H¾adel mu do úst,

chladnými prstami mu maèkal boky, poèúval ho cez fonoskop. Gagor pozeral na doktora a rozmý¾al, e
musí by ve¾mi chytrý a e vlastne to ani nie je doktor,
ale e ho to priiel potekli dedo Potapov. Akurát sa
netreba smia, lebo keï sa smeje, vyzerá ako hlupák.
Gagora odviezli do nemocnice a lieèili. No aj tak umrel. Leal v truhle s rozumným výrazom a s odznakmi.
Pochovali ho ved¾a deda Potapova, kde chcela lea
babka Uchvatkinová.
Po Gagorovom pohrebe sa stal zázrak: maèka aj
s maèencami ula z domu.
Vraví sa, e to maèky robia.
¼uba sa o dva roky opä vydala, ale detí stále nemala.
Jej nový mu nosil tie odznaky. Babka Uchvatkinová
ije dodnes a náèelník náèelníkuje. Gagorovu fotografiu zvesili z tabule cti.
Tak.
(Z rutiny do sloventiny pøeloil Juraj Kalnický)

Natálie Osipovová
***
dva plastikoví vojáèci
støílející z automatù
lezou mi naproti
po mramorové podlaze
podchodu v metru
opodál
ebravý muzikant
hraje na saxofonu
melodii z filmu
Vìrní pøátelé
(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

!
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Mistr Janíèek trpìl chronickou bronchitidou
My byli nadením bez sebe,
kdy odpovìdìl na ná inzerát,
e se budeme uèit malovat u skuteènýho mistra
A jetì k tomu sleèny s rozcapenejma nohama,
jak jsme seznali z jeho obrazù
Ovem i v renesanèních dílnách
uèedníci nejprve jen tøeli barvy
a vytírali podlahu, øekl nám mistr
Take jsme nejdøív vyklidili krámy z jeho ateliéru,
pak jsme ho vybílili,
pøestìhovali dvoje klubky z pùdy do sklepa,
sloili pár metrákù uhlí a kdy dolo na tapety,
dolo to koneènì i nám
Mì se zrovna nechtìlo
a tak Zouplna sedl na lep,
co byl rozmíchaný v kýblu
a vydìlal se do nìj
Tapetování u odsral nìkdo jinej

Na betonovou eï
Já si jen skoèim . . .
je na beton spoleh
Nepøetrité proudìní autobusù
je jako dennì utíraný prach
Kolikrát ho jetì pozùstalí
vyfasují u obrácený v umìlohmotné dóze?
ílený panelový varhaník hraje své fugy
Zacpávám si ui
Ulice je po vymøení vymetena
V mrtvém pokoji leí nahá ena

Psát si deník
to mi vdycky pøipadalo úchylný
Moje láska si ho vedla
Byla peèlivá
Nevynechala jedinej den
Obèas mi nabízela abych si polistoval v tom jejím
ivotíèku,
zn.: jablka v tìstíèku alias jablka v upanu
Zdvoøile jsem odmítal
Láska se pokadý nakládala dlouze do vany
Aby se mi snad nerozmoèila,
míroval jsem jí tìrbinou mezi dveømi a futrem
Vidìl jsem jen rytmicky se pohybující vlnky
Dohánìlo mì to k ílenství a jí to lo evidentnì k duhu
Proto jak øíkám:
psát si deníèek
mi pøipadá naprosto úchylný

Pod vlivem èetby
vybaven suchými chlebovými kùrkami,
pytlíkovým èajem a indulónou
proti omrzlinám na jiní toènì,
zalejzal jsem pod starou lapací singrovku,
co bylo nìco na zpùsob vzducholodi
Pod vlivem etanolu
prodal jsem starou lapací singrovku

Chodil jsem na ten kopec døív
ne ho obydleli
a to se mi na nich líbilo, e mají své psy
Nìkdy i tøi, ètyøi
Èerný mi dva roky nedovolil blí jak na tøi kroky
Zuby cenil, pøes oèi mázdru
I trapeøi to kolem nìj brali raè obloukem
Co kdyby!
Pak se nechal prvnì pohladit
Jak si mì uznale mìøili, kdy kolem tlaèili kárku
Vzal jsem ho domù,
dal mu najíst i gumovou hraèku
a odvedl ho zpìt na skládku

Zmije musejí hloub do zemì
aby nepomrzly
K prahadovi
Obecní haïák s bedýnkou zatíná v hospodì pìsti,
kdy oknem pozoruje blesky
Svìt se øítí do netìstí!
To pøece nikdá nebejvalo!
Poklepe na víko od krabice
a obrátí oèi v sloup za lampou rumu
U i v nebi se páøej klikatice!

"
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Chápu to, taky jsme byli mladý
Na nás bìhal Klabík od spoda,
kdy jsme si poutìli Zappu
Klabík nikdy nebyl mladej
Klabík byl domovní dùvìrník
Jene Láïákova máma,
co byla pøedsedkyní ulièního výboru,
to vdycky dala do cajku
Chápu to, taky jsme byli mladý
Hraju s nima na trubky vod topení
U jsou celý votøískaný

Bylo tak racionální pozorovat ho za záclonou,
jak mì hledá pøed vchodem
Nemám kárku
Nemám!

Kór v létì
kdy si èlovìk nemá kam sednout
To víte!
Vona tam ta lavièka na zastávce vdycky bejvala
Ale u se rozpadla
Tak jsem la na úøad
a voni vám poøídili takovou pìknou, kovovou
A taky jo! Do mìsíce byla pryè!
Teda já nevim . . .
la jsem k Pepovi Egertovi pro vajíèka
Von má takový krásný, lutý
a povidám: No Pepo!
Kdes vzal takovou pìknou kovovou lavièku?
Dy von by jí urèitì stejnak nìkdo na tý zastávce
ukrad!
No bodej . . .
A víte, e mi tam udìlal takový ikovný døevìný
sedátko?

(26. 4. 2005 Hrdloøezy)

I prase je jen relativní
zkouel to zase Stanìk
a huba se mu leskla mastnotou,
jak se cpal u druhou porcí
co bylo divný,
protoe jsem vyfasoval pøesnì tøicet lístkù
pro celý oddìlení A
Na vechny hladovce ve frontì se dostalo,
jen mì kruèelo v bøie
Kdyby prase mìlo køídla
zkouel jsem se povznést
a moulal stranou suchej chleba,
aby nebylo to krundání slyet
Pozoroval jsem Staòka jak mlaská
Asi jsem mu ty lístky nemìl pùjèovat

V Jeruzalémì mají zeï náøkù
a to já ani nevim, z èeho je postavená
V Praze na kopec vede hladová zeï
Na Balabence máme zeï z betonu
a pinavých tabulí plexiskla
NAØÍKÁTE DOBØE!
Kdy jdu kolem,
na zemi vidim, koho zase serala
I strakapouda

Potom Staòkovi pøily z domova prachy
Rovnejch osm stovek
a on neudìlal nic jinýho,
ne e za vechno nakoupil rachejtle
a veèer,
samozøejmì s dovolením vedení léèebny,
uspoøádal bengál
Celý oddìlení A hledìlo na prskavky a rachejtle
Tak co, jak se vám to líbilo?
uneenì jsem se obrátil na faráøe Krause
Kvùli takový pitomosti jsme propásli televizní noviny!
uklíbl se faráø
a el se zeptat tìch z béèka,
co novýho ve svìtì

(22. 4. 2005 po cestì z Balabenky na Palmovku)

Nejdøív to spustí malej Jára
pod náma
Má rád rap
Chápu to, taky jsme byli mladý
Potom to vohulí malej Pìchota od shora
Ten je zase na techno

(26. 4. 2005 Hrdloøezy)
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Radek Malý

Z NÍZKÉHO SLUNCE KRÁSNÌ OÈI BOLÍ
jako by solí solil mladý bùh
a do brázd víèek sel tu sùl a z polí
vzcházel by plevel a scházel by pluh

A CO SE STARÁ, ÈEMU JETÌ VÌØÍM?
e nemluvím a pozdì chodím spát?
Válím se v dehtu. Obaluju peøím.
Prý vidìli mì u kostela chcát.

CO UMÌL, ØEK JSEM. A V TOM ØEVU NÁHLE
uslyí ticho praskat po ostnech,
uvidí labu v hejnu kavek, a hle,
ucítí moøe, slané, nemastné

A co se stará, o èem se mi zdálo?
O ibenici, kdy to musí být.
Doel mi podzim, ano, to se stalo.
Pøilítly vrány. Nech mì. Nejsem fit.

Autor
Marek
Bagtyropiè
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Autor Autoroviè
Cis³o

Marek Miku

Maciej Cis³o

pä stupòov analýzy

Ten stùl tady nestojí

1 oko sveta primuruje znevidite¾nené dno
z ktorého budú na rohovku
vyzdvihnuté hrste materiálu
a tie sa rozrastú na zákalové kontinenty
a oko u neuvidí zrkadlá, ale seba.

Ten stùl tady nestojí, ta kníka tu neleí,
To, co nemá vùli, nic neèiní.
Nic nedìlá  tedy není; není stùl, není kniha.
To já leím knihu, to já stojím stoly.
(Z poltiny pøeloil Libor Martinek)

SEDÁME NA PLÁÍCH, TIÍ A NEHNUTÍ,
na moøi mysli se o kru kra tøítí.
Zda v nás co zùstalo z divokých labutí
minulých ivotù? Co teprv pøítí

A co se stará, jestli a jak je mi?
Vdy vùkol vládne strané veselí.
Èím kulhavìji kráèím touto zemí,
Tím spí ti vidím do zad. Pøíteli.

A CO TO KRÁKÁ? CO BY NEKRÁKALO.
U moøe les a jestli se to zdálo,
e neije, tak byl to jenom sen.
A jak to kráká? Moc anebo málo?
A jaké jméno tomu dát z tìch jmen,
která se mùou Ráno jako hlen,
edavé, mokré, ven se vyklubalo
a kráká. Ráno, které roste v den.

PØEDJAØÍ, HØBITOV. ALE BUDE LÉPE.
O kámen kdosi kostí klepe
a zní to dutì pod hromádkou sutì.
Chápe mì? Chci tì. Nechápu tì.

OTEPLILO SE. NA DUIÈKY.
Ochladilo se. Na duích.
Vystrkujeme rùky. Svíèky.
Co ty tu, tichý? I já ztich.

2 medzi lúèmi a prstami
triem najjemnejie i hrubé jednotky prachu
aby som sa znovu presvedèil
o infinitezimalite sveta.

Pohlednice z prázdnin
Klidný tep moøe, které sní oblaka;
Na kmenech borovic tanèí neskuteèné svìtlo, které se
odráí od vln;
Na nebi, za bílého dne  mìsíc (úzký srpek,
Úsmìv neviditelné koèky z Alenky v Øíi divù).
Prohlíím si své prohlíení.
Drahé levné kameny plá Rozewia:
Daruji ti ty kameny, jestli chce,
A jedenáct slov, které neumím rozvinout v báseò:
Ne celý vstal jsem k novému bytí;
Ne celý odejdu k nenovému nebytí.

3 (akoby nebolo na výber
akoby vo mne ozubená kolesá
do seba zapadali s neúprosnosou egostroja.)
4a oko-lo: ak mám pochopi systém
musím vetkými zmyslami lieta na jeho orbitále.
//
4b od-k-az: ak mám pochopi komponenty
musím vedomím pláva cieviami, sieami, stále.
5 aby som ho spoznal zovadia¾ // aby som ich
spoznal odvadia¾

Tvùj MC
(Tisíc Sto,
pokud bys chtìla moje iniciály
chápat jako øímské èíslice)

CO BYLO, BYLO. BYLO VÈERA.
Jde sedm ovcí, první beran.

U UNAVENÍ. ULÍ. UTRÁPENÍ.
Prospi se chvíli. Dopletu ten ál.
Do álku èaje med u jsem ti dal
a dveøe zavøel. Ne, nikdo tam není.

Kdyby mi stokrát zrezla pièka pera,
jde sedm ovcí. První beran.
Jde sedm ovcí, první beran.
Beránek v roue Ahasvera.

JE ZAOSTØENO. ROZOSTØENO. ZLE JE.
Zamrzlo. Mlha padla na blata.
Výbojka bliká. Rozpila se. Chvìje
se chmýrko, ztìklé jinovatkou. Tá.

0508  0708 (hranice, cesty, príbeh tohto
víkendu)

(15. srpna 1999)

mylienka na nehu sa zvauje
po príkrej stráni, k rozhraniu biotopov
som osudovo neschopný zastavi sa v teréne,
pred oèami vínne svetlo dopoludnia, za nohami poiar

(Z poltiny pøeloili Vlasta Dvoøáèková a Libor
Martinek)

takéto veci konèia (akoby?)
len samé od seba, sa

***
BABIÈKY ODCHÁZEJÍ. MOC PO NICH NEZÙSTÁVÁ.
Jen trochu vody v oèích, v koíku seschlá tráva.
Babièky odcházejí, vìchýtky nachýlené.
Od zemì nezebe je. Nás jetì, ale je ne.

hranice posunuté a na okraj zrútenia sa
do priepasti mútnej gnozeológie
budeme sa rozpráva farebnými ligotavými hrami
popri tejto ceste tisíce dekódovaných pukov

$

%

Michal
Gulzar
anda
// rozhovor
/ Jiøí Korbel

Gulzar

ROZHOVOR
(s cestovatelem a básníkem Milanem Libigerem)

Døevìná noc
To není jiskra
v mém tìle;
v krku mi visí
obìenec
pøidueného a zlomeného dechu,
bublání vody
umrtvuje li
v mé krvi;
spánek sedí jako kámen
na oèích,
døevìná noc
plná lí
v mé armádì
neivoucí;
to není jiskra
v mém tìle.

S lidmi budu bez hoøkosti, bez nadìje
Nedávno ses vrátil u z druhé delí cesty po Indii. Co tì znám, tak nikdy
nepìje ódy na indickou kulturu  neète upaniady, neobdivuje jejich
architekturu, necvièí jógu. Proè teda právì Indie?
Asi u si nevzpomíná, jak jsi mnì kdysi dávno vyhazoval do koe
básnièky o duchovnu, které není jen slovo. Kolem dvacátého roku ivota jsem navtìvoval meditaèní kurzy, drel pùsty podle lunárního
kalendáøe, vykládal si tarotové karty, usínal s krystaly køiálu u hlavy,
s rùenínem v ruce (pro Blíence dobré ochranné a oèistné nerosty)
a snail se to vechno soubìnì vyfutrovat argumenty. Zhltal jsem
kníky, které byly po ruce. Od meditaèních manuálù Sri Chinmoye, dojemných rozhovorù s dalajlámou, pøes knihy manelù Tomáových,
nìkteré Buddhovy rozpravy, a po základy tibetské mystiky. Byla to reakce na kolu, milostné vztahy, kamarády, rodinu. Mìl jsem po krk té
pøetlaèované. Hledal jsem nemilitantní ivotní prostor a akutnì jsem
potøeboval sníit odpovìdnost za vlastní existenci. Útoèitì mi poskytl
tibetský buddhismus se svým nadstandardním soucitem.Tøeba Padmasambhava byl balzám: Mezi vemi bytostmi, je jsou nespoèetné
jako hvìzdy na nebi, není ádná, která by kdysi nebyla vaím otcem èi
matkou.
To byly základy. Z nich jsem vycházel, kdy jsem pøed pìti lety poprvé vyrazil na východ  do buddhistického Thajska. Následovala Indie,
Cejlon a teï zase Indie. Pohnutky k zakoupení letenky se ale mìnily
podle ivotního období. Pùvodní naivita, hlad a ukøivdìnost jsou dávno pryè. Zájem o východ zùstal, ale je jiný. Poznal jsem toti jak se palmy a cedry blbì roubují na jablonì a topoly. A hybridù se dìsím.

Musela to být neplodná ena,
která mi vdechla ivot.

Tváøe
V nestoudném, nahém dni
jak vechny dny dlouhém
bièuji své otroky
kupuji
a prodávám jim
sám sebe,
abych se ukojil.
V nestoudném, holém dni
uzavírám dohody,
dìlám kompromisy.
Ale v prázdnotì
noci
halím svou tváø
a naøíkám.
Jedna zakrývá
tolik dalích.

Take, co tì dnes pohání k cestì do Indie?
Dùvodù je víc a rùznì silné. Tím nejosobnìjím je asi potøeba zmizet zdejím lidem z oèí a sobì uhnout z cesty. Pak ale zjistí, e si na
druhém konci svìta leze do zelí víc ne doma. A to i v situacích, kdy se
za to v sobì stydí. Prochází palírem mrzákù, kteøí ebrají u Gangy.
Nìkteré obdaruje, jiným uhne oèima, moná se ti stáhne aludek
a sociální cítìní vyrazí jako chtíè, ale pak si vimne, e se stmívá, ucí-

(Z angliètiny pøeloil Milan Libiger)
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tí hlad a bolí tì trochu hlava a nemá ani paralen, sakra, a zítra ta cesta vlakem pøes tisíc kilometrù dlouhá Vzápìtí se za to na sebe natve a u si zaclání. Ale tøeba je to normální a nedá se s tím nic dìlat.
Pavese píe, e jediným dùvodem toho, e poøád myslíme na sebe, je
prostá skuteènost, e se sebou musíme být déle ne s jinými.
Dalí intimní impuls je tøeba strach. O nìm jiný klasik øíká, e je na
cestování cennìjí ne opojné chvíle svobody a tìstí. Take v Indii
taky krmím vlastní strach. Ne zase vytráví, dokáu ít. Jde o to, e vùbec netuí, jestli vydrí. Zdravotnì, finanènì, duevnì a já nevím jak
jetì. Je to ustavièná nejistota fyzická i psychická. Proto si moná v Asii
pøipadám kompletnìjí.

hodnì støíknutý kolou, v Kalkatì podkopán metrem a kompletnì propikován signály mobilù. Pøed tøemi roky jsem jeho zvonìní nezaslechl nikde, letos se nakøápnuté melodie mimo jiné Beethovenovy pro
Eliku, rolnièek èi nádherné mantry Maa Gange ozývaly ve vlaku i na
ulici. A Indové to zvedali, køièeli a oèi jim záøily. Chci øíct, e jsou u zasaení. A chtìjí být Západem seraní úplnì. Nedìlám si iluze, e za pár
let nebudou jako my  úplnì stejní kokoti, kteøí musí vydat obrovské
úsilí jenom na to, aby byli vùbec normální.
A taky mám z Indù pocit jako by pro nì byla due, je-li jaká, vìcí denního uívání. Nepøeceòují ji. Je to dáno u fungováním jejich spoleènosti, v ní má kadý èlovìk do znaèné míry od narození nalajnovaný
svùj osud. Chudák nejspí zùstane chudákem. Mladík z kasty rolníkù si
nemùe vzít bohatou maharádovu dceru a pravdìpodobnì bude do
smrti s motyèkou v ruce zápasit s pùdou. Indové to berou. A pøestoe je
øada z nich nespokojená, ani bys to na nich nepoznal. Netrpí depresemi, které by je pøikovaly k vlastnímu netìstí. Jen kdy jsi s nìkým delí dobu, moná zaslechne nìco jako zamlèený vzlyk. Camus si do deníkù a do mé hlavy poznamenal, e ho dìsí, jaký význam se pøikládá
duevním pohnutím. Tím je samozøejmì nechtìl bagatelizovat, ale
spí oèistit.

A co lidé? Ty spousty lidu?
Dalí dùvod, proè do Indie jezdit. Indové jsou záitek na celý ivot 
to by bylo asi z mého hlediska nejpravdivìjí hodnocení. Kadé dalí
zobecòování u mae obrysy. Ale opatrnì to zkusím. Fráze o tom, jak
jsou k cizincùm i mezi sebou pøáteltí, pøipraveni kdykoli nezitnì pomoct, stále usmìvaví, zkrátka otevøenìjí ne my, jsou pravdivé. Ale samozøejmì, e ne vichni Indové jsou takoví. Na jednom hotýlku mì potkala kombinace úehu, dehydratace, take i horeèky, a parazitárního
prùjmu. Témìø jsem nemohl chodit a byl na pokraji bezvìdomí. Zdejí
personál mi kupoval léky, jídlo a pití a nosil mi to a do postele. Taky
kadou pùl hodinu nìkdo z nich zaklepal na dveøe a ptal se, jak mi je.
Tak jsem se skoro vùbec nevyspal. Kdy mé zdravotní problémy za tøi
dny pominuly, radovali se z toho vichni jako by zahnali zlé duchy.
A jindy lilo, veel jsem do poloprázdného stánku s èajem a zeptal se,
jestli si tam na chvíli mùu sednout na lavici. Staøík u plynového vaøièe se ani nepodíval a pøedpaenou rukou mì vykázal ven. Na nádraí.
Tak si vyber. Se vstøícností a ochotou jsem se ale setkával mnohem
èastìji.
Stejnì tak je u vìtiny Indù zakoøenìná hluboká úcta ke krajinì 
k pùdì, k horám, øekám, stromùm, zvíøatùm, moøi. V Himalájích jsem
se seznámil s Joanem, asi ètyøicetiletým uèitelem z vysoké koly ekonomické v Tel Avivu. Podnikli jsme spolu nádherný tøídenní trek do
hor. Vykládali jsme o vem moném. Byl to otevøený èlovìk, zatvrzelý
pouze v jedné vìci: nedovedl pochopit lidskou ochotu k víøe v jakákoli
bostva. Rozèilovalo ho, e iva tisíc let meditoval na hoøe ivling
a jedl tam vítr a pil sníh. Copak Ganga je bohynì, vdy je to øeka! Stejnì kritický byl ovem i k bohu idovskému. Nechal jsem ho v tom. Stále jsem mìl a mám pøed oèima obraz: lidé kleèí pøed kopcem a klaní se
vodì.
Pøivezl jsem si kazetu moderních písnièek vìnovaných Ganze, nìco
jako pocta mladých umìlcù té øece. Kdy myslí, e vznikne deska Bílé,
Hùlky, Vondráèkové o Vltavì.

A jak jsi k lidem pøistupoval? Pøece jenom byl jsi Evropan v Asii
Dodnes nevím, jestli se sklánìli oni ke mnì nebo já k nim. Pýcha, soucitná nadøazenost, snad blahosklonnost jsou svùdné a nebezpeèné polohy. Zvlá kdy na kadém kroku èelí pokuení. Skupinka chlápkù si vyjevenì prohlíí automatický foák pro idioty za tisíc korun, spousta lidí
bez dechu a závistivì sleduje tvoji ruku pøi psaní, nìkteøí indiètí vysokokoláci si myslí, e je Evropa v Americe. Orwel dokonce tvrdil, e èlovìk
nemùe pobývat v cizinì v poklidu, pokud neopovrhuje domorodci. Myslím, e jsem jimi neopovrhoval. Poznal jsem ale, jak se to dìlá.
A co indická chudoba? Ta velkolepá bída musí s èlovìkem zamávat.
Nedovezl sis v batohu nìjakého Marxe? Není ta nae vylízaná demokracie
vlastnì pøepych na hovnovém poli? Já napøíklad si nejsem jistý, jestli bych po
návtìvì Indie jetì nìkdy obhajoval nedotknutelnost soukromého vlastnictví.
A tak jsem neuvaoval. Mìl jsem co dìlat, abych vidìné nejdøív
ustál, a potom rozchodil. Ale moc dobøe ti rozumím. Mnoho indických
státù má u øadu let komunistickou vládu, zejména jih, v èele s Kéralou, je hodnì levicový. Donedávna vládli proletáøi i v Kalkatì, která
je svojí bídou povìstná. Tisíce lidí tam ijí doslova na chodníku, slumy
jsou pro nì pøepych. Jeden inteligentní chlapík na nádraí v Trivandrum, mìsta nedaleko nejjinìjího cípu subkontinentu, elel pøi naem rozhovoru toho, e se rozpadlo Èeskoslovensko, a hlavnì, e u nejsme komunistická zemì. S mým tvrzením, e minulý reim fyzicky
likvidoval opozici, nesouhlasil. Zato já jsem musel kývnout, kdy øíkal,
e demokracie je rájem pro dravé a bohaté, zatímco chudí, on pouil tuím slovo normální lidé, mají utrum. O stejné téma jsme v øeèi zavadili s majitelem obchùdku se staroitnostmi v poutním státì Rádastán.

Ale to nejsou mladí umìlci, e?
Pøírodnímu rysu povahy Indù odpovídá také pøirovnání, které jsem
kdysi slyel. Toti, e Indie je evropský støedovìk. Dodal bych jen, e u
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Ten pouze øekl, e komunisty nemá rád, e nevìøí Rusku a a dojdu
i zítra, e zase pokecáme u èaje.
Jak komunisté v Indii fungují si netroufám øíct. Døevìné boudy
s rudými prapory, v nich polehávali funkcionáøi strany, na mì pùsobily spí komicky. Ale bylo jich hodnì.

mezi troubícími auty a tichými krávami. Zastavil pøed tøetím obchodem s knihami. Otrávení vedrem a neúspìchem v pøedcházejících
dvou jsme veli dovnitø. Prodavaè chvilku pøemýlel, pak na dvacet minut zmizel vzadu a vrátil se se dvìma kníkami básní. Autory Gulzara
a Anuraga Mathura pøeloené z hindtiny do angliètiny jsem si dovezl
domù. V kadém mìstì jsem se potom ptal lidí, jestli tyto básníky znají.
Nikdo nevìdìl. Indové preferují tanec a zpìv. Závidím jim to.

Promiò, ale ty tvoje výlety na mì svým zpùsobem dìlají dojem jako touha
spáchat neúplnou sebevradu. Odjede na druhý konec svìta bez hodinek, bez
mobilu. Nikdo doma neví, kde právì jsi, jak by ti mohl vùbec nìkdo v pøípadì
nutnosti pomoct?
Zas a tak dramatické to není. V kadém vìtím indickém mìstì je
dnes internetová kavárna, ze které mùe za pár upù poslat zprávu
mejlem a jetì si proletí èerstvé lidovky napøíklad. Je fakt, e já jsem
o sobì moc vìdìt nedával  jednou jsem zavolal rodièùm. Shodou okolností a k jejich velké úlevì dva dny po zemìtøesení v Kamíru. Tou dobou jsem se pohyboval v Himalájích, zhruba osmdesát kilometrù od
místa, kde se tøásla zem. O katastrofì jsem se ale dozvìdìl a po tøech
dnech. V zapadlém obchùdku v podhùøí si znudìný prodavaè èetl noviny a ukázal mi v nich fotku velkého domu v troskách. Islámabád, zahlásil, dvacet tisíc mrtvých. A pøeel na kriket na poslední stránce.

Jak ses vyrovnával se samotou? Zlobil tì chtíè? Co eny v Indii?
První mìsíc jsem mìl opakované zdravotní problémy, take energie
padla na uzdravování. Ten druhý ze mì chtíè vysublimoval zøejmì nìkudy jinudy. Ale pár nádherných en jsem potkal, nìha z nich jen sálala. To jsem si pøipadal jako chøestý v akváriu.
Casanova by z tebe asi moc nejásal. Chce se do Indie jetì vrátit?
A neuvauje o tom, e bys tam zakotvil natrvalo?
Urèitì se tam jetì vrátím. Láká mì severovýchod zemì. Státy Sikkim, Arunáèalpradé èi Ásám jsou schované v zalesnìných horách, kde
jetì na nìkolika místech ijí pùvodní domorodé kmeny. Oblast je taky
bohuel docela hustì osídlená vojáky. Èína namlsaná Tibetem v edesátých letech vtrhla v tìchto místech i do Indie a zdejí armáda mìla
co dìlat, aby ji vytlaèila zpátky. Od té doby celou severní hranici hlídají
mladí kluci s historickými zbranìmi.

Pokud jsem si viml, taks byl pøed odjezdem hodnì vystresovaný a øeils to
pitím.
Poslední období pøed odjezdem se mi konzumace alkoholu opravdu
trochu vymkla z ruky. Nepochybnì i dílem nervozity z cesty. Take pøíprava vekerá ádná. Boty jsem shánìl a cestou do Prahy a kdybych
od kolegù v práci nenafasoval firemní vìtrovku a v poslední dìdinì
pod estitisícovkami si nekoupil èepici a rukavice, asi bych v himalájské chumelenici zmrzl jak to sobolí.

Ale není takové pøemisování Libigera z místa na místo zbyteèné?
Nesouhlasím s názorem, e pøi cestování jenom pøemisuje sama
sebe. A protoe se stejnì vrátí, tak vlastnì ani nemá smysl nikam jezdit. Navíc tak daleko. Vìtinou to øíkají lidé, kteøí jetì poøádnì nevystrèili nos zpod suknì matièky Prahy a pøilehlé domácnosti. Na jakémkoli cestování je toti pøínosné, e uvidí svùj ivot z odstupu, lépe:
z nadhledu. Vìci najednou zaèínají pøiznávat barvu, kdy zùstanou nìjakou dobu bez nátìru tvých pøání a obav. Dokáe být nestranný pøi
ohledávání studené mrtvoly poslední velké lásky, nezaujatì uvidí, e
práce, kterou dìlá, není zase tak hrozná, e rodièe mají pøece jen nìkdy pravdu a e strach ze smrti je tøeba jenom jinak pojmenovaný nenaplnìný ivot.
A kdy zvìtí mìøítko, mùe tak uvaovat o mìstì, zemi, svìtadílu Jako bych se právì odstupem mnohem víc pøiblíil naemu krásnému, i kdy nìkdy zaprdìnému kousku planety, který má dnes jméno Èeská republika. Poslední, køiálovì èistou básnièku své kníky
S lodí je dováí èaj a kávu konèí Konstantin Biebl verem: U nás je studená pitná voda. alda se ve své recenzi na sbírku ptá, jestli autor musel za tímto poznáním cestovat tak daleko, a na Jávu. A hned si odpovídá: Musel. Nebo vzdálenosti jest mu potøeba jako spolupracovnice.
Ve vlaku z Dódhpuru do Hardváru tajenku ivota samozøejmì nevylutí. Uvìdomí si ale, e mùe existovat i bez té vylutìniny, ani
bys kvùli tomu musel sám sebou opovrhovat. To u ale mluvíme
o hodnotách, které na cestách dostávají vdycky poøádnou masá.

Jak jsi obstál se svojí ehm angliètinou? Domluvil ses bez problémù?
V Londýnì by to bylo horí. Domluva vázla jenom v nìkterých mìstech ve státì Gudarát, kam nejezdí moc turistù, a taky v himalájských
vesnièkách. Tam jsem musel pøi kupování napøíklad tøí banánù pouít
ruce i s displejem prstù  palec, ukazováèek, prostøedníèek. Èaj se
v hindtinì natìstí øekne èáj.
Co sis dovezl? Nemoci èi kníky, nìjaký kalkatský Tvar tøeba? Co Indové
a literatura? Setkal ses tam s nìjakými autory?
Kdy jsem v knihkupectvích v Ahmedábádu shánìl kníky poezie,
vìtinou se mì prodavaè nejdøív zeptal, co jsem øíkal. Na pikosekundu
se potom zamyslel a u uvolnìnì a s úsmìvem odvìtil, e básnièky nevedou. Gándhídham, Bhud, Dajsalmér  nic. A kdy mi vec na ulici
v Dódhpuru spravoval roztrený batoh, pøièapl si k nám solidní pán.
Prosedìli jsme na zemi kus odpoledne. Pøekvapil mì sugestivním
a pøesným popisem promìny mysli po dvou cigaretách afghánského
haie, já jeho otázkou na knihkupectví, kde prodávají indické básníky.
Øekl, e ví. Nakopl èernou silnièní hondu a zaèal ve stovce klièkovat
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a lezu na plot, který natíral. Trpaslík odvahy
vystartoval tryskem po obratlích a tøese se pod
temenem jako poslední vestka.

Jak teda vnímá po návratu z takové cesty støedoevropské èi tuzemské
hodnoty? Nemá problémy s tím se zase vrátit do normálního ivota?
Poprvé to bylo horí. Nejdøíve mì naplnila radost, e jsem definitivnì pochopil, a tehdy jsem si myslel, e tím i porazil princip fungování
naí spoleènosti. Tu virtuální hru, kriminalizování smrti a hanìní samoty. Do pùl roku mì to ale semlelo. A rovnováhu mi snad zase vrátila tato cesta. Alespoò prozatím. Ze veho nejvíc si teï chci vyøídit úèty
s krajinou. S lidmi budu bez hoøkosti, bez nadìje

xxx
Nápis na vodárenské vìi v poutním mìstì
Dódhpur: AIDS IS CURED, TEL 0524 2584 96.

(Ptal se Jaroslav Kovanda)

Dentista

Milan Libiger

Veel do bufetu, otevøel na stole kuføík a postupnì
z nìho bral zubaøské náèiní, které právì potøeboval.
perhákem øádil v zaklonìném prodavaèi nejdéle.
Hosté, které zatím obsluhoval malý chlapec, utvoøili
kolem páru veselý hlouèek. Kdy zubaø vytáhnul
z kuføíku nìco mezi nùkama na maso a típaèkama,
pøestal jsem jíst. Hlava neastníka se tøásla, klátící se
loket vyrùstal z pusy, svaly se napínaly, první kapky
krve tmavly v prachu

Vypadal jak Pøeuèil
Ládoval se ve vlaku rýí a s plnou pusou na mì
vyprsknul nìkolik mírnì nedovaøených zrnek i s kari.
Pochytil jsem zhruba toto: Ty nic nemá? Co bude jíst?
Kde sedí? Na pøítí zastávce ti nìco koupím
a pøinesu! Na bring jsem dostal zrnkem do oka
a ukázal jinam.

xxx
Tøeba krávy

Óm maa Gange máta, sri óm maa Gange máta,
rajská melodie s gruntem fotbalového chorálu odvedla
enu do tøinácté komnaty. Její tìlo se epilepticky
zmítá v Ganze, zatímco rybina stojí v chladu noci
a davy zpívají. Óm maa Gange máta 

Krávy zápasí na silnici. íje k zemi, ofary pøed sebe.
Kdy jedna druhé prorazí oko, vìtinou zasáhne
i mozek a boj konèí. Jsou to harcovnice, hlídají se.
Pøetlaèovaná. Mohutnìjí s velbloudím hrbem má
pøevahu, o zadní nohy drobnìjí krtnul autobus.
Indové pøeparkovávají své skútry a nezvykle zuøivì na
zvíøata pokøikují. Chápu a teï. Mení samec pøi
dalím ze svých úhybných manévrù nevydrel a cáknul
svùj lavor touhy doprostøed ulice. Dopravní provoz
mohl vzápìtí pokraèovat.

xxx
Lunice se vlévá do Gangy. Jako kdy jazykem
zkouím monoèlánek.

xxx

Psi

Pùl dne údolím nahoru, v patách psa mylenky, e se
ádný kruh v ivotì neuzavírá. e snad zùstává jen
otevøená cesta prvokù. Plavba tmou, stále vpøed,
poslepu jako bakterie. Trochu Kerouac, trochu
uèebnice pøírodopisu.

Spí, pøed èenichama z drsné gumy èisto jako by
òupali prach. Jen co je pøetøu svým stínem, zaèínají
zuøit. Pøidávám do kroku, bojím se vztekliny a kleju.
Smeèka zrychluje. Sprintuju i v mylenkách. Který
Dvoøák slyel v psím tìkotu haf?! Co za Èapka v nìm
vidìlo pøítele èlovìka a hraèku! Vráím do chlápka

%
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xxx

ebrák

Kolikátého je? 11., 12., 13. øíjna? Nevím, ptám se
nosièù. Odpovídají: 11., 12., 13. nebo

Na západì zhasly hory
noc zèernala vagón spí
staøec vak na bílé holi
má zvonek cyklistický

Pár minut
Vyfotil jsem si sadhua, jak se klepe zimou nad
doutnající plechovkou. Chtìl za to peníze na èaj tak
hlasitì, e jsem mu u pøed hlouèkem lidí dal deset
rupií a utekl do chrámu. Obøadník si mnì pøitáhl za
vìtrovku pod krkem, udìlal mi teèku na èele, nasypal
oøíky do dlanì, do kapsy strèil kvìty a polil hlavu
ledovou vodou. Pak zaèal neuvìøitelnì rychle drmolit
zøejmì modlitby a bouchat mne do ramene.
Zopakoval jméno mého otce a máti a chtìl ètyøicet
rupií. Vydoloval, e mám bráchu. Dalí herda a pìtka
navíc. A mohl jsem jít. Venku u ero a nìkolik
ebrákù, kteøí na pìt rupií hledìli jako na almunu.
Holèièky s kvìtinami se klepaly zimou, rozpùlil jsem
jim banán.

Probuzení
První pohled
krtnutý gekonem
z pusy druhá
èelist vába

xxx
Slunko
svítí svatí
mui odpoèívají
ve stínu svých
tìl

Cigarety
Tøicet dennì. Kdy nekouøím, pøipadám si otevøený
jako lesní lapaè kùdcù. Cigareta ve mnì ale osvítí
vechna spící vajíèka vetøelcù a vrátí jistotu.

xxx
Stánek s èajem
jako modlitebna
ranní opar
vyvolávaè loví
netopýr na kandelábru
který zhasíná

xxx
Je to jako pohádka o králi, který nosil batoh s knihami
i na záchod, aby byl moudrý. Já, hlupák, táhnu do Indie
deset bichlí, které se mi navíc do veho pletou. Kdy
pokuøuju na øímse a èekám na rozednìní, Sartre mi
z paøíské kavárny vysvìtluje: Existovat, znamená pít
bez íznì.

minarety vypitých
sklenièek

xxx
Poslední noèní chvíle jsou krátké, velké a milosrdné.
Zatímco soumrak budí stesk a touhu, umírající noc zve
k vyvanutí. Bledá, nasládlá návnada vìènosti. Móka.

&

Autor Bagtyropiè
Gabriel A./ Levický
Autor Autoroviè

Gabriel A. Levický

V starých vagónoch
A uskladòujú svoje peniaky v bankách,
Kam netreba dochádza.
¼udia, ktorí si myslia, e 60. roky
Boli èasy, kedy
Pútnici zaèali zvraca,
Zrodila sa dvoj-èepe¾ová iletka
A je to výroèie upeèenia
Bagelu so vetkým.
V¾avo, vpravo, v strede, nakrivo.
Furt je to tá istá poviedka.
A práve kvôli tomu majú na streche Bieleho domu
ostre¾ovaèov.
Koniec sveta musí prís,
Keï klauni pouèujú, ako sa máme správne, slune
oblieka.
A èo sa dá poveda o tých neuverite¾ne tlstých
rapistoch
So smrad¾avým dychom a zlatými spodkami
A o ich reazovej idiottine?
Kto im to raz vetko povie?
Pito¾ové náboenstvo vymyslené len preto,
Aby sme mohli pretiahnú hocijakého boha.
Zeleného, èerveného, ltého a tak trochu ruového.
(furt je na naej strane),
Aby sa lepie a bezpeènejie cítil.
Pokrivenci s vidinou,
Visionári napadnutí besnotou,
A toto vetko,
Kedy ¾udské stopy na mesiaci sa trochu pohnuli.
O chví¾u u zaèínajú tanèi,
Zdvíhajúc mesaèný prach,
Vetko oba¾ujúc a pokrývajúc a do zmiznutia,
Vyahujúc z nás to vetko najlepie.
Staèí to?

¼udia, ach ¼udia
(Staèí to?)
Krv vrie
U nemá kam obehova.
Vy si skutoène myslíte,
e kadé ráno je to isté?
Kedy ¾udia s mozgami poièanými od McDonalda
A svedomím vypráaného kurèaa
Uprene pozerajú na východ slnka?
Tlstý, hlúpi, ohavní a agresívni,
Obviòujúc vetko:
Rasu, vek, choré veverièky,
pinu a 99 centové obchodíky.
Pribití na krí
So svojími i-pod mainkami,
Gumovaèi hláv,
Ovoniavajúci a rozmazávajúci
Svoje noèné výtoky,
Utierajúc si mokré prsty do K-martovských jeansov.
Zaiva poierajúc vlastnú krajinu.
Vidím opakujúcu sa evolúciu hovoriacej ryby,
Ktorá sa významne mení
Na pomýleného cvrèka.
S¾uby lepej budúcnosti sa nachádajú na
2-dòovej zvráskavenej pizze.
Zázraèní ialenci nás inpirijú,
Aby sme boli normálni.
Nakazené noviny, farbivo nie je ten pravý jed.
Skúste lieèivo nájs na toto.
Zatia¾ èo ¾udské karikatúry na 8. avenue
obrú pre pouité porozumenie.
Nepriate¾ské stopy v horúcom asfalte
A
Priate¾ské váby.
Umelá koa, ktorú treba dra v ¾adnièke.
Náhodne urobené deti,
Ktoré nemajú niè iné len svoju kou
A
ialených detských rodièov.
Revúci, poïobaní teenageri,
Snívajúci o viacej bezsexných nocí.
Verejná doprava v New Yorku,
Kde si kokoti uverejòujú svoju poéziu

(New York, september 2005)
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Rafa³ Wojaczek

A aby pluh nezrezl krájí u írnou pùdu
a ne rolník zaseje oplodní enu

Úvod do nauky o barvách
èili Malíø malující v noci

Letec sedì na mezi sepíe zákony
beruka chodí mu mezi písmeny

Autor Bagtyropiè
Rafa³ Wojaczek
/ Autor Autoroviè

Milenka obìeného
celá v jeho spánku je

a vy s køikem: dìvka jaká dìvka
bez modlitby jste utekli vystavujíce
ji v tom koutì následující smrti

(23 III 1966)
(1964)

(Kazimierzi Jasiñskému-Szelovi)

Já, Kafka
Siamské sestry

Na stranì pùlnoèní, fialovou navrch tedy:
pólu  Bohu èelo a ochladí ledy.

Tøináctileté ivoty jsou srostlé zbonì
v spoleèné smrti: vìøí, e jistým nástrojem,
pronikavým jazykem oddìlí od sebe?

Spodek obrazu jak v duze èervený
je má smrt, by mu dýchala na nohy.
Barva v rohu jak duhy parodie
to smrt z profilu, ale tatá to je.

Tesklivá kùièka rozdìlení tu ránu
zajizví: myslí si, kdy vidí vyletìná
a k nahotì tílka, která leí na tácu

Barva rámu, je není ádnou barvou,
ale jen barvy pøedtuchou  vzpomínkou,

stolu na operaèním sále této básnì.
Ale ty chce na Kavkaz. Ale vidí jasnì:
ruka jedné, stále delí, z listu na zem kane

to marginální smrt, nutná aby
Bùh styl doladil, vnesl úpravy.

vemi oteklými trubicemi il.
Je to hnusný nátìr: ta barva vteøin
a poèítá se slinou z úst tekoucí

Pokud jde o barvy, je postrádáme,
ony jsou taky  pouze v jiném chrámì
jako vitrá; ivot nový za úsvitu
sluneèní ruka probudí tu.

 a jetì íøí smrad. Tak u neèekej: zboným
smyslem jasnovidným si oznaè smrti strany
levou a pravou: øe  a hlavu dej do zástavy.

***
Pøerostlo mì
srdce
jsem celý uvnitø
koøen

Milenci mí mrtví básnící
leí pod drnem u mých nohou.
Zimou se tlaèí pod deku.
Krouí v roji rozèílených much
nad kýblem kam jsem hodila menstruaèní tampon.
Vìím kalhotky na òùøe visí Jesenin.
Beru phanodrom tabletku krade Trakl.
Kdy otvírám oèi vylétá pták
andìlská Keatsova due nad vodu spánku.
Jejich smrt je èárka, cpe se do rytmu vere
a neustále mi poèítá slabiky.
Usínám s jejich jménem na ústech a s nimi
v ústech, po boku, v rozkroku a teplé dìloze.
A dokonce teï mi kterýsi píe tato slova:
Pochválena buï pochva Tvá, Madonno.

Bílá tráva
mi roste
z úst
Julie dcerka zabijáka
po otci
vycvièenými rty
pìstuje moji nemoc
(1966)
(Pøeloil J. A. Pitínský)

(Pøeloil Václav Burian)

Volný ver

(10.11. 12. 1969)
(únor, bøezen 1968)

Polonia restituta
Vìèná aktuálnost  nejvyí ctnost umìní
Domy edé domy kde nikdo neije
jetì je nehotová odvaha i nadìje

Spoleènì jste vzali svoji mrtvou sestru
jeden za nohy druhý za hlavu ji chopil
a odnesli jste ji nedaleko Hle právì tu
v koutì dvorku jste ji sloili

Jizby prahnoucí jizby milostné po kolébce
láska vak snem na východ od Visly teprve je
Jetì se plete se smrtí jako noc se dnem
rozbøesk jetì neví moná e soumrakem je

A sloili jste ruce k modlitbì
jene slova chybìla vám Nìjak
se vám vykouøila a tak v té zlosti
vrhli jste se na ni a znova

Vak letec nad edou zemí co vyplakal oko
druhým vidí u sluncem visí a pod ním Polsko

probudili: mezi nohy zatkli hùl od smetáku
a otøesena tím násilím otevøela oèi
a vyøkla nìjaké slovo Usmála se

Lid pøes Bug se plaví koèovníci na pontonu
mui na enách za nimi konì hrabou vodu

!

Milenka obìeného

Co takhle
onanie

Milenka obìeného
pohlíí do jeho oèí
vidí se v jeho spánku

V kuchyni, u døezu
aby se dalo potom sperma lehce spláchnout
Utøít se utìrkou
Zapnout kalhoty

Milenka obìeného
zbavená studu
v døepu u jeho hlavy
rodí nemluvòátko
s èernou tváøí

Vy
to pokládáte
za vhodné téma
dokonce nejvolnìjího vere
Øíkáte e se v tom nevyznáte
e to neprovozujete

Milenka obìeného
s tváøí èernou od bolesti
dítì vejpùl roztrhává
Milenka obìeného
vlastní prs saje
Nehty
po sobì

A zdalipak máte bradavici
Takovou divnou
vedle té pravé
dva centimetry nalevo moná trochu dole

!
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Která je jenom podkoní bulkou tuku
A nedá se podomácku odstranit

Na roztøesené, osudové ruce
Takté na mozky v bezvýchodné muce

(Pøeloila Soòa Pokorná)

***
Kdo je ten ze zrcadla na zdi?
Není to ena a té ani èlovìk
Mlhy, je tak nelítostný k sobì,
e list v almanachu doposud je prázdný?

A na ty plíce, co jsou bez vzduchu
Na strach, jen nedá spát, na noèní záduchu
Na ve, prosím, co je naím údìlem
Nae ironická Paní ohled vem

Mui a eny, ptáci, ryby, hmyz a èervi hnìdí,
idé a Eskymáci, Èernoi a lidojedi,

Kdy matka pláèe, èí je to vina?
Proklíná jméno ztraceného syna.
Ptám se  nikdo nemùe odpovìdìt.
A kdy pláèe syn, je snad vinna matka?
Je vinna tím, e ji sehla láska,
K tomu ji ádný soudce nepøivede.

Kdo je ten, jen k mojí potìe
Mým perem sepisuje moje básnì
A s mou enou v mém loi spává zasnìn?
Kdo je ten, jen pøed chvílí odeel?

Ó, kdyby hrom krve boské málem,
Ten slepý hrom krve poctivì otce znalé
Nedosáh na dùvìryhodnou noc Tvého lùna,
Kdyby se èervíkem nezmocnil v rámci boje
Tvého vajíèka, nevznikla by ani moje
Ani Tvá bída  a nekoneèna e je plná.

Modlitba hrdinù

Ve smrtelné potøebì
Obrazy a slova, zemì a nebesa a jetì
Mozek a krev a semeno, chléb, voda a vzduch
s detìm

Náøek

Kdo je ten, jen z mojí sklínky pije
A není pøitom opilcem, a tak
Aspoò policie ho tahá z bláta
A za kumpána povaovaný je?

Autor
Rafa³Bagtyropiè
Wojaczek // Autor
Richard
Autoroviè
Kitta

Na nai bídu a na nae vanìní
Na zatvrzelost v naem ílení

mäsiarka s dobrou výchovou:
prelietavá, milujúca vetky prejavy
hovnokultúry.
(nado mnou visí lepkavý Muí)
Jej peha s vysokým péhá
na piatej nôke
skonèí v mojich ústach.
(chcem ju
rozpusti zbozka
spravi z nej obyèajne krásnu
enu záclony
tam vonku zlovestne búchajú o jazyk
sa obtiera blanami vrtuliek
sosáèikom
ma po boz ka la)
Rozprávka sa práve zaèína
kazi:
moje kosti boli vdy drôtiky,
moje srdce motorèek
a ruky odjakmàtva kmitali.

Puky plus projektily a také dìlové koule,
Nervy, stahy, revma, mrtvice, z rakoviny bolest,
Zloèiny a filantropie, ílenství, sny s dìvèátky,
Ústava a vìzení, soudy a cely, zahrádky
Jordánské, parcely, parky, kvìtinové záhony,
Redakce a policie, ti, co hlídají zákony,
Poezie a obøad, milostné romance a obìníky,
Teèky, èárky, mezery, apostrofy a støedníky,
Rýmy a asonance, básnì namáèené v krvi 
To ve mì odmítlo, nebo jsem nikde nebyl prvý

V bzuèiacej symfónii
podo mnou
visí lepkavý
muí

A tak ve smrtelné potøebì nevìda u, kam se vrtnout,
Vymyslel jsem si Wojaczka a ten v tom jede se mnou

cintorín.
(Pøeloil Norbert Holub)

Rýmy na ubohost
A na hlasitý køik plný síly
Na ná dùm, který sny opustily

Rozum øíká: úsvit je znak potopy
Øeèí básníkù to mohu pochopit

Na nai øeè jdoucí køivì  a ne rovnou
Na lásku zoufale neikovnou

Dávno zesnulá matka píe dopis
Svìtlem, v nìm se má krev neutopí

A na nepatrnost naeho díla
Na noc mùr a zá, je se do dnù vlila

Milenka se zkurvila  provdala se
Semeno hledá svoji inspiraci v mase

Na nae mistry bezradné a smutné
Jako na soudce ponuøe ukrutné

Zdìdìnou pùdu oseli patní sousedé
Kálet na tradici  i to jazyk dovede

Na ubohé umírající matky
Skrz nae viny chtìjí tam èi zpátky?

A dopis pláèe, umìní lká: Bìda!
Ruka opoutí pero a nù hledá

Na nae srdce s oteklými játry
Na nae rozpraskané pysky, na rty

(bøezen 1970)

!

Pelikán

Richard Kitta

neskutoène èierne
nepreniknute¾né
more maternica
pena
navrchu more márnica
v stotine noci

O zakliatej muche (o mne)
Za tisíc rokov
sa vôbec nezmenila.
V splne iarovky
je stále neobyèajne krásna
mucha,
ktorá ma dobehne
v krajine krivých tapiet.
(nado mnou visí lepkavý Muí)
Èlovek
si pred òou nedáva Bacha.
U sama o sebe je osudová.
Pristane mi
do ucha. Malá

sútmy z mesiaca
ko¾ko pôrodov ivota
podoby vody
ko¾ko úmrtí schránok
zaèiatkov koncov
(to¾ko) divnoveènosti zabudnutej
bieluèké zárodky
jeho bosých krídel

!!
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Zeno Kaprál

Vyznej se z høíchù radìji
a bubnuj, jako za moru,
a Vemohoucí ráèí vzít
ovèí lid k sobì nahoru.

Snopy
Kdy zakolísá rytmus, je to
na pováenou, zpozorni!
Jak duchaøi co ruce spletou
nad stoleèkem a zdøevìní.
Jak sedláci na mlatu s cepy
ve starodávném postoji.
Jak hidalgové na útìku
pøed lidmi vìdy ve zbroji.
Jak jurodiví ze stepí
a kopí, ohnì planoucí
nomádským vìtrem proletí
do pravoslavných voskovic.

Faun
Na flétnu vábím bùky z túje.
Vak z lauru Jeí pøichází.
Lehounce listí odhrnuje,
z vyhøáté révy støásá sníh.
Bojím se, astnì pøistiený
pøi pychu v rajské vinici
a e mi nohy lepí k zemi,
nemohu pøed tím utéci.
Tak nesourodé je se vzòalo
plamenem z keøe prudkého,
strmostí svou mì oklamalo:
rty zaboøil jsem do jeho.
Co satyrùm se zradou zdálo
teï pro nì klepu na døevo.

To fukar huèí. Ale s ním
se monotónnì sune zem.
Má dost sil unést pøedsevzetí
klást slova, jedno za druhým?
Jaká úleva pro dílo Smrti.
Jaká pomoc té nemluvné.
Ráda vech zásluh se vzdá
ve prospìch svalù tvých zad.

Chytají liku, její ocas
vlaje po zimní zahradì.
Ryavou kticí myká Jidá.
Pod paí knihu. Zabít jde.
Kdo doene ho, kdo se pøidá,
kdo za rukáv ho zatáhne?

Sloup
Jak ramlu co hrát zapomíná
pøehluit má-li paije,
jak zvonu letícímu z Øíma
hosana aby odbíjel,
jak ospalku co neusíná,
ba, vymnut z oèí, oije,
jak divì co u nedojímá
své starodávné ctitele,
jak matce, její spoluvina
krev pelikána prolije,
jak dìcku, které ruce spíná.
Tak sváteènì mi je.

Jordán
Nebraòte malièkým v králení tìla.
Neøádem èasu taneèním krokem
premianti nauk jdou odkud a kam.
Ten pohyb zvìtøí jen zvíøata bdìlá.

AutorZeno
Bagtyropiè
Kaprál //Milan
AutorHrabal
Autoroviè

Milan Hrabal

Je to vìc knìí. Anebo spáchat
tak nevídané volá do nebes,
e není slyet vlastního slova
ne pøejde s rámusem esový boom.

letos na jaøe
na nebi se procházejí
jako kdyby mì nebylo

Mneme si nad výhní studené ruce.
Kdo ale dui snoubenou s ohnìm
køtil v tøíti ledu a syèela trpce
pozemským bohùm hrozíc, u svatá.

jdou tam a zase zpìt
pod støechou rozkvétají kaktusy

Koupel

je veèer a ráno a den vejpùl
ptám se kam pùjdou
a se domlèí a prolnou

Do rosné hodinky vejde se me.
A zatím vìky zhroutí pevniny
a pøeslièky a vymøou dinosauøi.
Uva to, File, miláèku lázní
u øímských silnic vinoucích se k nim
jak vzhùru srdce zvedá kopí hrot
co nejdøív prach a teprv legie.

jene mé navdy právì konèí
byla to jen chvilka na rozmylenou
na nepøidanou
musím se prý rozlouèit
umøe-li døív
podívej se na mì
alespoò jednou poprvé
za celé ty roky se na mì podívej
a pøestaò dupat dnes v nebi
vrou prkna a høeby
rzivé jak v Jeíovi

Ve silicové patøí ïáblu, slyí?
Má je tvá pína. Zato bez výhrad.
U lehtá tì v podpaí houba.
Takhle si lidstvo omyje klouèka
nahého pro plezír pedofilù
ve vanì na spoleèném dvoøe.
Trièko a slipy vydrail trh.

vra ho kam patøí
z mylenek se vysvoboï
kalem dej vìdìt
kudy poteèe krev pøítì
a koile budou znovu pochodovat
seøazené podle barev a hodností
alespoò jednou se podívej

Rozumí, File? Uprostøed zahrad
bílého mìsta ze soli vøídla
nebeské mlhy a beránèí vlny
halit tì bude osuka hebká,
tisknout se k tvému mokrému tìlu,
za køiku rackù pøes lýtka pleskat.

alespoò oèkem na punèoe stáøí

I mìsto skáèe v neklidném poli.
Nebude pálit se ve strusce chodì.
Za domem rozkoe do téru klekni,
se solí zemì veï závaznou øeè.

Ach, jen to øekni, nestyï se!
Jsi infantilní ve vìdì
a ke vemu co beránek
lne jako umìlec.

Pozdravuj eleznou nedìli Pánì
co vìtrem odjinud naèechrá jeèmen
do tonzur tajemných kruhù a vln
a pukne závistí profánní bradýø.
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MICHAIL PISMENNYJ / Ruská poezie ve zkratce

V týchto podmienkach jedinou prístupnou klasifikáciou poézie je
klasifikácia ivlov, to jest smerov. Meteorologický prístup.

Väèia èas súèasnej ruskej poézie je virtuálna. Papier takmer nepozná. Básnici rozveiavajú vere v Internete ako domáce pani  prádlo
na pagát. Podobná publikácia takmer niè nestojí a kadý hneï vidí
kvalitu básne a jej skutoènú hodnotu.
Virtuálnos spríbuzòuje medzi sebou básnický a prírodné ivly: vetry, dade, sneenie, ktoré naplòujú ivotný priestor Ruska. To jest verovanie nezávisí od ¾udskej vôle, je v ruke Pána, ktorá posiela na nae
hlavy vetry, vlahu nebeskú a tie poéziu.
Najväèou poetickou udalosou, prevratnou tektonickou udalosou
nových èias, sa stalo oddelenie poézie od tátu, ktorý prostredníctvom
straníckych výborov prednedávnom hýbal útvary na ruskej poetickej
oblohe a vymenúval poetických hromovládcov. Básnikom je teraz jasné: ijeme ako chceme. Preto kadý je sám o sebe. Ak chce písa  píe.
Ak chce vydáva  vydáva za svoje peniaze a robí so svojimi vydaniami
èo chce. To jediné, èo v tejto hojnosti chýba (alebo takmer chýba), je
taká malièkos ako èitate¾. Èitate¾ po prejedení verami sám sa nakazí
verovou chorobou a po napísaní malej zbierky sa vyhlasuje za ve¾kého básnika.
Dos èasto poèujeme, e básnik N. patrí do desiatky najlepích.
V desiatkach najlepích sú tisíce, ba milióny. Ale kadý je známy iba vo
vlastnej desiatke. Som závidel zostavovate¾ovi Antológie èeskej poézie
v ruskom jazyku Daliborovi Dobiáovi, ktorý èítal vere vetkých èeských básnikov a pozná ich. Nemôem tvrdi, e poznám vetkých ruských básnikov. Myslím, e taký znalec by pod¾a svojich schopností vyboèil z prírody.
Pod¾a niektorých kritérií kritici sa pokúajú urèi aspoò skupiny básnikov. Ale ani to sa im nedarí. Skupín je ove¾a viac ne kritérií.
Môeme poveda, e sa ruská poézia vrátila k svojmu pôvodnému ivelnému stavu, v akom má by kadá poézia. Je pripútaná k jazyku
a sama sa mení na jazyk. Napríklad, keï v Rusku jedného za druhým
nosili Generálnych tajomníkov zo Ståpovej siene na pohrebisko pri
Kremli, básnik Vladimir Vinevský vyriekol: Dávno som neleal
v Ståpovej sieni! To bol ver, najkratia báseò, ktorú potom veselo opakovala celá krajina. Potom básnik ve¾a toho zloil jednoverového aj
viacverového, ale práve tieto slová sa odtrhli od mena autora a stali
sa porekadlom, ako keby sa ponorili do jazyku. Tak slovo básnika zjednotilo národ, èo sa málokomu darí. Myslím, e cie¾om poézie je práve
táto skutoènos. Poézia má tvori to námestie, na ktoré sa ¾ud schádza,
aby sa zabával alebo plakal. Po Vladimirovi Vysockom takých básnikov
v Rusku niet.
Take dnená poézia a jazyk sa stali spojenými nádobami. Z poetického diela mimo vetkých bývalých ideologických odborov dávno
nejestvujúcich straníckych výborov slovo skáèe rovno do jazyka a odtia¾  spä do poézie, do rodného ivlu. Básnik stráca svoju individuálnos a spolu s òou  meno. Nie je dôleitý autor slova, je dôleité, èo je
povedané.

Smer prvý: rocková poézia
Najsilnejí vplyv na súèasnú ruskú poéziu mala poézia rockových
hudobníkov. Tento obrovský smer s nespoèetným mnostvom autorov
a ich diel je publikovaný na kadom kroku: v metre, na ulici, vo vlaku
Chlap s gitarou stojí v pouliènom priechode a nieèo spieva. Forma
a obsah verov sú spravidla nulové, ale v tejto poézii to je druhoradé.
Hlavne, e sa objavia dve alebo tri slová, ktoré neèakane nadobudnú
charakter výzvy alebo definície ivota. Pred pätnástimi rokmi zahynul
Viktor Coj, ktorý spieval: Skupina krvi je na rukáve, / Moje poradové
èíslo je na rukáve, / Zaelaj mi zdar v boji, zaelaj mi: / Neosta v tejto
tráve  To sa spievalo po Afganistane a pred Èeèenskom. Básnik si u
zaslúil pomník v Moskve.
Speváèka, poetka, tudentka menom Zemfira vyhlasuje: Chcem,
aby v ústach ostala / Èestná chu cigariet. / Je mi ve¾mi vzácny tvoj poh¾ad, / Nad tvoju farbu, niè niet. Zemfiru prenasledujú davy. Keï vystupuje na tadiónoch, stále je vypredané.
Za najhlavnejieho rockového básnika sa povauje BG  Boris Grebenèikov, ktorý spieva: Striebro Pána môjho Striebro Pána Èi poznám slová, aby som povedal o Tebe? Po rusky tieto biblické slová
znejú ve¾mi pekne. Slová vynáajú èloveka do niektorej svetlej iracionálnosti, preto BG je chápaný ako BOH (bog  po rusky).
V rockovej poézii najèastejie chýba akýko¾vek formulovaný zmysel.
Ale vzniká prostredie, v ktorom èlovek získava do najvyej miery nesputnané, to jest absolútne vo¾né jestvovanie. Stavia sa do polohy,
v ktorej má najbliie ku kadému na svete dobru.
Toto krátke rozprávanie o rockovom smere v ruskej poézii ukonèíme najrockovejou pod¾a náho názoru pesnièkou Borisa Grebenèikova Generácia zametaèov. Je v nej sformulovaná podstata tohto smeru.
Boli sme ticho jak teòatá,
Kým sa obchodovalo so vetkým,
Èo je len moné preda,
Vrátane naich detí.
A otrávený dáï
Padá do hnijúceho zálivu.
My sa vak stále dívame na obrazovku,
Stále ete èakáme správy.
A nai otcovia nikdy nás neklamú.
Nevedia klama,
Ako vlk nevie jes mäso,
Ako vták nevie lieta.

Smer èíslo dva: postmodernizmus
Genitálne aj geniálne!  tak charakterizoval istý literát stredného
veku ruský poetický postmodernizmus.

!$

Autor Bagtyropiè
zpráva
/ Autor Autoroviè

Tu si vimnime ako príklad jednu najvýraznejiu hviezdu tohto
smeru menom Linor Goralik, ktorej, aj keï hojne provokuje verejnos,
nemono odmietnu výnimoènú serióznos, schopnos k irokým zoveobecneniam a to výnimoène obrazovou cestou.

Pristupujeme teraz k tretiemu, najrozírenejiemu smeru, ktorý by
som nazval vlasteneckým ruským.
Nie je to, pravda, smer v skutoènom slovazmysle, ako nemôe by
smerom more. Hlavné je tu nie h¾adanie nového, ale vyjadrenie prastarej bolesti za matièku Vlas, ktorá u tisíc rokov zaniká a ktorú stále
treba zachraòova. Ko¾ko len krokodílových slz bolo preliatych vo veroch o ruských poliach a lesoch, o brezách a boroviciach, o ruskej ene
a dievèati, ktoré na kopci máva atkou! Keby slová týchto verov sa premenili na kamienky, mali sme v Rusku najlepie na svete dládené
cesty. Podobné vere sa písali, píu aj budú písa mono vdy. Nikto ich
neèíta, ale vznikajú, ako vzniká burina, ktorá dobre rastie tam, kde sa
nechodí. Básnici tohto smeru spravidla nepíu vo¾ným verom. Vetci
sú náboensky naladení, ale obèas sa tak rozèúlia, e sa dopúajú nekresanskej krutosti. Z ich nedozerného mnostva vyberieme jedného,
mono nie najprudieho, ale zato najtalentovanejieho, najsilnejieho
teraz v poetickom zmysle a preto i populárneho. Je to Gennadij Rusakov, ktorý o celom svojom prúde povedal toto:

Kadý mesiac vidím, e posvätné miesto je prázdne v susedných
jasliach,
Lebo môj nezaèatý syn krváca keï nastávajú dvadsiate èísla,
Tlaèí sa bolestivo, zmieta sa, chce, aby vyiel,
Krvou plaèe, epká: mamièka, ja by som sa ti ziiel
Postmodernizmu nedostaèuje telesný priestor. Kadý vonkají somatizmus je rázne odmietnutý. Postmodernistický básnik, sa chirurg,
h¾adá chorobu vnútri ivého tela. Vere vyvolávajú hromadu literárno-historických analógií. Nevedno preèo sa v pamäti vybavuje rímsky
cisár Nero, ktorý vytrhol maternicu z vlastnej matky, aby sa podíval na
miesto, na ktorom zaèal svoj ivot. Postmodernizmus je nanajvý tvrdý
alebo nanajvý bláznivý. Ale zároveò prináa nieèo celkom nové, nebývalé v jazyku a v pojmoch. Zatia¾ sa to formuluje iba v obrazovej sfére,
v straných ba otrasných obrazoch-odrazoch náho ivota.

Osirelos je strach pred kadým mávnutím.
Zbitému sa vade vidí päs.
Ja som pero aj páperie, privábený vták,
vreckový kanárik, ktorý proste jestvuje.
Rovesníci, majstri! Nepotrebujem niè.
Nae storoèie u pominulo, týèi sa za plecom.
Môj vek  moje roky, ako neskoré vyznamenanie.
Ale ja sa som na svojom osude, ako i predtým, nezúèastòujem.

Vyberie sa pred desiatou
kúpi si cigarety, 
a tam sa a zmieta vetko ivé jarnou radosou.
Vo tme uchotajú kríky,
chystajú sa kvitnú.
Psom, èo preili, susedka dáva po kosti.

Vlastenectvo nezakrylo pred Gennadiom Rusakovom skutoèný ivot.
Výzvy k záchrane vlasti nezahmlili rozum. Vo svojich hodnoteniach je
výsostne triezvy a preto, lebo je ve¾ký básnik, je najpríznaènejou postavou v celej dnenej ruskej poézii. Povedali by sme, e je najnárodnejí.
Je otvorený a úprimný, vlastní nedozerne irokú jazykovú paletu, farby z ktorej pôsobia ako èerstvé, neh¾adiac na bohaté a dávne tradície
smeru, ktorého predstavite¾om je. Výhodne sa líi od ostatných tým, e
vidí viac, ako tvrdí, a preto nie je cudzí iadnemu z tých smerov, ktoré
sme tu uviedli.
Taký je v krátkych rysoch dnený ruský poetický obraz. Môj názor sa
môe zda príli subjektívny. V kadom prípade zïaleka nezahrnuje
celé obrovské bohatstvo ruskej poézie, rozmanitosti ktorej sa mono
vyrovná iba poézia Èíny alebo Indie. Ale skutoèný cie¾, ten jediný cie¾,
o ktorý sa má snai kadé poetické dielo, sta sa námestím, na ktorom
sa zíde národ, taký cie¾, ia¾, momentálne nedosiahol ani jeden ruský
básnik. Posledný bol Vladimir Vysocký. Ale to sme u spomínali

Obloha je vlhká, taká,
ako keby ju op¾uli.
Jarná,
ve¾mi modrá.
Od tepla huèí v hlave
a srdce skáèe:
dívaj sa, dívaj sa 
celý ivot má pred sebou.
Ako e je to strané, Pane.
Mono sa moje slová budú zda divné, ale je v týchto veroch nieèo
z Èechova. Aj poviem, èo práve: moment vzájomného dotyku neobyèajnej vnútornej èistoty a neobyèajnej vonkajej piny. Odtia¾ pramenia
vetky tie strané hrany postmodernizmu a zdanlivá provokaènos,
tvrdos, bláznovstvo Vraj, postmodernizmus sme prebrali zo Západu.
Nie je to pravda. Je ná, domáci. Vonia èi smrdí na nás. Je to jav nový,
kritici ho nestihli poliapa, zatia¾ v tomto básnickom poraste blúdia.

(Z rutiny do sloventiny pøeloil autor)
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VLADIMÍR NOVOTNÝ / ijí v øíji aneb Bytí ve
støevech a lázách

pøíkladnì spolehlivým nástrojem komunikace vskutku civilizaènì
univerzální. Koneckoncù, na tom nìco bylo dosti pravdy odedávna,
jene teï se tomuto konstatování pøidává málem apokalypticky bezútìný rozmìr: kdy celý svìt orgiasticky holduje svým genitáliím, div
e ne jako poslední jistotì ve vekerenstvu, potom také není divu, e
právì jim vydány napospas musí být i jednotlivé èlovìèí sudby a sudbièky. A také jsou, a jiné cesty (prý!?) není, zvlátì nikoli tam, kde apollinské vìdomí øádu a souvislostí je rozmetáno a na padr dnení civilizaèní dionýskou ivoèiností.
Ale to je prastaré dilema a dostavuje se v lidských dìjinách pokadé
s naprostou neúprosností a pokadé vede k totálnímu zmìtení rozmanitých pøirozenì pospolitých vztahù. Také u Antoové je z tohoto pohledu
zhola vechno jako by obráceno vzhùru nohama, absence vlastního rodièovství vede k tragickému èi tragikomickému hledání rodièovství náhradního, tøebas i virtuálního, problém vlastního rodièovství je farizejsky vytìsòován pøíklonem k èemusi zbavenému ádoucí mravní
a morální odpovìdnosti A jedinou aurou autorèiných teroristických
i neteroristických postavièek se poté stává pochybná aura extrémní tìlesnosti. Vìru pochybná, leè o to náruivìji vytváøená a o to tvrdoíjnìji
a vemocnìji destruktivní ve svých zárodcích a posléze i v dùsledcích.
Duchovní svìt vech aktérù této pornogrotesky je k uzoufání
uzouèký, je neslitovnì limitován pøíslunými tìlesnými otvory a fyziologickými úkoji  a právì jejich prostøednictvím odevud prýtí zlobná
gesta a narùstá blasfemický vztah vùèi vekerému svìtu. Je toti beznadìjnì poitkáøský a staèí mu málo, proklatì infantilnì málo: jen rozko plynoucí z obcování s naimi lázami a s naimi støevy. Nejde
o ádné pokoutní pokuení a není to kolikrát vùbec málo. Ale také to
zpravidla ani trochu nestaèí, ztotoníme-li se s touto ultimativní filosofií øíje vdy a vude, pokud se octneme se v konfliktech s okolím nebo
se samým sebou. Pak ale snadno pøicházíme o to skuteènì jediné, co
máme: o pocit osobnosti, alespoò o zdání indviduality. Kdo ze vech
teroristù Antoové vak o nì jetì stojí? Je to pøece svìt bez lásky
a není tu nikde ani láska (èili nadìje) kdesi mimo tento svìt.
Jene Svatava Antoová nenapsala ádnou moralitu, nelo jí ani
o prozaickou psychologickou analýzu lidí vyinutých a hledících na
svou chorobnou a bezuzdnou vyhlodanost (bez nezbytné identity) jako
na akovskou masku svého druhu, která jim pomùe unést svùj vzdor
i svou beznadìj. Celý tento filosofický a etický problém pøenesla do vyprávìní, které má pobavit, nedojímat, ale upoutat, rozesmát, zaujmout
ètenáøe pouèené jako nepouèené, duchaplné jako prostoduché, a to
i vrením výjevù, které na jedné stranì moná ztìlesòují nìjaké zlovìstné znamení pøítomnosti, nicménì na druhé stranì jsou naprosto
nicotné, pomíjivé, nanejvý postmodernì uchopené jako pøíbìhy zjevnì modelové, vesmìs vybavené jenom svou modelovostí. Pak je ale falená celá vzdornost teroristù i lidí veskrze obyèejných, jejich protest
a smysl/nesmysl existence: defilují tu jen jako záminka k øíji, spoleèenské jako soukromé, resp. jako ivoucí dùkazy triumfu støev nad závity
mozkovými.

(Svatava Antoová: Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala.
Concordia, Praha 2005, 248 stran, náklad 500 výtiskù,
doporuèená prodejní cena 188 Kè.)
Obávám se a asi právem, e kadý, kdo vyrukuje s tou èi onou výhradou vùèi nové, tj. druhé prozaické kníce básníøky Svatavy Antoové
Nordickou blondýnu jsem nikdy nelízala (s podtitulem pro kritiky
i ètenáøe: Pornogroteska za èasù terorismu), se okamitì vystaví náramnému podezøení z roztodivného puritánství, úzkoprsosti, karohlídství, staromilství, antifeminismu, zapklosti a kdoví èeho jetì. Pøitom vak jde toliko o text, toliko o literární text, toliko o postmoderní
literární text, take je tuze záhodno si protøít kritické oèi a nahlíet pøeètené èili autorkou napsané jako typické postmoderní dílko, oscilující
mezi pokleslou a jetì pokleslejí literaturou za ouèelem umnì pùsobiti jako veskrze souèasný neboli umìlecký opus slovesný. Jím také
autorèina atraktivní Nordická blondýna nepochybnì je.
Jenome spíe ne groteska èi pornogroteska je to z ánrového hlediska zvlátní parabola, groteskní nebo satirická, ale moná také nadmíru køeèovitá. Jistìe to je parabola novodobého svìta, zmítajícího se
v osidlech své zpupné mylenkové nedùvtipnosti a hledajícího, navlas
stejnì jako v jiných a dávných epochách, východisko ze slepých ulièek
v (komerènì výhodné!) posedlosti èi umanutosti fyziologiènem. Pøitom ani v novìjí èeské literatuøe to není nic nového: psal ji o tomto
stavu vìcí, a nejednou nemálo sratì èi utìpaènì, kupøíkladu zesnulý
Jan Køesadlo, pranic neetøící ani Milana Kunderu a poklebující se duièkám lidí, kteøí ijí pouze svou øíjí. Vylíèením analogické scenérie
svìta smyslù beze smyslu zaujala namátkou té Natálie Kocábová ve
svém Monarchovi Absintovi, a teï v daném tematickém okruhu
a v tomto filosofickém horizontu pøila se svou stylizovanou trokou
(neboli s novým románem) rovnì básníøka Antoová.
Obecnì vzato, spisovatelka ve své knize (skrývajíc se za autobiografickými momenty z vlastního ivotopisu Svatavy Antoové) promlouvá o naí nynìjí civilizaci jako negativisticky èi vzdoruplnì naladìná
ex-undergroundová bytost protestující, navíc vydatnì poznamenaná
nìkdejími, dnes ji klasickými futurologickými vizemi Friedricha Nietzscheho. Svìt a je znièen a pak promìnìn od základu, s naí mentalitou i citovostí; budi tedy znièen, a nech dílo zkázy dolehne i na kadièký malý a komorní mikrosvìt jakékoli individuální pozemské
existence. Ponìvad tenhle svìt je nedokonalý, hrùznì nedokonalý,
k zblití nedokonalý, a jediné, co mùeme vùèi vem jeho rádobykonturám a rádobykreacím dát ze vzdoru vanc, je vlastní tìlesnost.
Ve skuteènosti vak, co filosof Nietzsche nedomyslel, vìøe stále jetì v mozek a intelekt, nejde o tìlesnost celkovou, nýbr pouze o tìlesnost orgánù vymìujících a rozplozujících. To jediné, co má smysl
v existenci, není-li pravda? Proto jsou vekeré genitálie nebo análie
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gurkami, kantorem, holièem, zlatníkem, zvoníkem èi hrobníkem:
Hrobník Antonín Brajgl sedmkrát / za tenhle mìsíc páèil zmrzlá
vrata zemì, / sedmkrát posvaèil po krk v otevøeném hrobì / ( ) /
Jména mrtvých zaslechne pod jeho okny, / kadé z nich v noci køièí
/ sedmkrát ze spaní  Zvlátní místo ovem náleí titulní postavì
krejèího Emila Noska. Jehla, køída, náprstek, / poházené jako vzpomínky na svìtovou válku, / které v nìm vybuchují kadý den s veèerem // Krejèí Emil Nosek si libuje / Èíslice na krejèovském metru
mu dnes ukazují, / kolik penìz má který z jeho zákazníkù v kapse.
èteme v úvodní básni Hodina dopolední, která mimochodem vyla
v Psím vínì è. 16 pod názvem Krejèí Emil Nosek (pradìdeèek).
Jiøí Koten si sbírkou vytvoøil své hodinky v nìkdejím slova smyslu.
Ujasnil si v ní své koøeny: prkna na zmrzlé døevìné boudì, / poèítám mezery, / ( ) / jsou jako øada mých pøedkù // Kterou z nich
mohu být já sám? Výraznì se mu do ní promítla hospodská zkuenost: Prí. O hospodský stùl pleská / spodek, svrek, eso, král / Lednový podveèer vykládá karty // Holiè se zase krabkou pustil / do
bramboru vzpomínání, padají slupky / z dìtství, z mládí, z dospìlosti A jinde: V hospodì dívá se na chlapy, / jak lucernami svých
piv / svítí si do úst, v dalí básni ruka s pùllitrem utahuje tkanièky
/ modrých il na pøedloktí. Myslím, e se Kotenovi témìø podaøilo
nìco podobného jako Bogdanu Trojakovi v jeho prvotinì nazvané Kuním tìtcem. Vytvoøil osobitý svìt (a u v té malebnosti starosvìtského malomìsta cítíme napøíklad inspiraci Hrabalem a Menzlovým filmovým provedením jeho textù, nebo ne), s urèujícím pohledem
dìtské hravosti. Trochu naivním, trochu (hravì) nerozhodným. Tuto
nerozhodnost vidím v rùznì se formujícím motivu náhody (Pìsti sevøené, / ani nùky / ani papír), nejèastìji se objevuje v místech, kdy
se princip náhody dostává do kontaktu se svìtem kalendáøových pranostik: Poèítám vlhké dladice / v temné chodbì v pøízemku. / Lichá, / bude pret i zítra, / sudá, / pøestane (podobnì i v básních
Ráno a Veèer). Jindy se lidová pranostika aktualizuje: Porostou houby, pitají báby, / v kantorovì Martì zas dorùstá mìsíc
Z dìtského svìta do sbírky nakukují i nìkteré nadpøirozené motivy,
holiè napøíklad cestou z hospody domù na lávce potkal ïábla //
(byla to koza, a pøíli ivá), v potoce na kluky èíhá Hastrman?
Nebo / jen paerák nití? Ale dítì u samozøejmì básník není. Je to
mladý mu! Objevuje svìt (Celý svìt vidìný / skrz rùové brýle enského tìla) a chodí do hospody, pøemýlí o pomíjivosti vezdejího bytí.
A ze svých poznámek vytvoøil pøedkládané hodinky.
Jiøí Koten snad jetì øíká trochu víc, ne by báseò potøebovala, nìkdy
zbyteènì dopovídá, napøíklad v textu Za pìt minut dvanáct Úhrnem
jsou ale Pøebohaté hodinky pradìdeèka Emila pøíjemným setkáním,
po nìm v pamìti zùstane øádka slibných verù a obrazù. Pøiznám se,
e jsem se tìil na setkání dalí.
Nové setkání slibovaly napøíklad ukázky ve Welesu è. 17 èi ve Tvaru
5/2004. Uskuteènilo se na poèátku podzimu 2005, kdy vyla v nakladatelství Host druhá sbírka Jiøího Kotena Aby dùm.

Pohlaví je jen dalí hraèkou, èteme v mottu k této knize. Leè ukazuje
se, e èím víc je pouhým nástrojem, tím víc nám strojí úklady a pøipravuje o ve: nejen o nìjakou smysluplnou filosofii ivota, nýbr i o prostinké potìení ze hry, která je zdánlivì tou nejlidtìjí zábavou ve vesmíru, která vak také neuvìøitelnì odliduje. Proè si potom na
znamení, e svìt nám patøí, po vzoru románových postav Svatavy Antoové s gustem a bezmylenkovitì nepøipevòovat na údy rùové malièky? Budeme to pøece pak my, koneènì ryzí my!

PETR ODEHNAL / Dvakrát Jiøí Koten
(Jiøí Koten: Pøebohaté hodinky pradìdeèka Emila. Centrum
køesanské kultury sv. Vojtìcha, Ústí nad Labem 2001;
Aby dùm. Host, Brno 2005.)
Kniní debut Jiøího Kotena pøiel rychle. V únoru 2001 se objevily
dvì jeho básnì v Hostu, toti v rubrice Dílna. Stejné básnì pak pøinesl
poèátkem bøezna toho roku Tvar (5/2001), ovem s dalími 17 texty.
A jetì toho roku vyla jako 4. svazek Edice elipsa vydávané Centrem
køesanské kultury sv. Vojtìcha v Ústí nad Labem Kotenova prvotina
Pøebohaté hodinky pradìdeèka Emila. Sbírka má dva oddíly, pøièem
soubor publikovaný ve Tvaru tvoøí základ oddílu prvního (13 z 20 básní oddílu, jeden text je pak v oddílu druhém). Texty publikované ve
Tvaru jsou vìtinou pevnì ukotveny datem svého vzniku, které je uvádìno jako nadpis. Odhlédneme-li od drobných posunù v jednotlivých
textech, zaujme nás pøedevím to, e autor dotvoøil textùm názvy, a to
v souladu s kompozièním zámìrem naznaèeném v mottu sbírky:
 toho èasu si kadý nechával zhotovit bohatì zdobené hodinky,
které obsahovaly kalendáø, modlitební knihu a celý vlastní svìt jejich majitele, vèetnì nevyhnutelných astronomických pravd  Z básnì oznaèené ve Tvaru datem 2. 11. 2000 se stala Hodina úvah
o uspoøádání vesmíru a napøíklad báseò Krátkozrakost? byla pøejmenována na Hodinu krátkozrakosti.
Úhrnem je celkových 40 textù sbírky øazeno dle názvù èasovì jednak v rámci dne, od rána do veèera (Hodina dopolední, Ráno, Poledne, Hodina odpolední, Veèer, Za pìt minut dvanáct, Veèer), jednak
v rámci roku, od ledna do prosince (Leden, Únor, jaro a léto básník eliminoval, u v prvním oddíle pak toti pøichází Podzim, ve druhém oddíle se objevují Listopad a Prosinec). I z tohoto pohledu je vidìt, e nejvíce básní má peèe podzimu a zimy. Pøebohaté hodinky tedy ve své
kompozici odráejí v mottu jmenovaný kalendáø.
Prostorovì jsou Kotenovy texty urèovány prostøedím malomìsta
v severních Èechách a jsou napjaty mezi prvorepublikovými obrázky
s jistými prvky idyly a vzpomínkami, souèasnými proitky a mylenkami básníka (v tom souèasném svìtì se prostor textù roziøuje
o v samotì procházenou volnou krajinu s lesy a potoky). Prvorepublikové mìsteèko Koten zalidòuje nìkolika výstinì portrétovanými fi-
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IVO HARÁK / Kniha s noblesou

Sbírka má tøi volné oddíly, kterým pøedchází báseò Aby dùm Jak
autor øíká v Hostu 7/2005, inspirací k napsání vstupní básnì a prvního
oddílu sbírky s názvem Dùm byla smrt jeho babièky, které je kníka dedikována. Vstupní text s anaforickým Aby byl dùm domem, musí
(dvakrát je podmínka formulována s nesmí) i první oddíl knihy se
snaí vymezit základní ivotní prostor èlovìka, a u je jím dùm, nebo
jen byt. K tomuto vymezení pøistupuje autor právì po úmrtí své babièky, a proto je spoluurèováno samotou a listováním v albu rodinných
fotografií èi èetbou babièèiny korespondence (úryvek z ní dokonce tvoøí samostatnou báseò Z dopisu babièce).
A brzy se setkáme s veri, které okouzlovaly ji v Pøebohatých hodinkách. V básni První noc v domì vystoupáme s autorem do podkroví: Bylo tam horko / a tìla mrtvých much na podlaze ustila, //
jako kdy si vichni rohatí letí eusy ocasem / a drhnou je pískem
z pøedpeklí. První noci v domì jsou prodchnuty osamìlostí, prázdnotou, bolestí, nejistotou, chvílemi odevzdaností (pasivitou), výèitkami
(Rezatá iletka svìdomí ( ) / pecen v osrdeèníku / krájí na drobné krajíce). Je podzim, trochu sychravo. Tu a tam se lyrický subjekt
nudí. Ale je tu také oèekávání. Z ticha a soustøedìní se rodí (ve srovnání s prvotinou) pøemýlivìjí, rozjímavé vere, básník své okolí soustøedìnì pozoruje. Ta lehkost nápadù jako by ustupovala tíze existence. Usíná a srdcem ti rachotí klíè. / Zamyká v sobì: dalí den
pryè.
Druhý oddíl, Michaela v domì, zabydluje Koten dívkou nazývanou
Michaela: Michale v oknì s výhledem do aleje, Michaela chystá na
stùl, Michaelino marodìní (Vidím, jak je unavená, / vyèerpaná pozorováním èerných køíù / v bílých kachlièkách ) Kotenova øeè
je zde civilnìjí, texty ovem trochu sklouzávají v pøípadì milostných
tónù do banalit, kterým by snad lépe sluel dopisní papír. Jestlie
v prvním oddíle sbírky se básník nìkdy nudil, nyní se chvílemi nudí
ètenáø. K tomu se navíc pøidávají formální momenty. Zatímco prvotinì
dominoval volný ver a s rýmy jsme se setkali jen výjimeènì, Aby
dùm obsahuje nejednu báseò v øeèi vázané. Text je vak nìkdy spíe
rýmovaèkou, co není jen otázka rytmu, ale i jednoduchých a bìných
rýmù. Jako rýmovaèka napøíklad vyznívá závìr básnì Michaela chystá na stùl (v úvodní pasái toto nebezpeèí eliminoval Koten prací
s asonancí, kterou vyuívá i v dalích textech) a básnì Michaela si prohlíí ojínìné stromy a árlivost (?). Tyto výtky se týkají i nìkterých
textù tøetího, posledního oddílu.
Ten nese název Vechny pøístupové cesty. Jde o soubor básní z cest,
toti pøedevím z cest vlakem (výjimeènì elektrikou) èi cest pìích,
v jejich názvu se vìtinou objevuje místo, pøípadnì èas. Hodiny ve vlaku, pohledy z okna, odposlechnuté rozhovory, pozorování spolucestujících, èekání na nádraích. Na obloze probíhá váení / mrakù, ztìklých borcù pøed zápasem. Lyrický deník z cest. Pes se plaí. V hubì
skáèe mu jazyk  pøes vihadlo slin.
Aby dùm? Èekal jsem víc (ano, moje chyba). Ale nedostal jsem
málo!

(Bohumila Grögerová: Klikyháky pamìti /Rozhovor Radima
Kopáèe/, Concordia, Praha 2005, 1. vydání, náklad 500
výtiskù, cena 169,- Kè.)
Klikyháky pamìti  rozhovor Radima Kopáèe s Bohumilou Grögerovou  jednak navazují na pøedchozí (quasi)vzpomínkové knihy autorèiny (nìkteré napsala jetì spoleènì s J. Hiralem), jednak na Kopáèùv déletrvající zájem o experimentální vìtev èeské literatury
(a takté na knihu jeho rozhovorù s básníkem a výtvarníkem J. Kovandou): Od prvorepublikové (rodinné) atmosféry (Básnì snad tehdy
èetli vichni mladí, poezie byla bez nadsázky masovou èetbou.) se meandry øeky pamìti posouváme a do èasù èerstvì porevoluèních,
v nich jako by literatura nikoho nezajímala a slovo ztrácelo svoji
váhu.
Pøesvìdèivé svìdectví vydává Grögerová o situaci tìsnì pøed vypuknutím 2. svìtové války  její otec byl armádním dùstojníkem. Hovoøí
také o protektorátu, o fanatismu nìkterých Nìmcù: Ne se ho podaøilo znekodnit, zabil velký poèet lidí. Pøedtím jetì v bytì zastøelil svoji
manelku a tøi dìti. O pováleèných iluzích, ale také nelehké situaci
osobní (Zùstala jsem se dvìma dìtmi bez zamìstnání a bez penìz.)
a pozdìjím vystøízlivìní v letech padesátých (Procesy proti kùdcùm
a sabotérùm, proti vesnickým boháèùm a klerofaistùm støídaly procesy se zrádci, váleènými zloèinci, agenty a zaprodanci imperialismu.)
 vèetnì zklamání ze skutkù nìkdejích pøedstavitelù takzvané meziváleèné avantgardy (najmì Vítìzslava Nezvala).
Osudovou chvílí bylo pro Bohumilu Grögerovou setkání s básníkem a pøekladatelem Josefem Hiralem. Prvnì nás svedl Dostojevskij. Bez zbyteèných ozdùbek, bez nìkolikerého natírání a lakování,
bez sáhodlouhého vysvìtlování svede G. málo slovy  nanejvý nìkolika vìtami  charakterizovat toho neb onoho umìlce, s nimi se potkala na cestì ivotem (J. Vladislav: Nevím, který mu by se umìl o enu
tak peèlivì starat jako on  a pøitom pracovat.).
Za nejpodstatnìjí informace pokládám ovem takové, které se dotýkají spoleèné (vèetnì pøekladù) tvorby dvojice J. H.  B. G.: Hiral byl
múzický typ, dá se øíci naturtalent, já jsem prùhlednìjí, není ve
mnì mnoho zákrutù, míøím pøímo na cíl Zatímco Josef obrábìl, cídil,
letil text a dodával mu rytmus a kulturu, já kvùli pøesnosti porovnávala Morgensternovy pøeklady do francouztiny a angliètiny, sbírala
a èetla vechny dostupné studie o nìm a pídila se i po smyslu jeho pozdìjí, esoterické poezie. JOB  BOJ byl ná první pokus o pojetí básnického jazyka jako materiálu. lo o verbální konstrukce, sestavované
podle pøedem daných pravidel. Podkladem textù ve sbírce Meandry se
staly nìkteré z fyzikálních a biologických zákonù, teorie makroa mikrosvìta a také poèítaèová technika. Pseudologickými metodami
jsem se snaila obrátit je vzhùru nohama.
Ponìkud skeptický jsem vùèi snaze B. Grögerové (a pisatele doslovu

"

Autor Bagtyropiè
recenze
/ Autor Autoroviè

míry èasový  vechny ètyøi básnì líèí cestu do Lichkova (do Lichtenau) a kadá z nich zaèíná jednostejným verem sudetský kraj. Ze sudetské tematiky se závìreèný oddíl vymaòuje posledními veri poslední básnì: èekáme e pøijde K / ochutnáme øeè jak èerstvý / chleba /
vymìøil cestu k touze a smíru / u víme kam / k podzimku víme.
Pro Kubíèkovu poezii je pøíznaèné vìdomí èasu, plynutí èasu. Rod
roku je má v titulu i v tématì, ale stejnì tak tomu bylo u v dávném
básnickém debutu, který se jmenoval Dny sluncí. Povìdomí èasu je
u Kubíèka stále stejné, podstatnì se vak zkvalitnil zpùsob jeho básnického vyjádøení.
Podoba Kubíèkova vere není tak zcela bìná. Rým se u nìho vyskytuje dosti sporadicky, nedùslednì, jeho absenci nahrazuje nejrùznìjími zpùsoby. Nejèastìji se tak dìje aliteraèním verem. Letní oddíl, nazvaný Rod letní, zahajuje kupø. báseò Ladìní léta, je je aliteraènì
zaloena na konsonantech l a z: lazurit léta lechtá / lem vody s lekníny / leptavý podveèer lepká / zahrada jak louka za zdí / zazdí zunivé
zvuky / jen meze plné chvìní / laènivì léto ladí. Báseò je hravì zvukomalebná, svého zvukového maxima dosahuje ve svém støedu 
v sousedství homonym za zdí a zazdí. Postavení obou výrazù je umocnìno nejen jejich sousedstvím, ale také jejich postavením na konci
a na zaèátku vere.
Jindy zase kultivuje Kubíèek své vere tím, e je zakládá na jednostejném vokálu: pud ztuhnul tu v útlumu; tráva sálá zrána; v básni
Ledoleden tímto zpùsobem spíná první dva vere: leden jetì ledem
zebe / zvuk ztuhnul v úlu. Kubíèek je zvukomalebností prostoupen,
dokazuje to nejen titul jeho sbírky, ale také názvy svých pøedchozích
básnických svazkù  Bloudivá blízkost a Volba volnosti.
K nejlepím básním sbírky patøí ty, v nich je neuralgické místo básnì podtreno rýmem, tak je tomu napø. v závìru básnì Jarní pravidla:
nesedej a nelehej na zem / zem studí jak ledová voda / voda je klamavá a zrádná / zrádná bývá janèivá láska / láska roubík i roub / roub tìpujeme kopulací / kopulací láska èasem ztrácí. Kvalita básnì spoèívá
ovem nejen v koncovém rýmu, ale stejnì tak v prùbìné návaznosti
shodných dvojic na konci a na zaèátku verù: zem  zem, voda  voda
atd. (Pokud jde o závìreèný rým, pochybuji zda sdìlení posledního vere odpovídá skuteènosti.)
Kubíèkùv básnický um má vak své hranice, které pøekroèeny navozují ponìkud nesourodé a køeèovité pøedstavy: vrkavì vlní / vilná
tráva plná smetany / smetánky smetou stmìní. Nebo: kòouravý dé
línì klimbá. Pro kvalitu sbírky je rozhodující, e stmeleniny tohoto
druhu v ní zùstávají na okraji.
Miroslav Kubíèek je básník úsporného slova, jeho pøedstavivost je
inspirována pøírodním dìním a plynutím èasu. Rod jeho roku trvá.

J. Suka) vymezit odlinosti mezi muským a enským psaním: zpùsob
psaní není po mém soudu determinován generovì, ale kvantitou
a kvalitou talentu. K rozvoji experimentální poezie u nás v 60. letech
XX. století bych  vedle kontaktù se zahranièím a vìdomí, e úzce souvisel s rozmachem poèítaèové techniky a komunikaèních technologií
vùbec  dodal navíc potøebu pøehodnotit  po zklamání ze sluebnosti
umìní (a umìlcù) v 50. letech  jazyk umìní. Èlovìk mé generace je
stále ve støehu. Neznám jediný smylený pøíbìh, by by byl dokonale
epicky zpracovaný, který by mne upoutal víc ne prostý dokument. 
dopovídá sama B. Grögerová.
Objevila-li nae literatura Bohumilu Grögerovou jako samostatnou
autorku pomìrnì nedávno, není jejímu tvùrèímu vývoji docela práva.
Aè tato o sobì skromnì øíká: Pozice druhých houslí mi vyhovovala;
víme, e se sama pokouela tvoøit vlastnì od poèátku, od 30. let minulého století. Alespoò tak o tom svìdèí texty otitìné v závìru námi recenzované knihy: jde o juvenilní Touhu, Zajícùv den (z r. 1958), v nìm
cesta po obnovení vánosti realistického zpùsobu zpodobení jde pøes
prózu vpravdì gramatickou  s jemnými nástøihy surreálními  a do
jisté míry také autobiografickou, a subjektivní cestopisnou reportá Verona  Brunnenburg (z r. 1992).
I nad nimi by jistì jejich pisatelka  noblesní v kultuøe jazyka i tom,
co a o kom jím øíká  pravila: Mám za sebou astný ivot. Vìzme
tedy, e astný neznamená v tomto pøípadì lehký, ale: naplnìný.

FRANTIEK VETIÈKA / Kalendáøní cyklus
Miroslava Kubíèka
Miroslav Kubíèek: Rod roku, Luna, Zábøeh 2005, 1. vydání,
náklad 200 výtiskù, fotografie M. Griga, grafická úprava a návrh
pøedsádky Josef Lubiè, 80 stran.
Miroslav Kubíèek (1934) je básník z generace edesátých let. Vysokou kolu studoval v Olomouci a ne náhodou tam byl jeho starím spoluákem Jiøí Pitora. Kubíèek debutoval roku 1963, na zaèátku sedmdesátých let mu mìla vyjít druhá sbírka, pro básníkovy názorové postoje
nejen nevyla, ale její autor byl navíc vyhozen ze zamìstnání. K návratu do normálního ivota a k publikaèním monostem dolo a na
zaèátku devadesátých let. Dnení sbírka Rod roku je jeho v poøadí
sedmá.
Na Kubíèkovì Rodu roku je pozoruhodné u jeho uspoøádání. Má
tvar kalendáøního cyklu, jen rozdìlil do pìti oddílù, z nich první ètyøi
jsou uspoøádány podle roèních období (od zimy do podzimku). Kadý
z tìchto ètyø oddílù má po deseti básních, z nich kadá je sedmiverová. Pátý oddíl je ponìkud jiný, jmenuje se Smíøení, obsahuje ètyøi básnì (opìt od zimy do podzimu) a kadá z nich má po ètrnácti verích
(dvojnásobek rozsahu básní z pøedchozích oddílù). Z hlediska svého zamìøení jsou první ètyøi oddíly nadèasové, kdeto poslední je do znaèné
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poezie. Na kníku Samomluvy, vydanou v nakladatelství Vetus Via,
nyní autor navazuje titulem A hudba?  souborem básní bez názvu,
textù z let 19992002, které mají jasné souøadnice: Brno kam se podívá a výpùjèku od Oldøicha Nového  jen pro ten dnení den. Èili:
V kníce najdeme deníkové záznamy svázané s místem a èasem, s moravskou metropolí na pøelomu století, jejími ulicemi a domy, zaplnìnými tichými hovory, buï autorskými samomluvami, anebo úryvky
z odposlechnutých øeèí.
A hudba? tedy pokraèuje v tradici mìstského civilismu Skupiny 42,
obsahuje poezie coby koláøovské oèité svìdectví: eviduje skuteènost,
pozoruje postavy a vìci kolem, èastìji na ohranièené ploe ne v otevøeném prostoru; tedy buï v bytì (pohyb vìtve za oknem, úklid v pokoji, zvonìní budíku, blikotající obrazovka poèítaèe aj.), anebo v hospodì. Ostatnì motiv lahváèe, který se vynoøuje na nìkolika místech
Kuèerovy sbírky, by v souèasné moravské poezii vùbec stál za podrobnìjí rozbor, a se objevuje v poezii Hrbáèovì, Slívovì, anebo ve verích
Petra Hruky, k jeho tøi roky staré kníce Vdycky se ty dveøe zavíraly má Kuèera jen pár krokù.
A hudba? je souborem tiché, cudné poezie, básnických textù, které
jsou váné a pokorné (dìkuji za tyto chvíle). Avak autorské spoléhání na fakt, e vechny události v sobì mají potenciál nosného pøíbìhu,
e odkudkoliv mohou vést poetické stezky plné napìtí a údivu, vábící
k cestì do dáli, za velkými vìcmi a dùleitými zprávami, e staèí jen trpìlivì vyèkávat a ono se nìco stane, mnohdy selhává a Kuèerovy básnì rychle zplaní, zbanálnìjí. Titulní hudba tak zùstává pøíli zakleta
v hlavì svého mlèenlivého kompozitora; ke ètenáøovu uchu doléhá jen
velmi, velmi vzdálenì

(Jiøí Koten: Aby dùm. Host, Brno 2005, 68 stran, náklad
neuveden, cena 99 Kè.
Vojtìch Kuèera: A hudba? Host, Brno 2005, 60 stran, náklad
neuveden, cena 99 Kè.
Marek indelka: Strychnin a jiné básnì. Paseka, Praha a Litomyl
2005, 44 strany, náklad 300 výtiskù, cena neuvedena.)

vihadlo slin
Jiøí Koten, letos estadvacetiletý básník a asistent na ústecké Pedagogické fakultì University J. E. Purkynì, ijící mezi Jabloncem nad Nisou a Ústím nad Labem, publikoval svoji první kníku pøed ètyømi
roky. Co ètenáøe nepøíli pohledného svazeèku Pøebohaté hodinky pradìdeèka Emila (nakladatelství CKK sv. Vojtìcha) na juvenilních verích tehdy zaujalo nejvíc, byla nápaditá, mnohdy zcela osobitá obraznost podepøená schopností sebereflexe.
Lyricky groteskní potenciál nìkterých textù, hravost a formální nezávaznost najdeme i v Kotenovì druhotinì  titulu Aby dùm, komponovaném celku, sloeném z ouvertury a tøí èástí a vydaném jako 74.
svazek Edice poezie Host. Volný i vázaný ver, respektive autorská práce s nimi, s jejich rýmy a rytmem místy vyznívá jako parodie nebo polemika: podobnì jako Norbertu Holubovi nebo Jaroslavu Kovandovi
také Kotenovi se nìkteré básnì po formální stránce jakoby nedaøí; naopak jiné prokazují ruku bezmála virtuoza.
Také Koten, podobnì jako Vojtìch Kuèera nebo Petr Hruka, abychom zùstali u tvùrcù spojených s Hostem, je  a to zejména v prvním
oddílu sbírky  básníkem na uzavøené ploe: jeho texty rámuje prostor
domu, bytu, v nìm tvùrce, a u symbolicky èi skuteènì, listuje albem
starých fotografií a vstupuje do pøíbìhù postav, které jsou na nich zvìènìny; napojuje se na genia loci a na mytologie tìch, je místo oivovali
kdysi pøed ním. V druhém oddílù Koten vstupuje do souèasnosti, tón
jeho psaní se ze vzpomínkového, memoárového mìní v milostný 
plochou, na ní básník projektuje svoje touhy, je dívka Michaela. Finální oddíl je nejsilnìjí èástí knihy: prostorem se tu stávají vlaková nádraí a pøesné záhledy okamikù, v nich se vyèkávání mìní v pohyb
a doèasné bytování v cestu, naplòují vere pozoruhodnými obrazy (v
hubì skáèe mu jazyk  pøes vihadlo slin, tak sám: jako hùl vyjmutá
z detníku aj.).
Jiøí Koten v kníce Aby dùm sice trochu zvánìl, sáhl svými texty
více do hloubky, dotkl se a studené odpolední mlhy, pocítil samotu,
avak mezi soudobými èeskými básníky stále patøí k výjimkám, které
svoji poezii dokáí rozvlnit subtilní komikou.

Tajné pláe
Praské nakladatelství Paseka se vydávání souèasné èeské poezie
vìnuje sporadicky èi spíe nevìnuje vùbec, vyjma pøíleitostných edic
klasikù typu Jiøího Grui èi Pavla ruta anebo antologie Pegasovo pouèení, ohlíející se oèima Petra A. Bílka za èeským básnictvím mezi roky
1945 a 2000. Tím spí je tøeba ocenit odvahu k publikaci útlého debutu
Marka indelky, narozeného v roce 1984 v Polièce nedaleko Svojanova, nyní studujícího v Praze na Universitì Karlovì Fakultu humanitních studií: kníka Strychnin a jiné básnì shrnuje sice pouhých estnáct textù na ploe zhruba ètyø desítek stran, nicménì jde o zøejmý
debut-pøíslib.
Podobnì jako v poezii Miloe Doleala nebo Pavla Kolmaèky je
i v indelkovì dìjových, spontánnì plynoucích textech urèujícím prostorem venkov, otevøená krajina, která probouzí v èlovìku jednak úzkost, jednak údiv. V tomto prostoru a z vednodenních proitkù  nebo
autor Strychninu a jiných básní je empirikem, básníkem zraku, hmatu anebo èichu , ale také ze vzpomínek, vyrùstají dvojaké obrazy: na
stranì jedné jetì narychlo èrtané rukou juvenilního tvùrce a napájené z tradièní motivické studnice debutantù (vztah k druhému, osamìlost, bolest, smrt), na stranì druhé vak v celé øadì momentù podi-

Vzdálená hudba
Pìt let uplynulo od doby, kdy také druhý ze zakladatelù poetického
magazínu Weles, Vojtìch Kuèera (1975), vstoupil do literatury sbírkou
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vuhodnì osobité, pøirozenì suverénní, schopné zasáhnout ètenáøe
a vtáhnout jej do autorského svìta.
indelkovy lehce melancholické prùzkumy tajemství, která uvízla
mezi èlovìkem a krajinou, èlovìkem a zvíøetem, èlovìkem a nocí nebo
èlovìkem a tichem, se dìjí v prùseèíku doznívajících dìtských fantazií
(ili jsme na tajných pláích / ve starém domì) a zjevující se obludy
dospìlosti. Nìkteré vere mají evokaèní sílu pøíbuznou dílùm raného
nìmeckého expresionismu (ve vzduchu byly nemocné plíce), jiné
vyvolávají dojem skuteènosti jako nepøetritého pøeludného reje,
v nìm se èas i prostor rozpoutìjí. Básníkovy pøekrady inspirací, ale
poezii ve Strychninu a jiných básních natìstí víc roznìcují, ne utlumují. To je patrné zejména v závìreèné fantazijní skladbì-podobenství,
která dala celku jméno  zpytování vztahu k mladímu bratrovi, kterým prolíná touha po ivlu moøe, po nìm se dá plavit, ale ve kterém
lze také utonout, se postupnì mìní v drama skoro mytické.

zie nadviae rozhovor s publikom. Vdy ho zaujímala budúcnos ¾udskej komunikácie, a teda prítomnos dialogickej básne. Preto sa usiloval by èo najzrozumite¾nejí: Poezie je pro mì maximální poselství,
dosaené minimem prostøedkù. Tím je velice aktuální Lidé dnes
nepotøebují velké eposy. Potøebují krátké drobné objevy. Ve vìdì
i v poezii.
On svoje objavy oprel aj o poznanie, e poézia je vo vetkom. No nielen v básni Pøíbìh Fausta nezabudol ironicky doda, e to je nejvìtí
argument proti poezii.
V istom èase aj toto bol jeden z argumentov proti nemu, proti takémuto typu poézie pripomínajúcej fotografie  momentky s civilnými
rekvizitami, na ktoré ich autor vrství reflexívno-filozofické zloky textu. Dobová kritika mu okrem iného vyèítala opaèné garde. Pod¾a nej
sa básne mali odohra v smere od básnickej reèi k mikropríbehom,
a nie naopak. Je to ako spori sa o to, èi èlovek, ktorý otvorí dvere, odniekia¾ vystupuje alebo niekam vstupuje. Zaiste jedno i druhé. Napokon
hovorí o tom i Holubova báseò Jdi a otevøi dveøe z rovnomennej zbierky z roku 1961: Jdi a otevøi dveøe. Tøeba tam pes krábe. Tøeba je tam
magické mìsto. Nebo obraz obrazu. I kdyby tam bylo jen duté vanutí,
i kdyby tam nic nebylo  alespoò prùvan bude.
Keï èas literárnej kritiky spochybòovala jeho takmer posadnutos
poetickým obrazom, ktorý pôsobil emocionálne aj napriek tomu, e autor zave uplatnil verbálny register vedeckého jazyka, Holub usúdil, e
je viac ne mnohí jeho literárni kolegovia více závislý na koneèných
obrazech a koneèných mylenkách, e ho na básni zajímá ten skok.
To je její jádro, její hlavní mylenka.
Necelý rok po tom, èo zomrel, bøeclavské divadlo poézie Regina hosovalo v USA s anglickou verziou inscenácie jeho poézie, nazvanou
Well Never Get Parts Like That Again, s hudbou Vladimíra Mertu. Pásmo, v ktorom úèinkoval aj skvelý recitátor a nadený propagátor Holubovho diela Miroslav Kováøík, malo ve¾ký úspech. S tým sa vak poèítalo, keïe Holubova poézia je preloená do 39 jazykov a zdomácnela
najmä v anglosaskom svete. Autor na adresu mnostva prekladov svojej poézie skromne a sebaironicky poznamenal, e sa relatívne ¾ahko
prekladá, lebo on sám je ove¾a hlúpejí ne iní èeskí básnici, a teda
prekladatelia pochopia, èo má na mysli. Navye nepíe básne pre to,
aby si roziroval vlastný duchovný obzor, ba ani pre peniaze. Mono sú
tieto zdôvodnenia iba vo¾ným prekladom toho, èo Holub povedal pri
inej príleitosti: Podstatou umìní je, e to moc neumíme.
Miroslav Holub to vak vedel. A svoje umelecké úlohy si èasto plnil
s humorom. Napriek tomu, e srdce bije od leknutí k leknutí, ako napísal v básni Vesmír myi.

MARIÁN HATALA / Lepie úlohy Miroslava Holuba
Medzi najvýraznejie postavy modernej èeskej poézie patrí Miroslav
Holub (13. 9. 1923  14. 7. 1998). Vydavate¾stvo CARPE DIEM, v ktorom
vychádzajú Holubove Spisy v tyroch zväzkoch, nedávno predstavilo u
tretí, nazvaný Eseje a sloupky.
Koho v literatúre neoslovujú hry na postmodernu, na druhý plán
a programové intertextovanie, koho nudí lexika poèítaèov a módne
kàèe exhibicionizmu, kto uprednostòuje komplexnejí poh¾ad na ivot,
svet a na literatúru a aj od poézie oèakáva existenèný záber a ¾udskú
závanos, akiste si spomenie na Miroslava Holuba, básnika a imunológa.
Knine debutoval v roku 1958 básnickou zbierkou Denní sluba,
koncom 50. rokov sa spolu s J. otolom a I. Klímom objavoval na stránkach literárneho èasopisu pre mladých autorov Kvìten, ktorého základným ideovým a estetickým postulátom bola poézia vedného dòa.
Holub sa vak èoskoro stal plevelem èeské literatury, ako sa na jednom zo zjazdov ÚV KSÈ vyjadril Alois Indra. Po okupácii v auguste 68
Holuba vylúèili zo Zväzu èeskoslovenských spisovate¾ov, z Akadémie
vied, nesmel existova ako básnik, ale len ako vedecký pracovník 
v Ústave klinického experimentálneho lekárstva. V tom èase v radoch
skutoèných milovníkov skutoènej poézie obiehala i jeho báseò Struèná
úvaha o praskline. O tej, èo postihuje chrbtice a najèastejie ju mono
zahovori, o prasknutých ¾uïoch, ktorí sa vydávajú za monolity. Èitate¾sky mimoriadne ob¾úbené boli vak mnohé Holubove Struèné úvahy na rôzne témy (o maèkách rastúcich na stromoch, o presnosti,
o mapách, o zabíjaní kaprov, o potope ).
Holub bol autorom verov okamitého úèinku, priamoèiarych, konkrétnych, hmatate¾ných, bez zbytoèných formálnych okrás, a pritom
metaforicky bohatých, originálne vypointovaných. Väèinu z nich písal s vedomím, e ich bude verejne èíta, e práve prostredníctvom poé-
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Rakousko chystá Velkou cenu pro
východoevropskou literaturu

...

(Vídeò/Praha) Jako svébytný krok smìrem k prohlubování evropské
integrace chápou plánovanou Velkou cenu pro východoevropskou literaturu její rakoutí inicitátoøi. Cena má autorùm z deseti zemí støední
a východní Evropy usnadnit vstup do nìmeckojazyèného prostoru.
Bankovní skupina Bank Austria Creditanstalt, kulturní instituce
KulturKontakt Austria a klagenfurtské nakladatelství Wieser chtìjí
touto cenou zároveò zprostøedkovávat pøehled o literární tvorbì støedo- a východoevropského regionu a upozoròovat na její rùznorodost.
Velká cena pro východoevropskou literaturu bude poprvé udìlena na
podzim pøítího roku. Mezinárodní porota vedená prezidentem mezinárodního PEN-klubu Jiøím Gruou bude vybírat z autorù ocenìných
grémii jednotlivých zemí.
První cena je dotována sumou 7500 eur (asi 225 000 korun). Pojí se
s ní zároveò dvojjazyèná publikace ocenìného díla v øadì EditionZwei,
která vychází v nakladatelství Wieser (v èetinì a nìmèine tu ji byly
vydány básnì Kateøiny Rudèenkové). Vydání díla v originálu a nìmeckém pøekladu se plánuje i pro druhé a tøetí místo. Vech deset výhercù národního kola soutìe bude navíc pøedstaveno bìhem autorských ètení. Cena by se mìla udílet kadé dva roky.
(com)

HOST LETOS VYDAL a Martin Stöhr do Psího vína poslal Návraty
do elar - rozhovor, který vedla Dora Kaprálová s Kvìtou Legátovou.
Rychlé, struèné odpovìdi na rychlé a struèné otázky. Týkající se ivotabìhu, války, víry, iluzí, ochrany zvíøat etc. Dost nemoderní psaní, budeme-li za moderní povaovat pøedevím nasísání do lonic èi døení due
na døeò. Ano, nìkde bych uvítal slovíèko nevím, pauzu a vìtí výstøih.
Rozumìj, co se vskutku odehrává pod brilantními odpovìïmi na nastavené otázky. A taky mnì kníka pøipadá nejsilnìjí tam, kde vzpomínky prorùstají text a berou s sebou navrch i tu obyè trávu a prach
minulé skuteènosti. Ale jinak pøeèteno jedním dechem  kníka by
mohla v dobrém slova smyslu slouit jako uèebnice pro ty, kteøí u ve
tøiceti nevìdí, co s naèatým ivotem. Zmiòovat vìk tázané spisovatelky (K. L.) se nesluí, aèkoli zdá se, e jí samotné by to nevadilo. Ale pøed
slovníkem jsme si vichni rovni, a je nám 86 anebo zmínìných -cet.
-jk-

VYDAVATEL PSÍHO VÍNA DÌKUJE PETRU TENGLOVIza vzorné
uspoøádání poøadu Básníci Psího vína, je se konalo dne 17. 11. 2005 ve
Studiu Pamì v Soukenické ulici v Praze. Podrobnì o této kulturní události ji psal slovutný praský obtýdeník Tvar, který uveøejnil nejen
portraity jednotlivých ètecù poesie, ale dokonce i málem enfacní
podobenky moravských kvarkù, které autoøi z Moravy Praanùm pøivezli. Mám pocit, e tyto chutnaly i za vech okolností rebelnímu básníkovi Milanu Kozelkovi, jen pøiedi hnedle do localu hnedle nebohému vydavateli J. K. vynadal, koho e to ve své revui tiskne. Zøejmì
se po poití onìch kvarkù zklidnil, protoe pt pøítomné básnictvo pak
vybídl, by recitovalo své texty i po pøestávce, a na samotném nevydavateli jeho vlastních textù se dokonce doadoval verù na poøadu od
samotného vydavatele a básníka J. K. zaznìvích (sic!). Jen bude ale
snad a do smrti radìji vzpomínat na lahodné zvuky kritika Jana tolby, je jmenovaný vyluzoval tam tentokrát, v Pamìti, na svùj saxík.
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Eva Jelínková
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