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Zeno Kaprál

KNIHA O MURPHYM
Na moji pomoc
lze hrát jako na zvony,
a aè
se v mém cante jondu
obèas pøeruí
bílý vzduný pruh sdìlování,
jsem zaostøený.
Kukuøice,
se zrny nepálených cihel.

Linie
Ó básni, snovými zrcadly
stokrát probdìlá,
teï k nepoznání jsi
jak nalíèená megera.
Horeènì mezi lesky hledá
svùj odraz èím dál blí
a zahlédnouti vnadì nedá,
ni kdy se nakloní.

Ivo Odehnal

Ani to málo co jsem tepal
z bronzu, mi nepatøí.
Popraskal kadlub odkud øeka
klikatí líné hady dní.

Plovárna
Slunce nestydatì krémuje vodu

Miroslav Fimeister

Z bazénu s opelichaným detníkem
trèí mihotavé kousky oblohy vrcholky smyslnosti

***

Na lehátkách spáøené cigarety

(památce ing. Josefa Javùrka, CSc. /19421992/)

(nedaleká studna s álou)

Tráva krmená koníky
pøemítá o pamìti ryb,
pod zdí napùl vraenou do dìlové koule.
Døív nad ní putovaly
sladké hvìzdy a mìsíce,
získané díky èernohlávku.

Mám oèi rozkroèené
a plavu

Dary

Tekla z konì nìkdy voda?
edì znící hák.
Kovové zuby
za kamennými rty.
Nádvoøí oblázkù.

Papír tøísnìn vínem
a Kristus básníkù
promìòuje listí v zázraky

Èaj v barvì krve a trávy.
Kamna, Marx, za oknem hladomorna.
Sklenìné álky.
Kroky kostelem,
kroky muzeem knih.
Okolo øeky, sám.
Køíová cesta vyøezaná v paøezech.

V záhybech pøítích dnù
bláto trénuje

Podzim podpírá dé

1

Alexandr
MichalLevin
anda
/ Dmitrij
/ Jiøí Korbel
Grigorjev

Alexandr Levin

Dmitrij Grigorjev

***

Krytùfek: léto

V patetickém mìstì Monaku nabruèený Mercedes 600
vypadá
jako chudý pøíbuzný na pozadí skromných kabrioletù
od Porsche a Ferrari.
V zálivu se pase tolik jachet a tak velikých,
e nìco takového sotva kde a kdy uvidí.
V parèíku naproti kasina stojí zasklená nástìnka
s fotografiemi,
nìco na zpùsob vývìsek Nai úderníci,
které stály u vrátnice kadé sovìtské fabriky.
Monaètí úderníci jsou seøazeni chronologicky:
napøed samá hrabata a velkokníata,
potom politici  ty zastupuje Churchill,
kterého u málokdo bere jako laureáta Nobelovy ceny
za literaturu.
Za naich èasù se rekordní tavby a výdoje daøí u jenom
filmovým hercùm a tenistùm.

A dveøe se rozletí, Krytùfek køikne svoje tradièní:
Dìkuju pìknì!, seskoèí na zem, chytne Galku, zabouchne dveøe, mávne autu na rozlouèenou, a co dìlá
Galka, nevím, nejspí odejde bokem, na okraj krajnice,
kde pískem prorùstá tráva, a upravuje si øemínky ruksaku, které jí pøi seskoku sjely z ramen.
Krytùfkem ho nazvaly nedávno v Pitìru dvì mladinké dívky pionýrského typu, které vem svým známým
podle povahy a zevnìjku dávaly jména z Medvídka
Pú a vecky vecky vecky. Nakonec vecky vecky
vecky pøezdívky pøeila jediná  Krytùfek Robin. Mimochodem, znám jednu mánièku, které se øíkalo Medvídek Pú u dávno pøed naím Krytùfkem. Øíkám
znám a ne znal jsem, aèkoli jsme se vidìli naposledy pøed deseti lety. Øíkalo se, e si Pú vzal Holanïanku
a kdesi v Amsterdamu prodává obrazy, øíkalo se, e mu
pøeskoèilo a strèili ho do blázince v Rybinsku, øíkalo se
velicos, ale já si myslím svoje. Moná, e prostì pøestal být kámo Pú, stal se z nìho úplnì civilní èlovìk,
ije si a jestli neumøel, tak si ije dodnes
Kadopádnì, Krytùfek jede stopem s jednou z tìch
dvou dívenek, Galkou, do Dejme tomu, e jedou na
jih. Dobøe znám moskevskou a kyjevskou a bùhvíjakoujetì trasu, take bych je mohl poslat, kam se mi
zachce, k Indiánovi do Murmanska nebo k Andymu do
Petrozavodska. Ale napøed jedou po kyjevské trase
z Pitìru na Krym, kde je teplé moøe, ovocné sady
a hodnì jiných vìcí, na které je v naem syrovém studeném mìstì vdycky fajn myslet.
Úsmìv dávno opustil pihovatou tváø Galky a ta teï
plaètivì stojí vedle Krytùfka a doprovází pohledem
kadé projídìjící auto. Vítr od tìkých náklaïákù
cloumá jejími aty a velijaké korálky na ní pøíjemnì
pocinkávají. Slyet to mùe jenom sama Galka: jejich tiché hlasy zanikají v silnièním hluku.
Proud vozù je jako vdycky nerovnomìrný: na nìkolik minut je cesta úplnì prázdná a potom se po ní zas
táhne celá òùra, vedená jakýmsi oplenem s kládami.
 Pøo,  bruèí Krytùfek, kdy nahlídne do dalího
osobáku pøeplnìného lidmi,  nemáme nárok.
 Vichni jedou na chaty  dodá smutnì Galka, 
radi pojïme, stát u té bainy mi dìlá zle.
U pár desítek lidí ví, co je to PØO. To slovo jednou

A na jednom plácku nad mìstem
stojí bronzová Boterova socha Adam a Eva.
Oba prarodièe jsou tmaví, mròaví,
baculatí a prdelatí.
Z Adama trèí kónický pinïourek, který se snadno
vejde do pìsti.
Øíká se, e kdo ho podrí, bude mít astný a bohatý
ivot.
Je to jediný detail na soe,
který je vyletìný do zlatova.
Nìco takového by se nám hodilo, e, Máo?!
Postavili bychom to v metru, na stanici Námìstí
revoluce 
místo námoøníka s naganem,
který má do kovového lesku vypulírovanou hlaveò.

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)
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vymyslel Phil. Ten Phil, který teï u vychází z domu jenom na pivo nebo ke tchýni na zahrádku. PØO je
zkratka výrazu Plná øi okurek. Je to citát z anekdoty
o Èapajovi. Ne o tom Èapajovi, co bubnuje u Franka,
ale o skuteèném nezapomenutelném a legendárním
hrdinovi obèanské války a stejnojmenného filmu. Tady
je:
Jednou dal Furmanov Èapajevovi hádanku:
Vasiliji Ivanyèi, co to je: dvì pice, dvì krunice,
uprostøed roubek?
Èapaj pøemýlí, pøemýlí, nakonec nevydrí:
Nevím.
To jsou nùky, Vasiliji Ivanyèi,  na to Furmanov.
 Chcete jetì hádanku?
Sem s ní!
Dùm bez oken, bez dveøí, plná svìtnice lidí.
Pøeslavný vojevùdce posmutnìl:
Dám se poddat, øíká.
To je okurka, Vasiliji Ivanovièi.
No dobøe,  øíká si Èapajev,  dám tu hádanku Pekovi, a si taky láme hlavu.
Nael Peku a povídá:
Tak si, Peko, poslechni, jakou mnì dal Furmanov
hádanku: Dùm bez oken, bez dveøí, plná øi okurek.
Na tom není nic k smíchu  øekne nìkdo, a jiný se
tøeba i usmìje, ale ani jeden z nich nepochopil, e za
tou hádankou se skrývá zenový koan a Peka není nikdo jiný, ne ák Èapaje, asketického následníka Buddhy.
Mùete stát na stopu celé hodiny a øíkat kadému
plnému autu PØO  kvùli tomu se nezastaví. Ale jestli
hledáte v PØO nìco víc ne eleznou krabici nacpanou lidmi nebo ne dialog uèitele s oblíbeným ákem,
èas vám na cestì líp uteèe.
Je jetì jedna úctyhodná zábava  hádat podle èísel
projídìjících vozù. Dneska je tìké podle znaèky poznat pùvod auta: LEMy, LEVy, LOSy, MOSy, PSY nahradily èíselné kódy mìst: Pitìr má 78, Moskva 77, Pskov
60, Bìlorusové dokonce vymysleli èervené èíslice.
Krytùfek se ale v tìch nových znacích vyzná daleko
líp, ne já. Kadopádnì, Krytùfek a Galka jedou na Jih
a uvízli u Pskova, na nejobtínìjím a nejnepøíjemnìjím úseku kyjevské trasy. U jako bych slyel nìjakého
stopaøského veterána: Tahá nás za nohu, tatíku! Jaký
jih! Tahle cesta je dobrá na dvì vìci. Musí se pøes
Moskvu, Charkov atd., a ne pøes pitomý Kyjev.
Moná má svým zpùsobem pravdu: za Kyjevem se
cesta rozpadá na bluditì cestièek jako èáry v otevøe-

né dlani, pavuèinovì tenké koneèky se scházejí a
v Dankoji. A taky se na Ukrajinì stopuje hùø ne
v Rusku
Ale co,  já na to,  a je charkovská trasa pøímìjí
a jezdí po ní víc aut, tahle je za to pøíjemnìjí. Navíc za
Kyjevem nemusíte pøemýlet nad výbìrem trasy: vybírá za vás sám Pánbùh. A za Kyjevem bude mìsteèko
s prùzraèným jménem Alexandrija, nebo zapráený,
donekoneèna kolem cesty nataený Krivoj Rog, nebo
kdysi volné, dnes houtím potrubí spoutané Záporoí,
nebo Cherson, a bude tam cesta, po které mùete jít
krok za krokem, navlékat slovo za slovem a poutìt
tento náhrdelník do teplého jiního vìtru.
li asi kilometr a teï zase stojí na krajnici. Galka
kreslí do písku, kam u pøedtím nakreslila pacifistický
symbol, ipku smìøující na jih, smìøující k jiné ipce
v Kyjevì nebo Koktìbelu. Budou stát jetì dlouho: hodinu nebo dvì a pak se zaène stmívat. A to víte, e potmì vám dneska nikdo nezastaví.
Dobøe si vzpomínám na staré zlaté èasy, kdy dlouhé vlasy byly jako èervené hadry na býka, kdy èervené
hadry visely vude a zlatý býk jetì nelapal na nae
cesty, kdy do otevøených dveøí kamazu nebylo nutné
ke slovùm tam a tam nebo smìrem na to a to dodávat nemùu zaplatit, øidièi chápali, e nemá peníze. Teï na povinné nemùu zaplatit mùete uslyet
odpovìï: Co? nebo prostì sletìt se stupátka prudce
startujícího náklaïáku. A èím dál víc prázdných projídí okolo a mìní stopaøe na ivé vìtrné mlýny.
A jeden z tìch mlýnù, Krytùfek, stojí na krajnici,
chvilku ukazuje palcem na mrak, visící nad cestou,
chvilku jen tak mává rukou, zatímco Galka mae botou
èerstvì nakreslenou ipku, protoe ani ta ipka, ani
ádný jiný znak nemùe zastavit ani auto, ani èas, který
o sobì dává vìdìt prodluujícími se stíny: slunce brzo
zajde a padne soumrak. (Proè se vlastnì øíká padne
soumrak, kdy pøece èím vý, tím svìtleji? Soumrak
pøichází zdola, od naich stínù na zemi, take by se
mìlo správnì øíkat zvedne se soumrak.) Ale vìtina
aut jetì nezapnula reflektory (i kdy jich samozøejmì
hodnì svítí i ve dne).
 Tady bysme mohli zabivakovat,  Galka ukáe na
docela lákavý rybníèek na kopci.  Nejsou tu komáøi.
Krytùfek si narovná brýle a podívá se. Tyto brýle (s
kulatými skly a kovovými obrouèkami à la John Lennon, jediný jeho cenný majetek, který se u stal nedílnou souèástí Krytùfkovy osobnosti) jsou o dost slabí,
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ne by bylo tøeba, take, aby si prohlédl rybníèek, musí
je naklánìt pod rùznými úhly.
Rybníèek je skuteènì velkolepý: v ikmých paprscích zapadajícího slunce stojí tráva rovnì a vrhá ostré,
hluboké stíny. Krytùfek najednou chápe, e tam nemùe jít: kdyby zlomil jedinou travièku, poruil by mír
a pøevrátil poøádek vìcí.
 Tady to na spaní není O.K., ráno bude rosa Hodil
by se spí nìjaký prázdný barák. Zkusme jetì chvilku
stopovat.
A plouí se pomalu po krajnici k jihu, hlemýï Krytùfek, pro kterého je mrak na obzoru posvátnou horou Fudijama, a smìná kavka Galka. Naráz jí u nohy
zazvoní cosi drobného.
Krytùfek zase nakloní brýle, pak se nakloní sám
a nakonec zvedne obyèejnou kovovou matici. Je vidìt,
e byla mockrát pod koly: hrany se lesknou a není na
nich pína ani rez.
Krytùfek se dívá støedovým otvorem na zbytek èerveného sluneèního lívance a na stromy. U nemusí manipulovat s brýlemi: na závitech krajina krystalizuje
a stává se zøetelnou. Podá matku kamarádce.
 To je dar,  øíká Krytùfek,  kouzelný prsten.
Galka se usmìje a taky se dívá pøes matièku na svìt.
Pak se ji pokouí navléct na prsty, nejde to, nakonec se
pøece vejde na malíèek, zatoèí s ní.
 Podívej, najednou
 Ptáèek se sám okroukoval,  komentuje to Krytùfek.
Teï by se mìl stát nìjaký zázrak, ale stane se jen to,
e projídìjící kamaz zastaví a vousatý øidiè, veliký
a tlustý jako medvìd (ale vdy je to ná starý známý,
sám Medvídek Pú!) otvírá dveøe.
 Rychle,  køièí,  nebo vám ujedu.
Sednou si døív, ne mohou vysvìtlit, kam jedou a e
nezaplatí.
 Myslel jsem, e se hippíci stìhují  øíká øidiè a øadí
rychlost. Krytùfek ani nestihne zavøít dveøe, prudkým
pohybem se zabouchnou samy.
 To ani ne,  Krytùfek je kdovíproè v rozpacích, 
prostì jedeme na jih.
 Sám bych si tam zajel. Je tam teplo, jablka
Øidiè se odmlèí a do hovoru vpadne Galka.
 A víte, proè jsme se potkali?
 Proè?
 To kvùli tomuhle,  podává mu na otevøené dlani
matku,  tøi hodiny jsme stáli na cestì, a jenom jsme ji
zvedli, tak jste nám zastavil.

 To je moné,  usmívá se Medvídek Pú.
Galka mu poloí matku na desku pøed èelním
sklem. Tam se obyèejnì nacházejí rùzné drobnosti 
potøebné i nepotøebné papírky, nìjaká hraèka, sklenièka s propisovaèkou, cigarety. Teï tuto spoleènost
doplòuje matice, matnì blýskající hranami.
Postupnì pøichází tma. Øidiè chce být ráno v Gomelu, aby mohl vèas vyloit a jet zpátky, take pojedou celou noc. V kabinì je starý magnetofon a ke Krytùfkovì radostnému pøekvapení také kazety Doors, Boba
Marleyho, Erica Claptona, Janis Joplinové  sestava rùznorodá, ale vìtinou sympatická. (Vypozoroval jsem,
e u dálkových øidièù jsou populární úplnì jiná jména
 Aljonu Apinovou a ufutinského má skoro kadý).
Celou noc, pøi tiché muzice, pøi teplém brumlání motoru, pøi záblescích noèního hmyzu ve svìtle reflektorù se vede poklidný rozhovor a a k ránu se Krytùfek
pøitiskne k dávno spící Galce a zdøímne si. Co se mu
zdá, to nevím, ale vzbudí ho prudké zabrzdìní.
 Tak, dìtièky, já jedu rovnì,  øíká øidiè,  a vy musíte tudy,  ukazuje na cestu, bìlající se v polotmì.
Znova se ocitnou v eru, i kdy toto je modøejí ne
to veèerní a pásy na obzoru nejsou èervené, ale zlaté.
Auto odjídí, ale naráz vesele blýskne zadními svìtly
a zastaví se.
 Matièku jste zapomnìli, køièí øidiè.
Zatímco rozespalý Krytùfek nechápe, o èem je øeè,
Galka staèí odpovìdìt:
 Nechte si ji pro tìstí.
A jdou s husí kùí od ranního chladu po prázdné
krajnici, tencí a bezbranní, jako dvì stébla, která zùstanou z celého pole po ních.

Autor Bagtyropiè
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Jaroslav ùr
Matce vykám
Matce øíkám mami
Vykám jí
Øíkám jí i Nai
Fera, Kódl a Laïa
jí øíkají Vai a
teti.
(1952)

V pùl páté odpoledne zdravím
paní Práilovou
Okno do zahrady.
Jea Práil
hraje na tenor.
Krabice na tenor
èerná, otevøená.
Sólo pro mì.
Dobrý den paní Práilová.

Andula Zábranská
Sousedka
panimáma Zábranská je hluchá.
Musí se na ni køièet.
Nejvíc køièí Andula.
Køièí na ni: Matko
Kurva matko.

Zemøel strýc
(k. rok 195758)

Okresní mìsto
Øetízek, trojnoka, kotlík.
Vidìli jsme za výlohou
v Prostøední ulici.
Udice, háèky, splávek, naviják.
V obchodì na místì dnení poty.
Lovecké potøeby.
Koupil jsem tam
ètyøranný poplaòák.
Brusle  eksny.
Franta se zoubkama
krasobruslaøské,
já hladké.
(Uherské Hraditì 1952)

Prázdniny u staøenky
(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Chlév se øekne chliv.
Vanýskova louka øekni Vanyskova
lóka.
Jiøí ùr øekni Jura óru.
Øekni dul na vodu.
Øekni do dolu.
Øekni Ladik Kuchryku.
Jenda óru
mùj otec.

1973
1974
1975
Teï to pøijde
1976
Zemøel strýc

Léto v kapli

k. rok 195758
(Moje obleèení)
Nic.
Nevím.
Absolutnì si nemohu
na nic vzpomenout.
Vùbec nic.
Ani òò.

Nechce se mi pøestat
o nich psát
Trr Janek za stromem.
Trr Jea za kamenim.
Trr Pepik u Mendrychova plotu.

Léto
za zavøenými dveømi kaple
zkouíme nazí.
Pomalu se suneme
po kamenné dlabì.

***
Holky nabíhají?
Nabíhají
prsama na cíl
na høiti
po deti

Na høiti
Holky se malují
blbnou
jak hejna rybek v moøi
mìní smìr.

/Trr  výstøel. Prázdniny/

Klekání v poli
Milan Pøikrylu
Kaple zvoní
Otvírají se dveøe
Vesnice drí pohromadì

Øíká nám
Feny
Vy feny
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Kuva hoi vy feny
Kuva vy feny
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JAROSLAV KOVANDA / Historka Psího vína

mil i s Miro Brückem ze Skalice, tiskaøem a básníkem,
milovníkem pøedevím enských prsù a okolí.
Vichni výe jmenovaní se pozdìji stali redaktory Psího vína.
Není zde tolik místa, abych popsal kadé jednotlivé
èíslo PV a jeho zrod. Jenom tolik snad, e pod pseudonymem Jaromír Komín jsem dìlal i úpravu èasopisu.
Tedy coby poèítaèový neználek sedával vedle pana
Bøezíka a hledìl mu na prsty a na obrazovku a za ty
dvì tøi hodiny, které byly zpravidla sázení textù a ilustrací vìnovány, øíkal jen: o fous vlevo, vpravo, aby to
øezalo, zvìtit, zmenit. Pro tu potøebu jsem jetì lepíval zrcadlo. A taky jsem chtìl básnì doplòovat sochaøskou kresbou. Zdála se mi s poezií kompatibilní. Ve
své razantnosti, skicovitosti, ale i vnitøní konstrukci.
Kadé èíslo mìl pokreslit jeden sochaø a na popud
grafika Franty Petráka mìlo být kadé èíslo jiné barvy.
Tak dvojka byla hnìdá a s kresbami sochaøe Zdeòka
Tománka, trojka pak modrá s kresbami sochaøe Jiøího
Vlacha. Stran J. V. bylo øeèeno: je málo sochaøù, kteøí
se tak intenzívnì jako on zabývají kresbou: sice minuciézní, ale razantní, vánivou, objevující, v mnoha
pøípadech jakoby projektující nai budoucnost (resp.
minoucnost?)
Stran obsahu: trojka je první èíslo, v nìm se objevuje kritická rubrika: jeden list s názvem kulér a v nìm
dvì statì od Ivo Haráka a z Kmenu (1928) pøetitìné
poznámky k poezii Viktora Dyka od Vítìzslava Nezvala. Zaèátky tedy velice skrovné. Ale ten Nezval kritik
Nevím, jestli se s ním nìkdo ze souèasných kritikù poezie mùe rovnat

Èíslo 1., 16 stran, vylo 27. záøí 1997
Nìkdy v zimì 1996 jsem dostal nápad, jak by se mohl
jmenovat èasopis pro souèasnou poezii. Vechno je vepsí, Host byl malièký, o Welesu se jetì skoro nevìdìlo, Texty mìly za sebou tuím první dva výtisky. Ten
èasopis by se mìl jmenovat Psí víno. Øekl jsem to v hospodì mému nadøízenému, øediteli ZU Zlín Jiøímu Severinovi. Byl naden. Jeho sekretáøka by se mohla starat o agendu, ve kole jsou teï na práci dva civilkáøi,
bude se kupovat nové xero, mládenci by je mohli obsluhovat. Èasopis by mohl vycházet pod hlavièkou nadace koly. Co víc jsem si mohl pro zaèátek pøát.
Oslovil jsem výtvarníka Frantu Petráka a ten mnì za
pár dnù spíchl krásné logo, které pouíváme dodnes.
Na jaøe 1997 jsem byl pøijat do PEN klubu, kde jsem
hned pøi inauguraci logo (i s programovým nástinem)
pøedvedl. V PEN klubu se na mne vrhli nìkteøí postarí
básníci, oslovil jsem té Martina Stöhra, který tehdy
akorát dostudovával v Olomouci a zaèínal spolupracovat s redakcí brnìnského Hosta. Na poèátku projektu
byl i básník Miroslav Hule, který pøispìl taky se svou
trokou do vína, poslal pøíspìvky jihoèeských autorù
a slíbil, e bude PV distribuovat skrze své nakladatelství
Carpio v jiních Èechách.
V èervnu 1997, aèkoli redakce nemìla ani psací stroj,
nato písíèko, bylo první èíslo nachystáno k tisku.
Spolupráce s LU Zlín vak hned na zaèátku skonèila
krachem. Bylo zøejmì naslibováno pøíli. Navíc byl éfredaktor JK tehdy úplnì bez penìz.
Jakýmsi jásotem náhod (Claudel) jsem vak potkal
podnikatele pana Petra Bøezíka, a ten mnì sto kusù
toho slíbeného èasopisu vydal  a zdarma.
Jetì s teplými výtisky jsem pøijel na druhý Bítov, kde
jsme s Martinem Stöhrem uvedli PV na trh. Pokud
mám informace z kuloárù, kdekdo si myslel, e je to
èíslo ne-li poslední, tak urèitì pøedposlední. Jene: na
popud básníøky Jitky Stehlíkové a s její pomocí jsem
navázal kontakt se výcarskou kulturní nadací PRO
HELVETIA se sídlem v Praze, je nám poskytla peníze
do zaèátkù.
Pomohla taky Karla Erbová, která doporuèila øadu
nadencù, z nich nìkteøí fungují v Psím vínì dodnes,
jako Ivo Harák, Milan Hrabal a slovenský básník Marián
Hatala, a nìkteøí donedávna, jako napøíklad Petr Èermáèek.

V prvním èísle byly otitìny vere od 16 básníkù
a básníøek, mj. od Miroslava Holuba, Víta Slívy, Bogdana Trojaka, Jany troblové. Jak vidno nemìlo jít o ádný generaèní èasopis, ale o mapování souèasné èeské
básnické bainy, jiné úkoly jsme si s Martinem Stöhrem ani nekladli.
Moná e jedním z bezprostøedních impulzù pro zaloení Psího vína byl proslov spisovatele Jaromíra Tomeèka 1. bøezna 1997 v buchlovickém zámku, kde
nám ten devadesátiletý mu neskonale krásnì líèil své
setkání s kudlankou nábonou v horkém vinohradu, tu
kopulaci ivota se smrtí, ji my tady vichni víceménì
ijem.
Jetì hezkou chvíli poté, co ten mu u zasaený
mrtvicí domluvil, jsme sedìli pøimraeni k idlím. A
teprve po drahné dobì jsme se zaèali oívat a loudat
do sklepa rozlehlého tak, e by se v nìm dalo stavìt.
V jednom rohu hrála cimbálka, z druhého hledìl Hule. Ze sudù vlály fábory. Pili jsme jak kdejaký ocasenko a já, abych se zapojil, øekl jsem Hulemu, jestli èetl
Chuchmu, co napsal o Bítovì, e nìkteré básníky spojí snad teprve smrt, taková nenávist, e je tam osypala. A Hule øekl vole vidìls ty kozy, co je to za hovadinu, jako by je nemohla spojit poezie. Take jsem byl
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chycen a pøiznal se mu, e mám v hlavì svazácký nápad o Psím vínu.
Citace z editorialu, znaèka J.K.

3. èíslo Psího vína, vylo 19. bøezna 1998
Jetì k Bítovu: snad první, na koho jsem tam narazil,
byl Jenik Novák, pøítel, který mì vlastnì uvedl do toho
øemesla s nejmením dnem, jak se kdysi vyjádøil Karel
Sýs. Pøedtím jsme spolu mluvili nìkdy koncem edesátých let, ale dùvìrnì øeèeno, jen jsem za nìho zaplatil
pivo, hned jsme navázali na rozhovor z tìch let, tuím
e to bylo o Ungarettim, jeho oblíbenci. A Sýse e on
nemusí. Rozhodující pro mne bylo i setkání s kritikem
a básníkem Vratislavem Färbrem. A kdo mì z básníkù
tehdy nejvíce vzal, byl Michal anda.
Hned po Bítovì jsme jeli na Slovensko do Senice,
básník Marián Hatala nás tam  nìkolik èlenú PEN klubu  hostil. Èetlo se v jakési socialistické stodole, tøímetrový Laco Novomeský v bronzu nás u dveøí hlídal. I ta
pinka v ruce byla pochopitelnì bronzová, tuím e
i ty noviny v kapse jeho rozevlátého kabátu. Kromì jinych penistù, tam svým charakteristickým patapièkacelánoha zhup èetl i Milan Hrabal. Tam jsem se sezná-

5. PV, 20 stran, vylo 7. srpna 1998
a rozdávalo se a prodávalo hlavnì v Nezdenicích,
ikona pro ètyøi veøejná zasedání redakèní rady Psího
vína, jak jsme ta setkání nazývali. Místo konání Nezdenice u Uherského Brodu Ve skale. A hned na prvním
ve dnech 21. a 23. srpna 1998 byl na programu kromì autorského ètení happening Totálna klaustrofobická situácia v podání Milana Mikuly  po hladinì
vody v místním lomu poutìl lepená akvárka s èervenými rybièkami, ticho by se dalo kousat, následovala
výstava soch Zdeòka Tománka a jeho pøátel, pak dlouhý noèní dé a v nìm pod pártystanem hrála Zuzana
Lapèíková na cimbál, ráno se vyèasilo, z kritického semináøe Ivo Haráka si u nic nepamatuju, pak jsem nìkteré básníky ve své navdycké naivitì pouèoval stran
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Michal anda
zpráva
/ Jiøí Korbel

Já osobnì si nemyslím, e v tìchto luzích nìkdy nìkdo bude nad poèinem se Psím vínem obzvlá jásat.
Koneckoncù vznikl èasopis malý a s tolika chybami.
Nicménì jsou nìkterá Psí vína jako napøíklad osmièka,
je se mnì líbí poøád. Zejména pro svou výtvarnou
stránku. V èasopisu jsou pouity linoryty a kresby Jana
Hrubého, grafika  nyní diakona v duchovní správì
øímskokatolické církve, a zejména linoryt, na nìm je
zobrazen dùm jako sekyra, který tìpí klátek ve tvaru
domu, ve na jednom spoleèném paøezu, myslím nepotøebuje komentáøe; zejména kdy doprovází dvojstranu s luicko-srbskou poezií v pøekladech Milana
Hrabala.
Stran finanèních prostøedkù se Psí víno v tu dobu u
vyhrabalo z poèáteèních bolestí*), kdy jsem jetì klepával a kemrával u dveøí rùzných soukromníkù, a má
u své stálé donátory, jako napøíklad Ministerstvo kultury ÈR, Kulturní fond mìsta Zlína aj. (K nejvìtím
sponzorùm patøil i pøítel Zdenìk Szamko, døíve kulisák z Divadla pracujících ve Zlínì, po roce 1989 majitel dvou zdatných firem, jen v letech 20012004 vìnoval èasopisu 160 000 Kè!)
Co se týká obsahu èasopisu je v kuléru mimo jiné
zaøazen i pokus o minipøehled jednotlivých dekád
v èeské poezii 20. století. Zaèali jsme rokem 1898, aby
se nám to rýmovalo, a tak jsme pro sebe a moná i pro
nìkteré ètenáøe objevili jména takových básníkù jako
byli Eduard Albert, Ladislav Quis, Antonín Bébr
(v 6. PV) a Ervín Taussig (7. PV). Do èísla 8 jsme zaøadili pomìrnì neznámé poetistické autory Guillerma
dela Torre a Eduarda torcha-Mariena.
Jako pøíklad bychom zde snad za vechny mohli
uvést alespoò epigram od JUDr. Ladislava Quise
(18461913):
Proè tak divné vìci
chlap ten provozuje,
proè jak paèek v kleci
nadává vem? Øekni mi to pøeci.
On se uplatòuje.

recitace textù a vedl debatu Kam s ním?, jak dál pokraèovat se Psím vínem, komu pøípadnì pøedat bidlo pøevozníka pøes bainu poezie, odpoledne hrála chvilku
na kytaru paní Pavla Vinìvská, pak fyzicky básnil Petr
Váa, co bylo pro vìtinu z nás malým zjevením, veèer se u táboráku vzpomínalo na 21. srpen 1968 (Josef
Holcman) a 2. autorské ètení doprovodil Laïa Dolina
se dvìma kumpány na housle + bicí + harmonika,
v nedìli ráno se konala malá výstavka kreseb, které
mìly zachytit hlavnì úèastníky setkání, kreslila Naïa
Èanèíková s dcerou, malíøka Havlíèková kreslila kameny a paøezy.
Bylo nás tam tehdy umìleckých pracovníkù kolem
pìtatøiceti a lid z pøíhranièí dodnes na nìkteré vzpomíná.

8. èíslo Psího vína, vylo 10. bøezna 1999

Autor Bagtyropiè
Martin/David
Autor Autoroviè

Martin David

co mi podává rukou
stromu: tøísku; zrání?
prsty møíovím, nehty
k tomu: kolébání

Dnes jetì ne
pøes dvojí sklo
sníh, chenin blanc a smích
svìtlo se propletlo
vínem a v závìjích

z cizího beroucí k cizímu
sklání: ple, jizvu, strupem
hlas pøelepený
jiný èas k èasu eny
jen torzo jenom trup
os osekaných na zimu

do modra odkvétá
bez dechu, bez due
ve spìchu
napadá, odklue

Tuení krajiny
vzpomínka: na jméno
na tìlo: opøené
o jinan

pomalé líné vlny polí
(jsem na bøehu a slabikuji)
na polích havrani, a bolí
tì seschlé keøe, keøe tùjí

dneska u neplatí
bìlobou zatøená
pod vínem: bez jména

nebe co zlehka sedá na nì
(málem jsem napsal: také tebe)
na polích havrani, kdy kánì
nadzvedá prostor, dlouholebé

bez tváøe, beztvará
poèká: a zestarám

krèí tou tíí k zemi køídla
(také ty ohýbá svá záda)
nad zámkem  radìj dodám: køída

Smrákání
(L. Marksovi)

Velkonoce? skonèily u v Pátek
hýbám se málo  jako tento svátek
ebra se prohnou: páteø nebo dech?
køí který není, ani na zádech

s ní jiní psali lépe, a dál
se øeka øízne o stavidla
na nebi havrani, z nich padá 
(Benátky nad Jizerou, 22. 4. 2006; pøed bouøí)

jen køiovatky: pøíli mnoho cest
a málo nohou, není komu nést
z údìlu úkol: zpátky do koly?
ovadlé kytky; a smrt pøebolí 

A znovu, bez milosti: Advent

Nìkdy v èervnu t. r. jsem dostal dopis od Bruno Thomase, francouzského fyzioterapeuta, mladého básníka, e byl v Praze a jedinou vìc literárního druhu, kterou si tam zakoupil, bylo Psí víno, èíslo 8.  Tak se mnì
líbilo, i kdy èesky neumím ani slovo, psal mnì v angliètinì.

*) Stran finanèní politiky v zaèátcích Psího vína obèas dávám
k dobru, jak jsem ve své blbosti povìøil jednu krásnou paní uèitelku,
toho èasu na mateøské dovolené, aby obcházela banky s výtisky PV
v kabelce. Vìnovala se tomu jedno odpoledne a pak pøila s nápadem, e ne by si kazila aludek, e radìji øekne svému nastávajícímu,
a ten poslal 300 dolarù. Mohla mít za to 3. Psí víno kabát.
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komu podává ruce
stromù: (l)ivé, kostlivé?
kam a dosáhnou
domù: nevìda patøíme?
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Michal
Emil Bok
anda
/ Pavel
/ JiøíRejchrt
Korbel

Emil Bok
LESKLÉ CETKY
Dlouhý veèer
Kolik milenek
se zakrceným hrdlem
obchází v eru mùj dùm?
Lampy se lepí ke stropu:
krásné, pomalé maso
vlekoucího se veèera

Vzlyky
Viola pod prahem
nìnì vzlyká.
A nìkde zde hloubìji v zemi
leí nae vlastní kosti
a vztahují k nám ruce.

Autor Bagtyropiè
Pavel Rejchrt
/ Autor Autoroviè

Pavel Rejchrt

Pod úplòkem
V suterénu vrcholí mìsíc.
Albertinka spí:
tie krvácí ve vanì
ve vlané vodì
a lepty nad pelestmi
jeden za druhým
se neodvratnì odlepují.

Nìkdo tu byl
Nìkdo tu ve spìchu proel
kamenným nádvoøím.
Nebo snad neznámá milenka
kdysi dávno tu pøi milování
èetla Valéryho?
Ach, básnì!
Nic ne lesklé cetky
Pùvabná nicot slov

BEZ VÁS ÍT
Podium
Je tichá noc
jak lásky el
lampa bliká
Je kozlù moc
hoï petrel
do publika
Je svatá noc
a polyfon
dui svírá
Je myí moc
tak zvedni zvon
z kusu sýra

Na døevníku zahálí
sklenìné nádobí
s obvazivem.
V oknech spodní prádlo.
Voda ve vìdrech
nehnutì stojí
u kolik let.

Nikdo tu není
Za okny
poslední zamení podzimu.
Aleje se vemi milenkami
zvolna propluly jezem
a navdy se pohrouily
do svìta snu.
Nikdo tu není,
jen Zemì umí,
jak letí prázdnotou.

Jednou
Jednou na kraji temného hvozdu
najdu v mechu svoji tváø:
Bude postøíbøená
a odvrácená nìkam jinam,
kde se s paní Valérií nesnídá
u ani v pøístìnku.
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Co zbude z vìt,
kdy naposled 
Co z jít a jet
kdy odejet 

Rukávy z krámu v roky
kmen na poslední stùl
od ucha k uchu úvoz
hrneèek øeèí v dlaò

Kde tón a steh
u v holých zdech
kdo il a zdech
v tìch samých zdech?

Kdy maloval matku
byla mení. Byla oko ztracené
nad hvìzdami. Byla bílá
jak stìna. Na plátnì zbyla
teèka.
Kdy maloval otce
rostl. Vzrostl co do due
jak tìlo. Nesmírný strom
Na plátno slétl
fíkový list.

Platonik
Z dùstojných fasád
ornamentální ètvrti
tukoví jezevèíci
ocáskem vrtí
Mumie nabírají barvu
jdou do gala
Jen tys, ó smrti moje
mi kvinde nedala

Stud
Zahrada papírem obalená.
V senì spí zvíøata.
V záblescích listí a na bidlech
aty z èistírny.
A dívenky zcela nahé
pláèou
za sklenìnými dveømi.

Ó pozdních vinohradù
nalitá prsa!
Kdejaká socha s lyrou
na bendo trsá

jen tys mi byla vìrná
a nepustilas hrát
do pantomimy svìta 
jak tì mám za to rád!

Mono

Ryba o páté v poledním parku
do zelí k ránu valcha
do kroku housle k rakvi
na kolotoèi pes

Dvojportrét

Podzimní plezíry
Nehnutost

Ryba o páté

Co hra, co lov
kdo terèem slov
kdy padne slov
lovec i lov?
Kde most, kde íp
kde hejna ryb
kdo se má líp
ne hejno ryb?
ivota koryta
do due vyrytá
vypitá, vypitá
due ty zarytá!

Pøemoená vìtba
Tìch podzimù tì potká tichá síla,
co krví podestlaly nezranìný den,
z nor noci nevidomé trysklý
v mnohostìn
skal due rozlehlé a pod obzory
díla,
je kruhem obepjalo pøímoèarý
sten.
Loï zajatá se ve dno sebe vpila,
ba do dna pádu dnem se zrcadlila
a kola záchranná smìnila za
osten.
Dálkami katedrál se blýská hrot
starého noe. Klesající rod
v srdci tvém sléhá.

Tango
(gramodeska sedmdesát osm

Nemohu bez Vás ít:
Byli jsme jedna due,
vak dvojí tìlo dvojích mìst.
Ó, slyte! Posel v tepu klue
Vaem i mém, e nezamést
v té chvíli z oèí prach, je høích.
Ó, patøte: Rozpáraný bøich
nebes i pekla podél páteøe
naeho milování hnije:
V nìm mnii rozlézají se i panny
jak èervi po mase, ba po nich rány
se jetì chtìjí mít
Nemohu bez Vás ít.
Nu, nezbývá ne sue
se zastøelit, anebo 
bez Vás ít.

Süße Mamsell,
tu starou postel
neodestel.
Jsou v ní dva mrtví.
Denkst du noch
an das reizende Hotel?

otáèek za minutu)

Süße Mamsell, denkst du noch
an das kleine Hotel?
Na tapety a lustry,
na váby v pantoflích,
na kvìtinkový mustry,
na kresby po kachlích?
Schoditì toèitý a venku
eøíky rozkvetlý 
Ten starej lágr, mamsell,
ta postel zpuchøelá 
Ten jeden den a konec,
kdy postel zpuchøelá 
jak drhnul gramofon 
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Za vìky rození zbrocený brod
vybìlel z krve. Skvoucích sudeb
plod
chaosem lehá.

Michal
Eva anda
vankmajerová
/ Jiøí Korbel

Eva vankmajerová

a závistivì svítily oèi. Je snad tohle zahanbující? A jak se
umìli chechtat do rukávù. Nebo si tam plivali?
Pøes to vechno nejpoctivìjí zamìstnání je malíøství. Ale není z nejlehèích. A obiva je pøi nìm tìí,
ne se obecnì tuí. Taky proto, e co se vydìlá, to se
propije.
Vstupte! otvírají hubu vrata vech hospod. Za smíchu, vanìní èi nesrozumitelných zámlk èi idiotské
hudby. Vdycky mì veøejné místnosti ohromí (nikdy
jsem se el neopováila zjistit, jak vevnitø vypadají zdi
bordelu pøi vech tìch svátcích lásky celého svìta,
bratrství lidí a dìlných kontaktù). I tato restaurace je
obrovské stavení, vzbuzuje údiv, cítíte stranou sílu zadkù tlaèících na idle. Jsou tam studenti, penzisti, kulisáci, nìkteré úøednictvo a my. Masy vìovitých tváøí prùzraèných mylenek, sklenìné nosy ostøe ukonèené
smrtmi. Mnoha gigantickými mnohohrannými smrtmi
podøízenými rytmùm jakéhosi vyího, skvìlého a nádherného pracujícího ivota, vyrostlého pøedevím na
tuèné pùdì øíèních náplav.
Nevysoká, sporá, s ivými gesty, planoucíma oèima,
entina bez vìku, okouzlujícím pøirozeným slovem
se táe krásné mladinké dámy: Chtìla byste si v tomto
ivotì, neastném ivotì v zapadlé staré provinèní
Praze, zahrát si se smrtí? A tají muèivou, poivaènou,
osamìlou ízeò po Høe i Smrti.
Osamìlá kráska, usazená ve velké pusté restauraci,
zdá se neschopna obrany. Hle, nevzdìlané, nevychované, oputìné, pøestraené a nádherné dìvèe. Tato
zázraèná nìná ukázka generace by mohla být zachránìna pøed bídou a zoufalstvím bìících pásù, no, napøíklad smrtí.
Kdyby tak u bylo jaro, vydechla. Ubohá, aè je dosud zde a nevyschly její zraky. A tu jako by se idle ode
vech stolù promìòovaly v lidi. Nestaèí je spoèítat, je
jich spousta.
Co se dìje? ptá se kráska zaraenì.
Na nic se nevyptávej, odpovídám, mìj rozum, nepoutìj se do zápasu s pøesilou.
To ji opravdu zradila ta starí pøítelkynì? Ta, do její
náruèe se chtìla pøed vím pachtìním hlomozícího
svìta ukrýt? Mohla by køiknout: Ty vyvrheli, ty zrádèe! Mohla by v ní vybuchnout zuøivost, buit jí pìstí do
oblièeje. Ale, nìco genetika, nìco výchova, ta dívèí nejistota  manipulovatelnost.
Zdá se, e ona se na ni vrhá, zdá se, e ji sevøela rukama, nohama jako obruèemi. Snad se budou válet po
zemi a pøidají se k nim idle, ubrusy, slánky a záclony.

Hned
Zase sestupuju ulicí Jana Nerudy, jsem velmi peèlivì
obleèená, asi jako kdybych se toho odpoledne mìla
sejít s V. Jsem v èemsi, co by na jiném podkladì vypadalo elegantnì. Mùj zjev jaksi ílený nemùe ovem vypadat i s krajním vypìtím jinak, ne jako kdyby obleèenou vzdìlanou, ovem u právì násilím vytáhli zpod
bukového listí. Jednak nemohu pøeci nosit vìci vyloenì drahé, co kdybych se podobala tìm tuzexovým milostivým! A pak vechno tak podivnì zmuchlám, e je
schopen se mì zeptat, zda ten klobouk je rybáøský.
Jdu. Mám schùzku s mladou osobou. To není snadné,
vlastnì se s takovým èlovìkem stýkám výjimeènì
a pouze na jeho popud. Musím projít velmi rychle kolem domu U Klíèe s pøípadnou vìrohodnou výmluvou
na jazyku, proè se nehodlám zdret a v takové pøípadné chvílí musím vypadat zaneprázdnìnì a utvanì
a nesmí být pøípadnì poznat, e se zase poutím do
nìjaké cesty, protoe kupodivu v tom domì vznikl jakýsi dojem, e jakýkoliv mùj pohyb vedený mimo tento dvùr je vlastnì nièemnost
A pøitom napøíklad dívka, která mì v tuto chvíli oèekává, nemá nemanelských dìtí, ani o léta mladího
manela. Je to velmi sluná dívka a velmi krásná. Protoe jí nemohu napsat dopis (sotva ète), jdu se podívat
na tu tváø, vlastnì ideální. Jemnou, tmavým pevným
vlasem lemovanou. Dívenku plných rtù, výrazného
profilu, nejen partií líce. Ale vzkázat jí nemohu nic, nereaguje znatelnì, je asi zaneprázdnìná mylenkami na
to, co si pozdìji zakoupí. Touto bídou se dnes dusí nejenom Evropa. Mohla jsem vskutku zùstat u sebe. Chodit po místnostech, mávat rukama, kroutit hlavou
a pod støechou toho milého domu mohla jsem i mluvit,
gestikulovat i tempem bìhat. A vechna ta zmì citù
by se jako nièivý pøíboj mohla rozsypávat kolem stìn.
Jako u vícekrát. Není to ale taky ádná nevinná a bezpeèná zábava, vím e kolikrát se u stalo, e mylenky
i po smrti èlovìka zastaly a vìdìlo se èí. A tøeba bych
dokázala, abych od tý ví soustøedìnosti vyschla a zùstaly by jen ty kosti, hadry a ta kùe. To by bylo se
mnou potom tìké pojednáni. Od mlada o mnì øíkali,
e jsem moc hodná, a to e je veliká hloupost, a hned
se snaili tý dobroty vemonì uívat. Jeíi, jak málokdy se jim to podaøilo, aèkoliv jim jízlivì, potmìile
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Martin Poch

Vznícenì se smotají v rozhavené smìsi. A nohy stolù
budou bít dvojnásobnou silou. Drápat øezbami, kousat
uplaty. Pomáhat budou i výplety, budou vázat údy do
smyèky, svazovat je do otepí.
Nemlate sebou, drahá, uklidòuji ji. Zbyteènì se
namáháte. Hledí na mì beze slova, kdyby v tu chvíli
svítil mìsíc, vidìla by èlovìka, kajícího se èlovìka, kterému se v oblièeji zraèí nesmírný smutek a lítost a bolest.
Odpuste mi, øíkám zkrouené a béøu do ruky
nový, svìí igelitový sáèek.
Celý den jsem proila v muèivém neklidu.
Poprvé v ivotì jsem pocítila cosi, snad strach, a celá
nesvá chodila po zámku ze sínì do sínì a drsnými slovy pro sebe promlouvala. Kadou chvíli vyhlíela oknem, jestli se opováím toho dne do ulic. Èíhala jsem
na kadou svou mylenku, na kadý záchvìv zuøivého
citu. Vlastnì jsem stralivì spìchala. A teï, kdy jí navlékám hnoucí sáèek na temeno lbi, èelo potahuji 
záøivé , tak prosebný zrak zastírám, po hrdé nosu oblinì spoutím stralivou tíhu toho prùsvitného ustivého tahu, u úst dosahuji. Nìnou brady oblinu a pod ní
kol køehkého hrdla postupnì stahuju, utahuju.
Puste mne! zaèalo køièet v igelitovém pouzdøe
ubohé dìvèe. A tím hlasem zdueným ten poslední hlt
vzduchu strávila. Zdá se, e povoluje, mìkne, hroutí se
a bortí krasavice a hlavou pod stùl padá. Vláèná leí.
Jako po umøení.
A idle zdìenì volají do zbranì a ádná z nich se neopováí masturbovat ten vychládající úd, tak bezbrannì jetì teplý, pøes ohbí sedadla vystrèený. Ty idle
zbabìle, pøed chvílí z hermetického kruhu vyrueny,
hrnou se a pádí ke svým stolùm. Dìvèátko to, osiøelé,
s hubou v igelitovém pytli, zaduené právì, tam tak
marnì vystrèeno trèí. Ji nic netuí o své vzácné návtìvì. Chvíle zdá se trochu fantastická. Teï ponechám
vám, drazí pøátelé, co s ní uèiníte, hrajete-li si se smrtí
Hrajete

Pohøeb bìhaøovský lásky
I
Na zahradì se zpovìdnicí místo altánu
se záhony rebarbory
jsem vykopal haldu písku
a tu pak proházel jsem pøes síto

II
Vyvìsil jsem parte na futra kùlny
e jsem za rozbøesku
na poslední cestì doprovodil
Bìhaøovskou lháøku

III
Táhl jsem káru s rakví obezøetnì
jako sklo bych do plic vtáhl
obsypanou bramborama
po pìí zónì na Ovocném trhu
Pranou branou a do Bìhaøova

IV
Do obìda jsme doli do Motola
lhal bych, e bych nemìl hlad
kde èekala její poslední pøíbuzná
s vyitým ubrusem v klínì:
Hospodyòka poøádná
o dvanácté obìd má
na vrátnici høbitova

V
Odemkla nám bránu jehlicí
tak jsem s pobìhlicí vjel
jak Ackermann aus Böhmen vjel
na pronajaté prostranství
s hroby pod prostìradly s monogramy B.L.
a Kolumbáriem

(Zvuk dýní v zákulisí, rkp. 70.80. léta)

VI
Vysypal jsem brambory a odklopil víko
potìkal jsem rýè a zabodl ho
do poèátku soustavy souøadnic
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Alena Kanásová

Zavies, èi nezavies nové stanovisko
Stretla som Lesanu.
Je to moja známa.
Nie ve¾mi známa, iba troku, ale mám ju celkom
rada, pretoe sa tie snaí robi vetko ako najlepie
vie.
Vdy, keï túto Lesy stretnem, má takmer umelecky
nalakované nechty a vyèesané vlasy. Náramne sa to
k nej hodí.
Pri naom náhodnom stretnutí mala so sebou okrem
dvoch mobilov ete aj málo èasu a èudnú aobu za vejárom, ktorým sa ovievala.
Lesy bola smutná.
Rozila sa s priate¾om, pretoe vo dvojici sa èasto
jednému zaène i ako na sporáku, keï u dlhie má,
èo si navaril. No a následne sa spustí alarm aj druhému.
Partnerská akoe láska je dobrá vec, ale dookola sú
aj iné èerene.
A prenáa stromy, nie to ete hory, Lesy nebaví.
koda, e sme sa nemohli porozpráva viac, k záveru sme sa nedostali, aj keï pouèenie sa tlaèilo von.
Lesane toti zazvonil mobil a vzápätí aj mne.

Dobrý chlapec Stano a dobré obleky
V jeden jarný podveèer ma Stano zavolal k sebe na
kávu.
Zdôverila som sa mu so svojím krikom v hlave, s pokazeným splachovaèom a prezradila akú, zmrznutú
skúsenos.
Stano sa mi tie zdôveril.
Na tvári mal pri tom záhadný nádych a odtàhal okvetné lístky margarétky.
Ale mono to bola sedmokráska, nestihla som si to
vimnú a ani to, èi si pri odtàhaní lupienkov vypoèítaval odpoveï: áno, alebo nie.
Hovoril, e vetkým naokolo sa zdá ako vystrihnutý
z uèebnice. Spåòa ve¾a kritérií. Navye aj velièo vlastní,
vybudoval a poctivo sa o to stará. Napríklad o kone,
potom o vzneené mulice vo svojich podnikoch, napájadlá, o dokonalé k¾uèky a zámky na svojich zatváradlách, aj na zatváradlách pre kone.
A potom váne dodal, e to vak nefunguje.
Cíti sa ako èajka Jonathan na zaèiatku knihy.
Keï sme sa lúèili, Stanovi prilo troku ¾úto tej zmrzaèenej sedmokrásky a spýtal sa ma, kedy mi má prís
opravi ten splachovaè.
Je to ve¾mi dobrý chlapec.

Nové beckovské podhradie si odváne rob
Raz na jar ma ivot zobral so sebou na návtevu do
Beckova, kde som stretla jednu babièku.
Chví¾u som mala pocit, e sme sa ocitli v povesti, ale
babièku príli bolievajú nohy.
Velièo mi rozprávala. Verí v Boha, ale vimla si, e aj
páni farári sa odtàhajú z nejakého svätého povrázka, èi
z úplne obyèajnej reaze.
Susedkám povedala, e sa neprispôsobili, sú neuèenlivé, lebo sa napríklad vypytujú na noèné koie¾ky
jej troch krásnych dcér. Pyamá jej dvoch synov tie susedky nezaujímajú.
Raz, tak dávnejie, ete za èervenej doby, jednému
súdruhovi vmietla do oèí, e jej syn nemá prácu preto,
lebo sa hrá na kosák a kladivo. Ten súdruh.
Babièka z Beckova ve¾mi dobre o sebe vie, e je
obézna, ale chudnú sa nechystá, lebo sa tým nezmení
niè ani na hrade, ani v podhradí.
Neskôr jednému mladému muovi, vraj zdravému
ako jadierko z orecha, povedala, e tomu, èo som
o podhradí rozprávala, rozumela len z èasti.
Uteil ju, e nie je sama

S novou optikou
Majka má tri slobodorázne deti, pracuje ako sestrièka bez uniformy a je mi ohromne blízka.
Aj napriek tomu, e zaila kulminujúci bod a potom
úplnú záplavu, nenosí to zbytoène vo vrecku.
Naopak, vrecko vypárala, zloila kuchynské zbrane
a ila do sauny.
Chápe súvislosti celého scenára, svoju réiu, protagonistov, na nikoho sa nehnevá, neklopí hlavu ani ui.
Chodí s úsmevom v hrudi a s novými dioptriami
v peknom sexi ráme.
No nedali by ste si od nej nejakú zaváraninu?
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Petr Král

xxx
Je nedìle ale kutilové jsou na nohou
kladívka buí v domech jako by zahánìla chmury
výèitky
o kus dál varný polda v èisté uniformì
chce u u z kutlochu vypadnout pøes práh
do mrtvé ulice
Po jiných zbyla prázdná èekárna jak ufrnkli nahonem
i s rodinkou
v letadle za vyhlídkou na sváteèní pou
Snad aspoò pár idù si nìkde v eru krámku
jen kroutí usmolené pejzy docpaní oøíky bdí
s funìním nad vìcmi
a jejich chátráním vìnují se sakùm a kalhotám
aby se oblýskaly jak tøeba vyboulily patøiènì v kolenou
i v loktech Voskové nosy svítí v mokvajícím sklepì
aby pøipomnìly jaru jeho stáøí aby v zákulisí dál
vhodnì
tlelo listí
a potil se lidský pek
èernaly fresky a trouchnivìly mapy

xxx
Ne spìchající feáci v sáèku
neuteèou Èím víc se enou z banky na obìd
a napøíè chody k povinnému kafi
a tamprleti
èím víc chøestí klíèky cvakají èelistmi kuføíku
volají mobilem rovnou z vany
o pùjèku do nebe
tím rychlej je èas potutelnì unáí
ve svém stìhováku
Jen poslední loudal jak se rozhlíí v parèíku
do vech stran
má pro sebe celý prostor celý
den sluncem rozsvícenou kru
jen zvolna tající ve vlahosti
bezèasí

xxx
Snad aspoò oni Pokoutní sveøepé lampy èadivého
svìtla
v pøíli jasném svìtì nových lidí jejich slibnì
vycenìných chrupù
pod naletìným nebem bez pamìti

Ruksaky sedly za krk vyplázlým mladíkùm
víc: osedlaly si je Samy den za dnem víc naøvané
enou je na pastvu zprahlou ulicí
Pod kedskou tu a tam ohryzek drhnoucí plechovku
za zády jenom um marných zpráv
textù

xxx
Jdou v uích sluchátka a øev
tého huronského ticha léto trvá u pobledlé
na prospektu vypadlém do prachu Planety bez hlesu
hasnou
v mléèném oparu mìst Tu a tam jeden pohodí flaku
od piva
a krtne dalí kiosek dalí lázeòské mìsteèko
døív pohostinného svìta

Tvá postupná zastavení - Univerzální pøítipkáøství,
teï zas Taverna v pasái.
Úkryt otevøený jako klidným kopnutím
výhledem na terasu s nedìlním vitoøením velkých,
málo
rodných rodin,
vìhlasných jen oborami a parky, které je nìkde
v dálce
roziøují málem do nedohledna - nebýt suché spáry
uprostøed (popel
a cement), o ni ve zadrhává
a toèí se k sobì zády.
Je odtaitost druhých tìl dùkaz pohrdání
toho, kdo je stvoøil?
ptáme se, zatímco ruka se mezi drobky
na dnì kapsy snaí vyzobnout ten nejmení.

Valí se Chrabøe míjejí
a akceptují
V krámì opaøená øeznice mává sekerou
a roztlouká bledé kuøe
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Zøejmì bychom jetì mìli vylézt na strom
a uvidìt na obzoru nádraí, z nìj vyjídí sluncem
oplechovaný vlak
- nebo holou vì, která ho nahradila.
Z nedostatku výbìhu se tu pozornì, sousto po soustu
zbývá docpat
náhradou za úplnost, která se nedotèenì dál culí
za zvonìním okolních pøíborù.

cizí lichty v talíøi,
kadým zamaèkávaným vajglem vysílat ze závalu
sám k sobì
neslyné S.O.S.)

xxx
A nablblá bolest
poslepu hledá v tìle køik
jako záblesk vìdomí a prùrvu
k výhøevnému masu v hloubi atníku

xxx
Jen zkuenost starých voyeurù
nám umoòuje lnout k horlení a teplu
tìla naproti a nedotknout se.
Pøitom by to mìlo být pøi nejmením moné
sevøít horkou patu, ne pod stolem vklouzne zpátky
do jímky støevíèku, pocítit zmatení míz
v hloubi prádla, vidìt chytat plamenem aspoò lem
suknì
a koneènì tak zas v jiném mase
pøilnout trochu sám k sobì, øíká - ale
to u zase jen vaní)

z Nevìdìní

alobníèci tvých oèí

***

rozklíené obrysy prsù
klesají
co o nás víme:
opadavé listí místo zpráv
jsem tu kvùli nìèemu
co stojí za umøení
rybníkùm øekám a tìm ostatním
nebo jen proto
abych v slídì objevil dávný vzkaz:
neopírejte stíny o ná dùm
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Není taká artetika není
která by tì probudila

jsou bledé víc
ne smrt by dojalo

xxx
(Nechci vás trápit,
øíká laskavì doktor,
ale musím vám sáhnout na prostatu;
a u si tì otáèí ke zdi
a vráí do tebe prst-roubovák.
A náhle vidí:
tmu pøed oèima
co poslední prohlédnutí,
narození,
které u bylo vejkrab, letmý zákub
naráz pøipíchnutého motýla.
Zbylo ti zabydlovat se pak aspoò v rezavosti

Tomu, kdo teprve pøijde

Milan Hrabal

kam jen se podívám
prosakují
slepené podobizny minulosti
horizontální eny
vertikální mui
kolmé mnoení
do hloubky

(Pravda je, e stupidnì v duchu spí se vemi,
pøeje si zmítat se na jejich prahu,
jetì se nad nimi rozfunìt a vzepnout, odhalit pod
pysky rozviklané zuby
- a e tì pøitom za zadek u drí a strká smrt)

Gustav Erhart

berou mi spánek
trpìlivou trýzní
obdarují

jsem tu kvùli vám
nebo sobì?
jako na rybnících jsou hladiny
a øeky k protékání
ryby k mlèení
za vechny?

xxx

Autor Bagtyropiè
Gustav/Erhart
Autor Autoroviè

Zítøejí ráno

Pozdrav sleènì Pontobelle
Jakýsi Rácha Verrückter
schoval si slzy
zchromlého tìstí
do náklí v Neveselém Pøítím
Nejspíe ani nevìdìl
co tìmi margaritkami
splatit chtìl
(a hlavnì)
komu

U bøehù Pyriflegethónu
Pod tumbou zmizelých
tìch do Ztracena
ivý u nedohledá
v pamìti planoucí ibolet
tajemství do vìkù
vkutá

v køeèi køepèící
cyniku
na márách
tosuje
pøichází  zùstává
Strach
Max Jacob øíkával
smrt lásce tebe nedá
smrt kráèí blí a blí
blí kadou hodinu
k básníkùm vradícím
protentokrát
sebe

Vis maior
(Sdìlení)

Aè ve nala èepel rychlé dýky
ranami svìt zùstal nepouèen

Jdouc sama sobì v ústrety
pøedbìhnouc vlastní smích

Tvé bolesti jsou nepøenosné
mezi eolem a gehenou
vabanque se hrálo

Støepy jako dezert
k vínu po rozkoi

Se slzou kortyzona
v závoji
èerná ena

Vítr zkamenìl
a kámen hoøí
Plamenem vìèným

Gnose jed kdy drcen
zuby bumbrlíèka
nach Fresserei zbude
vyhoøelá svíèka

Blasfemie
Do høíchu pohøíeni
na kùl naraeni
jakoby sama
Bázeò Boí
pøestala u se o nás
strachovat

Sacred Spaces
Stín budoucnosti zøí
o chvíli døív
ne k tobì vstoupila
Èelesten èerný
pekla nachového

Posedlost
Sorbet z èerných bylin
síla jasných vidin
striga bièe ehná
projdi mnou
ty 
víc ne zøená

***
(Ze sbírky Podél Pyrifleghetónu,

Veravý prach
marných radostí
edivý cinis
radostných marností
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Ladislav Zedník
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VII

Øíká se, e ten,
kdo nad Betlém vyvìsil hvìzdu,
z gotiky pøichází ábrami,

A znovu spoèítám,
kolik je zmoklých ryb v hejnu,
zavøe se hladina mrtvého moøe.

ale øíká se,
e jednou za milion let
vystøelí gnómové ohnivý míè 
a kam padne,
oiví hlinìné dítì.

Mezi úlomky krunýøù,
na vrakoviti vln, mulí a krabù
najdu své tehdejí oèi 

V masitém tichu
podruhé porostu napospas kapsáøùm,
kteøí mì vyvleèou
do kradeného èasu.

X

V hodinách ruèièka dítìte
párala stehy
a my slyeli jak ve vech
praskaly barevné nitì 
byly jak vteøiny v rukávech maòáskù,
které si na prsty
navlékl cizinec 

V
teï po plicích chodí, a tepny se stávají
potrubní potou
pro vzkazy od náhod.

Èekal jsem,
a kdosi v pangejtu zaøízne býèka
 èerného, jako noc ,

On
U zastávky na znamení
poèkám na hlinìné mue 
ti pøijdou a zatrnou
v poledním slunci.

zaènu je brousit na mìòavou perle,
abych je vsadil
do støíbrných kroukù náunic,
zbylých z minuty,
kdy do moøe padly dvì hvìzdy
a do uí létaly
volavky.

  peklem bude
ta terakotová armáda
neteèných
soch.

I
pak pojí mu srdce a vydáví den:
pøísný rituál svìtla.

Svìtlo
 s moudrostí úmìrnou vìku 
mlèí,
jen ukáe prùsvitným prstem  

Dám ti je  
dám ti dva úlomky mrtvého moøe, dvì tìnice
pro odposlech noèního odlivu;

XI

VI
Øeklas mi,
e pøejetý slepý
pøedpoví pøeháòku s pøesností minuty.

a tak nepoznám nic neli smìr
a úhel
pohledu.

Ona
dám ti je,
jen co ti bude rok
v mé pamìti.

Tvrdils mi,
e sumec se zjizvenou kùí
je vakem s tajemstvím
mrtvého rybáøe.

VIII
Smál jsem se oèima,
zaprel ústy  

II
Skøípìní brzd,
a stìraè byl jako závora
v bránì pøed panstvím detì,
kde jsem zastavil  
a pod koly pøejetý sumec:

a pak jsem spoèítal,
kolik je zmoklých ryb v hejnu.

obrovské, studené srdce.

v hodinách ruèièka dítìte
páøe z ran stehy;
slyí? to praskají barevné nitì,

Øíkal jsi,
e obrovské studené srdce,
co slétlo a hnízdilo v hrudnících
straákù v tøeòových sadech,
je srdcem pravého boha.

Pøejetý slepý
stane se pøejetým slepýem
a den
pouze jednou z parafrází svìtla 
ne pøísný rituál,
ale nucený výsek chrlièù noci.

Zastávky na znamení VIIXII; návrat

Já ale pøed sebou
vidím jen podzimní korozi
a pár zrnek soli od mrtvého moøe,
kde potilo nás léto.

IX

III

Kam padly dvì hvìzdy,
oivne vorvaní mládì  

XII
Náhlé tuení, e sen
je kouskem cizí hlavy
a spánek
cosi na zpùsob krve skøelí
anebo poupat.

ale rameno dítìte v hodinách není
z kosti a mìkkého èasu,
je z eleza;
kdy toèí se èím dál tím rychleji,
vítr se zvedne a my
musíme, neseni vírem

Pod hladinou koøenáø chodí a kosí
a hádanky  zmatenì  na kohosi
køièí, kdo polehl k obloze zády.
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Otèe,
v bøidlièné kùi mu vykrojí dvíøka,
od èela povede vodotrysk kouøe;

Svìtlo
 s moudrostí úmìrnou svému vìku 
mlèí.

zavøe mì do nìj  
zavøe mì do nìj jak do obøí kapsy
za zipem ostrých zubù.
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Slavomír Kudláèek

Jakub Grombíø

V.

Støíhání na smrt

Jak já ti to mám øíct?!
Kdy nevím kudy kam, kam døív!
Tma z oken sálá
jsi daleko a sama
a mì se nedostává slov a sil
Jak jen ti to mám øíct?
Jsi andìl s tìkými køídly
váný chodící pták kiwi
zvíøe s oèima hlubokýma dní
Jak já ti to mám øíct
e jsi mi vím ?!

Jako kadodennì projídìl alejí staøièkých topolù, ze
kterých pøi prudím vìtru padaly vìtve; cesta jimi byla
hustì poseta a kolo na nich nepøíjemnì nadskakovalo.
Alej toti leela na rozhraní katastrù sousedících obcí
a oba magistráty ji klidnì nechávaly chátrat a èekaly,
jestli se k nìèemu rozhoupou sousedé. Málokdy tudy
nìkdo proel, vlastnì to ani nebyla ádná zkratka, pøesto mìla tato cesta urèitou výhodu, kterou skýtá dnenímu pøesycenému èlovìku jakýkoli náznak nebezpeèí.
Cestou mu blikaly na pozdrav z vinohradù plíky zavìené na drátech, aby jejich tøpyt ve slunci odhánìl
paèky. Vylapal na vrchol kopce a pohlédl k severu,
kde se uprostøed lesù zablýskaly na slunci zdi Buchlova jako jediný zub zbylý v prázdné dásni.
Okolo betonových pøístøekù na popelnice byly kdysi nasazeny tamaryky, aby jejich kvìty aspoò ponìkud
neutralizovaly zápach. Mezi popelnicemi bydlely
smeèky permanentnì gravidních koèek. Sídlitì bylo
rájem toulavých elem; leelo dostateènì blízko volné
pøírodì a zároveò nabízelo dostatek potravy, na rozdíl
od ostatních èástí mìsta, kde si vìtina obyvatel drela
domácí zvíøata. Okolo si hrály dìti, utrená plechová
víka pouívaly jako títy a místo meèù mìly kýmsi vyhozené laky jeící se rezavými høebíky.
achta bytovky, v ní jindy probíhala nesmlouvavá
bitva mezi jednotlivými jídly, tentokrát v dojemné shodì vonìla nálevem na okurky. Ve sklepních kójích zatím tie bublal viòák, domorodci ertovnì nazývaný
letní frankovka. Právì viòák, tento skromný, leè úèinný nápoj, je pro zdejí kraj charakteristický mnohem
více ne víno nebo slivovice  ty mùeme najít koneckoncù ledaskde, avak viòák není podbízivým artiklem pro turisty, ten se vypije doma a proto je pøipravován vdy s láskou.
Otec zase sedìl pøed televizí a komentoval programy. Jako vìtina venkovanù byl skálopevnì pøesvìdèen, e pøíèinou vech depresí je nedostatek fyzické
práce.
Z toho je vidìt ten úpadek. Do vlaáku se dává místo oharkù cukína a nehodí se to rat. ak ta cukína, to
nechcú ani prasata.
Pøísluník mladé generace jen omrzele mávl rukou,

Fotky ze starých prázdnin
Obvykle chata.
Nejspí terasa chaty
na ní lidé v plavkách
dìti na zábradlí.
Na stole bývají houby
té ryba, byla-li blízko voda
a nìkdo, èasto strýc, rybáø.
Zdlouhavá letní odpoledne
po návratu z koupání
èi z lesa se vleèou
ke kraji èervánkù.
Avak veèery, co kvetou
zjitøeným dechem rostlin
a dìtí kolem árovek
u tam nebývají.
Rodièùm vechno v nich
uniká prulemi zábradlí
ale dìtem se blíí loï.
Oceán, který se rozléhá
v korunách je neklidný
tie se vytrácejí
vechny obrazy.
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ho dìdeèka. Nedávní pøedsedové fakultních organizací SSM se hbitì pustili do publikování oslavných èlánkù
o Pinochetovi, Èankajkovi a jiných dobrodincích lidstva. Druhoøadí straniètí funkcionáøi, kteøí se díky své
bezvýraznosti nedokázali moc zkompromitovat, mohli
vèasným pøihláením k novému kursu udìlat fantastickou kariéru. Nìkteøí venkované vyuili restitucí a pokusili se hospodaøit na navrácené pùdì. Vycházeli pøi
tom ze strategické úvahy, e lidi budou rát vdycky
a gratulovali si ke svému neprùstøelnému fitrónu. Obvykle staèila jedna sezóna, aby pochopili, e selská mazanost se bohuel v tomto svìtì nijak necení.
Èlovìèe, nejlepí se na to vysrat, na celý vinohrad,
ozval se opìt patriarcha. ak to se v dnení dobì vùbec neoplatí. Na rok to ostøihám na smr, a z toho vydímám co nejvíc, a vykluèím to. Okolo mojého sú
z obúch stran úhory, pýø mì tam prorùstá a nestaèím
to likvidovat; to co to má za smysl, taková práca?
No jo. Slyel jsem v práci v rádiu, e sa vozí ze panìlska víno po pìti korunách za litr. To jak tomu moeme konkurovat  podotkl syn bezmylenkovitì
a ponoøil prázdný dbánek do døezu.

nebo byl ke vemu skeptický. V pøedkolním vìku byl
veden k tomu, aby nepolykal výkaèky, jinak se mu zalepí støeva a zemøe ve straných bolestech. Empiricky
se pøesvìdèil o opaku, co jeho víru v autority ponìkud nahlodalo. Dodala mu základní kola, kde se a do
ètvrté tøídy uèil kreslit sluníèko v podobì usmìvavého
oblièeje maírujícího po obloze, aby se nakonec dozvìdìl, e je to nepøedstavitelnì obrovská koule
hnoucí hmoty, okolo které nae Zemì jen bezradnì
krouí. Definitivnì ho dorazili husité. Kdy v ponurých
podzimních podveèerech hltal Jiráska, s celou naivní
vánivostí proíval fakt, e i on sám, s hnijícími dýnìmi
a zakuøincovaným dvorkem za oroseným oknem je
pøísluníkem národa, který si dokázal uhájit svoji pravdu proti vem velmocem. Kdy se krátce po revoluci
zaèetl do Pekaøe a objevil, e to s tìmi boími bojovníky bylo jetì trochu jinak, odmítl se napøítì v èemkoli
angaovat.
Zhroutil se do køesla a zaposlouchal se do zvukù
zvenku, jim dominoval hluk vydávaný zemìdìlskými
stroji. Pøemýlel nad tím, jak se lidstvo stále více snaí
ukrýt pøed fyzickou námahou, ale platí za to èím dál
tím vyí daò. Tichá dùstojnost, kterou kdysi v sobì
mìla práce sekáèe, se za volantem rachotícího kombajnu vytrácí do ztracena. Taky písnì, touto profesí inspirované, u jaksi nejsou, co bývaly.
Nalil si radi ze dbánku chrupku, která se bìnì
pìstuje jako stolní odrùda, ale u ve starém Egyptì se
z ní dìlalo víno urèené faraónùm. Z ulice se ozval apokalyptický ryk. To pøijídìl kokaø, který v nových pomìrech svoji tradièní ivnost obohatil o prodej výtvorù
neblahého vydavatelství Carmen. To také hlásalo vlastnoruènì vyrobené heslo, které zdobilo bok jeho embéèka: Kadá tisící koka  zadarmo deska od Zmoka!
Vidím, e cesty ke kapitalismu mohou býti rozlièné, uklíbl se do syntetické dechovky. Jenom vùli
mìjme vichni rovnou 
U dávno minula ona naivní a euforická doba let devadesát a devadesát jedna, nejpøesnìji charakterizována masovým rozíøením likéru Malibu. Jeho lepkavá
sladkost a pochybná exotiènost ztìlesòovala iluze národa, který il v pøesvìdèení, e po dobì temna a odøíkání koneènì dostane ve, na co má pøece nárok. Zaslouilí národní umìlci, záøící doposud v angaovaných
seriálech, zaèali v novinových rozhovorech hovoøit
o tom, e jsou ve skuteènosti silnì náboensky zaloení, ti kovanìjí vytáhli z rukávu dokonce rozkulaèené-

(Úryvek z nedokonèeného románu)

Adam Suchý
Taána svým Evenùm
Já píi Vám, co mohu více
neb stùòu doma na pøíjice
a krok mám mírnì houpavý
Kdo vinu nese, tìko øíci
mui jsou sprostí záletníci 
Vinen jste Vy, Vy, èi snad Vy ?!
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lajfy aj váhy aj tøísky z fasuòku po celém èepkovském
katastru.
Zato Malena byla dobraèka. Tá negdy zala aji malém
Jurovi naproti do Zlína ke kole a kolikrát mohli byste
vidìt, jak nese Jurovi na jednom rohu øeménkem svázané kníky a na druhém tabulku s pohupující sa húbièkú.
A najradi sa pásala tam, co dnes stojí hospoda Pod lipú,
pravì na tom místì, gde stával domek správca teho
kurtu, správnì spolupracovníka teho abstinenta Batì.
Tam bývala krásná hluboká tráva. V keré starý Baa
tak rád léhával
A jednú sa ta kráva, ohromná dojnica!, zdula.
Gdy sa zduje kráva, nesmí sa nechat stát, ale mosí sa
s òú bìhat. Do huby sa jí mosí dat povøíslo  a bìhat. A
sa v ní ty plyny uvolníja a vyndú ven. Horem nebo zadem, to je jedno. A tak milý staøeèek, ale aji Jurka
s krávú bìhali o jednom, dneska by sa øeklo víkendì,
od rána do veèera a poøád nic. Kráva mìla poøád
bøuch jak betón. A oèi vyvalené, uplakané. Staøenka jí
dokonce navaøila závar z itných plev a èehosi, co sa
dávalo estinedìlkám, ale nic nepomáhalo.
A gdy u v takových pøípadech nepomáhá nic, mosí
sa zavolat zabiják, jak sa na Valasku øíká øezníkom. Ale
zase, né hned aby skoncoval s ivotem nebohé krávy,
ale aby ju etì naposledy skusil poléèit. To sa dìlá tak,
e sa vezme to nejdelí noisko zvané koèerák a bodne sa ta kráva na urèitém pøesném místì, o kerém ví
právì enom ten øezník, do bøucha. Aby sa v nìm udìlala ïúra. A ty plyny vyly.
A tak zavolali zabijáka, oralu Gajdu, a ten tu krávu
do bøucha tým koèerákem bodl  a zase nic. Kráva jazyk venku, oèi uplakané, bøucho jak japonský buben.
Tak tu krávu dobraèku, nejlepí dojnicu na jejich konci,
orala Gajda mosel odporazit. A zase, byl horúcí srpen,
nový vynález na zlínských cestách  asfalt  tékl jak
sopel, voda v Døevnici byla teplá jak èiny, co s takovú
horú masa, gdy lednièku mìli enom Baé a nekeøí
jeho spolupracovníci. A tak staøeèci Vièíci moseli vyhlásit, e kilo hovìzího podle sorty je za tolik a za tolik.
Pochopitelnì e moseli ít s cenú velice dole. A etì kolikrát moseli zákazníkovi nabídnút z guláa, kerý staøenka z Maleny navaøila, aby zákazník ochutnal, co
vlastnì kupuje. Nebohá Malena!
No ale gdy u sa taková kráva zabije, co si budem
povídat, chce sa aji dozvìdìt, proè sa to zvíøe vlastnì
zdulo, proè nepomohl ani ten pichanec do bøucha.
A odtud, né od kalúsa, sa zaèla odvíjat ta straná vièícká
nenávist k Baom.

Proè zbojník Jura Vièík v mládí lajfoval sanì
holú patú
Jura Vièík mìl jedny staøeèky na Kudlovì a druhé
z otcovy strany za Èepkovem Pod Babú. To gdy byl
etì Èepkov dìdinú, a ne zlínskú tvrú.
Staøeèci Vièíkovi tam mìli postavené etì dávno
pøed Baú. Staøeèek v mladím vìku vlastnil poèestnú
mikéøskú ivnost, nekolik noíkú a flatièek s lihem
a mastièkama, staøenka necovala. Od mladých enckých skupovala vlasy a jeden po druhém pak pøiívala na síky, nece, keré slúily jako základ pro paruky.
Ty paruky pak jeïala prodávat a do Vídnì. Z èeho
vyplynulo, e sa s Baú nemohli rovnat. Ale nezávidìli,
nepomlúvali, jak nekeøí zlíntí rodáci, e tøá Baa jeïá
na kolech po Zlínì bláznivú rychlosú, e by mohl tøá
nekoho srazit a do smrti platit neastníkovi rentu. Jejich v podstatì lhostejný vztah k Baom, ne darmo sa
asi staøeèkovi pøezdívalo Drn, sa zmìnil v nenávist a
pozdìj. A zase a ne tak kvúli majetku, jak u nekerých,
keøí pøili kvúli Baovým komoèuchom o ivobytí, ale
ze dvúch dúvodú: kvúli kalúsovi a tenisu.
V tých dávných dobách humno Vièíkú-Drnú toti
súsedilo s pozemkem, na kerém mìl Baa sklad cvièek. No a protoe potøeboval ten sklad zvìtit, musel
padnút kus teho humna. No a jako první dúvod k neegzistenci staøeèkova humna bylo, e Vièíkú oøech stínil tým cvièkám. A tak ho v noci gdysi gdosi podøezal.
Na tom by a tak velice nic nebylo, protoe to byl
oøech, jak øíkali staøeèek, lajdák, kerý zas a tak moc
nerodil, ale on tam doòho u roky lítal jeden kalús dòovat. V noci lovil myi a ve dnì si musel negde zdøímnút, a tak tam v tom oøechu dòoval. A teï byl fuè.
A zase, to by sa etì dalo Baom nebo komsi odpustit, ale horí to bylo s tým tenisem. To byl opravdu zamotaný pøíbìh, o kerém dokonca jeden zlínský básník
napsal, svatá pravda, velice pomotaný sonet. Pravda
byla ta, e Vièíci mìli krávu Malenu a Tomá Baa u vily
nechal postavit tenisový kurt. Aby sa na nìm mohl proháòat jeho syn, taky Tomá. Vièíkova kráva Malena byla
daleko lepí ne ta jejich bývalá ménem Somela. To
byla kráva-býk. Té gdy sa neco znelíbilo, tak aji u tøá
v zápøahu vyletìla ze vrat a jeïala s tým zápøahem
kotár nekotár tak dlúho, dokáï sa ho nezbavila, dokáï
ho neroztlúkla. Staøeèek kolikrát sbírali ojky, kolesa,
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Usmívá se. Je vzpøímená.
Lehce nese nùi trávy z lesa.

Protoe jí Gajda nael v bøuchu  a pravda pravdúcí
e pøímo u knihy  tenisák! A to sa nemohlo stat ináè,
ne e jak sa ta kráva pásla u teho kurtu, tak asi dívaja
sa na mladého popinkávajúcího Tomáa nedávala pozor a zerala do trávy zatúlaný tenisák! Co bylo sice
na pováenú, ale to samé etì nemohlo krávu zabit! A
teprve pøi podrobném skúmání teho tenisáka, zistil
Gajda, e je pichlý. A jak sa o Gajdovi øíkalo, e má vypitý mozek, tak na nekeré vìci ho mìl velice bystrý.
On toti jak na potvoru, gdy krávu pichal, ináè sa to
nemohlo stat, nabodl aji ten balón a jak noisko zøejmì
z krávy vytahoval, tak ten balón pøitahl jak nejaký flastr
zevnitø k té ïúøe, take ten karedý vzduch nemohl ít
ven, take zvíøa etì víc ucpal, take sem ti tu Malenu,
Jozefe, ináè si to nedovedu vysvìtlit, vlastnì zabil já,
Gajda, vzlykal staøeèkovi Vièíkovi tehdá na rameni ten
orala-zabiják
No a gdy staøeèek vystøízlivìli a vzpomnìli si na to
netìstí, keré je potkalo, a jak nekeøí lidé v okolí pøili
lacino k dobrému masu, o to hlubí nenávist pocítili
k Baom a od té doby by si od nìho nekúpili ani òúrku do komoèucha, nato aby si zali, fuj, k nìmu tøá na
pedikúru!
Co nejvíc pocítil aji jejich vnuk Jurka, protoe on a
do patnásti rokú, gdy tøá jeïával s dìckama po Bøeznické na saòách, on jediný dycky lajfoval holú patú.
Protoe radi chodit bosky, ne s patú obutú Baú, jak
staøí Vièíci z Èepkova øíkávali.

StB Vojta pøichází zpoza zahrad
Vojta je osamìlý.
Mihne se.
Pøichází zpoza zahrad.
Nìkdo se tam obìsí.

***
V nedìli u kaple
starí kluci hulákají.
Mají bílé koile.
Bílé koile jsou samostatné
tiché, klidné
vytaené ze atníku.

Klekání
Kaple vytrvale oznamuje
sebe
své rodièe
prarodièe
praprarodièe
do sousední vsi.

Jaroslav ùr

Tepláková souprava

Starí kluci  Lubo

Na první schùzce
tepláky a bunda
ji obalují.
Obìma rukama
drí dvojkolku.

Lubo prská smìje se
kecá
Nìco tahá z paty
Potøebuje k tomu prostor
Dìláme kolem nìho kruh

***
Kdo zvoní v kapli

Líbí se mi moje trenýrky.
V pøedklonu vidím se
od zemì do pùl pasu.

Díváme se do pootevøených dveøí.
Blaena. Svatá.
ena Pepika Grnoe.
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xxx
Vlak zaroubovaný
do matky nádraí
unikám
ze symetrie kolejnic
za sebou noc
aluzii vykostìnou
u ani pro psa

Pamatuji
jak s vystraeným svìraèem
odøíkala jsem èertovi
do piritusového kopyta
básnièku o Leninovi
a jeho tlama smíchy
balzamovala panelákovou zeï
Pamatuji
jak otec sedával
v rohu kuchynì
na rybáøské idlièce
mlèky
na splávku pivo a umakart

Kupé
Tichu bouchla do zad
 Maminko spoèítej
ty ptáky nad rybníkem 
 To pøece nejde 
já poèítám
v duchu jedna dva tøi
leatá osmièka stehuje nebe

xxx
Slámovì potápìjí se vzduchem
ke dnu dvora
neèistota vyputìného bazénu
(po)hromadì
taková osychající swingers party
mylenka na sex
(a) v prùjezdu øemeslník
fankou do tance

xxx
O slavnostech
dívka v renesanèním kostýmu
promile ze sametu
prasklo jak aneurisma
 Jsem nachcaná 

Pamatuji
Olympie schované v dutinì
stromu
na druhém bøehu exhibicionista
právì zasíval
a z trávy pøes vodu hlas
 Dìti porostou tu 
Pamatuji
jak vtiskl mì do loubí
 Jsem dojat
e sis to pro mì nechala 
ozvìnou kolních úklebkù
e jetì nosím to
chodec náhodný stáhl si
krempu do èela
Pamatuji
jak støelnice maringotky
na krabièkách od sirek
pejloví indiáni
za korunu praskaly
a na pøejezdu raòky
klikou se toèilo
Pamatuji
po klystýru flaek
nasládlost áv
v podobenství krve
zátkováno do skla
pod alegorickým vozem
kouøe z laciných cigaret
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Konec sezóny plesù
Vstoupili jsme do pradleny
tìla v neckách jak Elida
v krabici po babièce
s jistotou kapra na pánev
osádrovaný konferenciér
v mlze pøedsálí tìstoviny
od Zátky pro vítìze

Okenní báseò
Køik dítìte
v popraskaných ilkách støechy
egyptská mumie
listy z pøed let
nad dvorem ptáci
bezdìky

xxx
Tak sedìla
èelo ke stromùm
co mìní atník
punèochu z jediné vsi
 Proè má jen jednu punèochu? 
 To není moje noha
tu mi sem dali je cizí 
Tak sedìla
èelo ke stromùm
daleko k mostu

Krytof pidla

story. Èím jsou oddìleny? Snad blánou? Sedí-li èlovìk
v koenkovém sedadle vagónu, dìlí jej od Svìta sklo
okna, plech Zkuste vak otevøít okno. Cítíte, jak
k vám Svìt natahuje chapadla, jak chòapá, omotává si
vás, ale nemá dost sil, aby vás uchvátil? V desetikilometrových výkách, tam, kde létají dopravní letadla je
to prý jiné. Tam Svìt by vás vycucl jak slinu, vykubl ze
sedaèky, vzal s sebou i stewarda podávajícího vám
kávu. Ale tady? Co takhle poddat se mu, nabídnout se,
jako se nabízejí silvestrovské chlebíèky? Vyskoèit.
Pøilepte nìkdy tváø na pinavé sklo okna vlaku a dívejte se ven. Stane se nìkdy, e vám zaène buit srdce
a vy, mírnì rozechvìlí, budete uvaovat, jaké by to
bylo uhodit tìlem o zem v neznámé krajinì. Stane se
vám to. Urèitì.
Kolikrát èlovìka napadají podobné mylenky! Na
kadé vìi, skále, v kadém vlaku, na lodi Kolikrát
èlovìka napadají a kdy je schopen je doopravdy uskuteènit? Uskuteènit! Vstát, otevøít za jízdy dveøe vozu,
odrazit se a vyskoèit, jen tak, jako kdy kupujete kilo
brambor.
Vstal jsem tedy z koenkového sedadla, oblékl kabát, abych nebyl postrádán prùvodèím a vyrazil do
chodbièky zapáchající moèí ze záchodku. Co teï? Dýchaje zhluboka, chytil jsem za kliku dveøí, otoèil, kubl Rachot jak údery do bubnu ovládl prostor a Svìt
hrábl do chodbièky. Zachytil jen cípy kabátu, jen o mì
zavadil koneèky prstù, jen po mnì chòapl støíbrný pes
mrazu, jen cvakly zuby naprázdno. Ucukl jsem. Dvíøka
vak zùstávala otevøená. Tma za nimi byla tajemná.
Svìt u jen opatrnì vstupoval dovnitø, ustupoval a zase
vstupoval. Jen rachot jízdy zùstával nezmìnìn.
Opøen o dveøe záchodku, pøemýlel jsem. Chci to?
Opravdu to chci? Mám dost odvahy? Kolik je tøeba odvahy k jednomu skoku? Cítil jsem se jak atlet pøed závodem, rozechvìlý, odhodlaný Chci to! Mám odvahu!
Pomalu doel jsem na opaènou stranu chodbièky,
mírnì se pøedklonil, pøipraven vyrazit. Jen nepøelápnout! Teï nebo nikdy! Vìdìl jsem to. Neskoèím-li nyní,
neskoèím nikdy. Hluboký nádech, neslyné odpoèítávání: Raz  dva  tøi zaváhání Teï! První, druhý tøetí
krok, odraz na levou, odraz od hrany prvního schùdku.
A skuteènì  pocit protnutí. Svìt mì popadl a vlak u
byl mimo mì. Jeho suché teplo nedosáhlo dál, ne
k druhému schùdku.
Cítil jsem, jak jsem obracen, jak letím, dopadám, kutálím se Leím na zádech, nad sebou na náspu spí cítím v temnotì ne vidím rachotící masu kovu, dunící

Vlak
Sedìl jsem ve vlaku v prázdném vagónì a hledìl do
tmy za oknem, ve kterém se odráela moje tváø a za
ním víøil sníh zmítaný vzduchem, jej stroj tlaèil pøed
sebou. Svìtla vagónu osvìtlovala nejblií keøe, stromy
a sloupy podél trati a roje vloèek takto osvìtlené pøipomínaly roje jisker  vlak pekelník. Do rytmu kol obèas vstoupilo cinkání zvonku pøejezdu a jeho svìtla na
okamik zbarvila zasnìenou silnici a její okolí do
ruda.
Sedìl jsem ve vlaku a tu se mì poèala zmocòovat
podivná melancholie. Tesknota, kterou èasto pociuji
v ujídìjícím vagónì. Tesknota, ji zpùsobuje zvlátní
situace cestujícího  být v prostoru, jen jako by nepatøil do svìta tam venku. Situace, kdy èlovìk není ani
tam, odkud vyjel, ani tam, kam míøí, je nikde. A do toho
známý rytmus mírnì pohupující a uspávající. Rytmus
vydávaný mnoha páry kol, rytmus, jen zdá se znít vìènost. Ta-dam ta-dam.
Bylo Silvestra. Svátek, jej pøespøíli nemiluji. Pøátelé
a rodiny se sejdou, opijí se, uijí zábavnou pyrotechniku koupenou v trnici, dají si pøedsevzetí, aby a do
dalího Silvestra mohli trpìt pocitem viny a jdou zmoeni spát. Není radostnìjího Silvestra, ne kdy jste
sami, jedete ve vlaku, vracíte se do mìsta, v nìm ijete, do domu, kde se necítíte doma. Do paneláku, kde
vám nezbyde ne pustit si televizi, sledovat varietní
program, o pùlnoci si naøídit hodinky, napít se moná
vína a jít spát. Spát vak nelze, nebo parchanti z celého sídlitì házejí dìlbuchy, rakety, petardy, zapalují
ohnì. Do toho kvílí sirény sanitek, odváející dìti poranìné explozemi  dìti s polehanými oblièeji, poloupité puberáky i jejich rodièe. Ach, jak jsem se tìil!
Tesknota smíená se vztekem poèala mi vnukat podivnou mylenku. Podobnì, jako stojí-li èlovìk na vìi,
zapøemýlí, jaké by to bylo, kdyby skoèil. Tak zapøemýlel jsem i já, sedì v pøetopeném vagónì. Jaké by to
bylo kdybych vyskoèil, letìl vzduchem, pøevracel se,
dopadl, kutálel se a nakonec zùstal leet podél náspu?
Jaké by to asi bylo, a by doznìl rachot vlaku a já se nemohl zvednout a sám bych èekal a ivot tie odejde
jak ohleduplná návtìva? A jaké to musí být, kdy se
vám podaøí protnout to, co oddìluje prostory  ten
uvnitø, horký a suchý a ten venku, mrazivý! Dva pro-

31

MichalKrytof
anda pidla
/ Jiøí Korbel

a náhle konèí poslední vagón, èervená svìtla se vzdalují a s nimi i rytmus, rachot, dunìní, skøípìní doznívá
pomalu, dlouho a do úplného ticha.
Zkouím se pohnout. Ruka  jde to, druhá také,
nohy  ohýbají se poslunì v kolenou, v kotnících. Sníh,
støíbrný tøpytivý praan, studí za krkem. Zvedám se
pomalu. Za sebou násep, pøed sebou pole èi louku,
zasnìenou, bìlostné malé vloèky padají, sypou se
Zdálo se mi, jak jsem letìl, mìl jsem pocit, jako bych
patou natrhl balicí papír, oddìlující jetì jeden prostor, ten za Svìtem. A náhle snad z úlevy, stesk vystøídal pocit tìstí. Zvlátního tìstí, takového, které naplòuje po okraj, které, zdá se vám, pøetéká ven pøi
kadém vaem pohybu a ulpívá na vem, èeho se dotknete. Takové tìstí a radost témìø nekoneèné  snad
ze ivota. Rozbìhl jsem se samou radostí po poli, smìrem od náspu. Sníh místy sahal a po pás, a tak více
jsem lezl, ne bìel vpøed, do mírného svahu, ale radostnì, urputnì. Jazykem chytal jsem vloèky, snad
jsem i zavýskl radostí Stesk zùstal ve vlaku, ujídìl do
mìsta, kde bydlím, do domu, kde se necítím doma. Já
se vak poskoky vrhal vpøed: pocit vlka  tìnìte vak.
Na táhlém høbetu svahu shlíím dolù, svìtla jakési
vesnice pøitahují, lákají. Zrychluji nìhou, radostí a tìstím jako opilý, pøekonávám poslední závìj, míjím konstrukci ohòostroje, oputìnou, pøipravenou na pùlnoc
a po vylapané pìince vcházím do vesnice. Mrzne, já
jsem vak splavený, èervený jistì ve tváøích, obalen
snìhem. Oklepávám se, smìji se chvilkami. Na návsi
hospoda, tøi schùdky a zevnitø sálá teplé, luté svìtlo.
Na dveøích je zrezivìlými pøipínáèky pøipevnìn plakát. Silvestrovská zábava, vstup 200 Kè, ivá hudba,
tombola, ovar i pøípitek v cenì. Nemohu nevstoupit.
Za dveømi je mráz vystøídán pøíjemným teplem, milým, nìným, které objímá a nutí koutky úst roztáhnout se do úsmìvu. Platím chlapci asi patnáctiletému
u stoleèku hned za dveømi. Nacházím i volný stùl, samotný, s jednou idlí, která zbyla po tom, co si je ostatní rozebrali.
Sedám si èelem do sálu, abych vidìl. Vprostøed u stìny bez oken stojí kamna. Velká kamna, z nich dlouhá
roura ústí u stropu do komína. Na nich v hliníkové konvièce vøe voda na kávu nebo èaj. V rohu, kolmo ke stìnì s kamny umístìn je výèepní pult a na nìm jak jezdecká socha na podstavci se tyèí støíbrná pípa. Na
stìnì za ní visí police, zaplnìná lahvemi s barevným
obsahem  koøalkami a likéry, krabièkami cigaret, suenkami Hned vedle výèepu okýnkem je mono na-

hlédnout do kuchynì. Na druhé stranì vedle kamen je
umístìna ivá hudba. Dva mui u mikrofonù. Jeden
s akordeonem, druhý stojí nad elektrickými klávesami.
Ve je ozvuèeno jedním reproduktorem: Na bøehu
Blanice stojí Maleice, vesnièka má milená  Nad nimi
ze staniolu vyvedený nápis Nový rok ospravedlòuje
veselici. Sál je ozdoben girlandami z krepového papíru, staniolu a barevnými árovkami. Pøed kapelou vznikl odstranìním stolù parket, slouící k tanci.
A lidé v sále? Selanka a oèi pøecházejí: Staøí i mladí.
Tu mladík s knírkem a s rozpaøeným oblièejem roztáèí
èernovlásku, udávaje si vztyèenou paí takt, tu staøík
opatrnì, co noha nohu mine, co klouby dovolí kolébá
se se staøenkou uprostøed, jinde tatík vyvádí dceru,
máma zas nechá se roztáèet budoucím zetìm. Nìkdo
obleèen je vybranì v plandavém saku, kravatu vzornì
utaenou, jinde límeèky jsou ji povoleny a kravata vloena do kapsy. Tu a tam zdobí hlavu papírový klobouèek. Vrchní asi padesátiletý mezitím toèí pùllitry piva,
nalévá koøalky do malých kalíkù, otvírá láhve vína,
jeho ena ve roznáí s tácem nad hlavou, jistì se proplétající mezi hosty: mrtnost gazely, tìlo ondatry.
Objednávám si grog, sladím a øádnì citrónuji a s prvním doukem div mi samou nìhou nevhrknou slzy do
oèí. Tohle je ivot, a já jsem prozøel, za letu dotkl jsem
se èehosi, co nelze popsat, vnikl jsem za oponu a smíøení mì sedlo do týla. Jak tetanus.
Usmíval jsem se, srkaje grog, rozhlíel se a samou radostí brnìla mi hlava. I objednával jsem dál  grog,
pivo, grog , tak, jak jsem mìl chu. S kadým lokem se
pocit tìstí násobil. Vechny v sále jsem miloval nezmìrnou láskou. Celou svou bytostí touil jsem se
s nimi o ni podìlit. S nimi a s celým svìtem. Podìlit se
a pomoci také jim prozøít, nalézt pravdu a harmonii,
vykoupit se z høíchù
Ji pøináejí ovar  boskou ambru. Zakusuji se, namáèím do køenu, zapíjím studeným pivem. Nemohu
ani jíst, jak ztuhly mi ze samého usmívání tváøe. Dojídám nakonec, objednávám sklenièku rumu. Lok
a hle
Zdá se mi, e mé srdce se poèíná vznìcovat malým
plaménkem. Jakási neviditelná síla mì zvedá ze idle,
stoupám na stùl a srdce mé  ji jasný plamen, osvìtluje paprsky (jako kdy slunce prosvítá mezi mraky)
celý sál. Tak jako srdce Jeíovo na starých barvotiscích. Ruka má, s dvìma prsty vztyèenými, zvedá se
nad hlavu, a já poèínám hovoøit, rozdávat se, kázat :
Slyte, slyte, pravím vám. Dnes v podveèer  v sále
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ticho, vechny tváøe na mì upøené, mé srdce hoøí ji
plamenem jasným jak tyèinka hoøèíku, jsem prozøel.
Dotkl jsem se toho, co nás pøesahuje, objevil jsem tajemství vehomíra, transcendentno, absolutno, Boha 
Tu náhle hudebník spustil rytmus tanga na klávesách,
vìtina tváøi se odvrátila, lidé se chystají k tanci. Nìkolik se jich pøece shromádilo u stolu: Hele mladej, slez
dolu a nedìlej bordel. Kdy neumí chlastat, tak nechlastej  Mé srdce, které by bylo pøed okamikem
schopno zapálit praec, se náhle zmìnilo v kousek
ledu. Radost vystøídala trapnost. Pocit trapnosti, jak
uprdnete-li se v divadle, a ruka, je se mi zdála pøíhodnì vztyèená, trèela nyní v trapném gestu. Tu se mi hlava zamotala, zrak zamen slzami, poèal jsem ztrácet
rovnováhu a rukou zachytil jsem se jak tonoucí stébla
øetìzu barevných árovek. Øetìz se vysmekává z háèkù, kterými je upevnìn, padá, árovky praskají  imploze, já poklekám, slézám roztøesen ze stolu. A ven!
Kdy se neumí chovat! Èísi ruce mì chytají za ramena a tlaèí k pultu  zaplatit a vypadnout. Jetì kupuji láhev rumu. Ze schùdkù témìø letím, zùstávám v závìji.
Je mi do pláèe, nicménì trapnost se mi zdá stejnì nekoneèná jako pøedchozí radost, stahuje hrdlo, køiví
ústa. Rozhodl jsem se: Tam kde vechno zaèalo, tam to
také skonèí.
Vstávám a vracím se po pìinì zpìt ke kolejím. Po
cestì otvírám láhev. Kadé loknutí hrozí mi roztrhnout
vnitønosti, pajl, jsem vak stateèný. Drím. Snaím se
bìet, avak jsem pøíli zesláblý. Padám, zdvihám se
namáhavì, pár krokù a zase znova. Jediná mylenka
vede mé kroky: Skonèit to. Tam kde to zaèalo. To je
nutnost. Teï nebo nikdy

pøes rameno. Neznámého Není to ten blbec, co dìlal
dneska bordel v hospodì? Myslí si obchodník, zatím co
mu hlava výtrníka naráí pøi kadém kroku do zad.
Není mrtvej? napadá jej, avak gejzír, co se vydral nesenému z úst s charakteristickým heknutím a popinil
obchodníkovy kalhoty, pomohl zodpovìdìt otázku, je
trápila.
Probudil jsem se v bílém pokoji, jehlu kapaèky zabodnutou v pøedloktí. První pokus vzpomenout si konèí neúspìnì. Pak ovem, ale nikoli zlehka, se jednotlivé støípky pamìti poèínají skládat. Nikoli vak do
pøekrásného obrazce krasohledu. Silvestr vyvedený
ve staniolu zavìen je nad kadým z nich. Tu sestra
prochází pokojem a mì se vrací jeden ze vèerejích
pocitù. Trapnost. Cítím se trapnì a nejradìji bych schoval hlavu pod deku, navdy. A zaèínám tuit. Vidím se
leet ve snìhu, nade mnou duní vlak. Pak sedím v hospodì Tu vylézám na stùl a poèínám deklamovat Aj!
I slova se vybavují Brr. Nechci vzpomínat, harddisk
v mé hlavì je vak ji rozbìhnut, pracuje. Jetì se vidím strhávat barevné árovky, ale ji matnì, jakoby za
mléèným sklem a pak nic.
Pocit z onoho veèera ve mnì zùstal jak jizva. Nikoli
ovem stesk, který jsem proíval ve vlaku, nikoli radost, je následovala  vím o nich, ale necítím je. Zbyla
jen Trapnost. Snaím se nìkdy soustøedit mylenky,
abych radost vyvolal zpìt. Ta ovem zùstala utopena
v grogu a pivu. Trapnost vak ochotnì zaskakuje.
Trapnost, a mi brní v hlavì.

Adam Suchý

Je pùlnoc. Místní obchodník, zhotovitel ohòostroje,
zapaluje první zápalku. Celá hospoda stojí na kraji
pole a s napìtím hledí do tmy. Nìkteøí tøímají v rukou
ampaòské, drátky sejmuty, pøipraveni k výstøelu. Deset, devìt tøi, dva, jedna  úder hodin oznamuje
zaèátek nového roku, vylétávají první zátky. Obloha zaèíná vykvétat barevnými kvìty. Exploze a hvízdání, barevné rùice, jiskry Podle barvy raket zbarvuje se
také sníh a celé okolí: tu fialovì, tu zelenì, tu èervenì,
modøe i zlatì. A oèi obchodníka vidí v jednotlivých záblescích kousek od konstrukce schoulené tìlo. Tak,
jako sníh mìní barvy, tak mìní barvy i tváø leícího
vtisklá do snìhu s vìjíøem roztaeným od úst. I ten je
chvíli lutý, modrý Obchodník proto opoutí své dílo,
nechává je svému osudu a pøehazuje si neznámého

Vyznání
Tak upøímnì, tie
A neustále
Tì miluji
e tì k tomu
Ani nepotøebuji
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7.
Snad
byla krásná
snad ho nechtìla
Nezírej
je v tom
litr èervenýho
a pùlnoc na krku
fotím rozmazanì
kolem lidí vznikaj aury
co tam stejnì sou
technickým omylem
A budu abstinent
zjihnu nad jizvou
èistýho dítìte
zaostøím kolíbku
pevnou rukou
polední polívku
hrnek

Diagnózy
Pozitivní
 gravidita i HIV
pøijednom
Zítra mì vyhodí z práce
vlastní vìdomí
 negativní
aspoò v jednom
já mínus já

nìèeho se bojí ve dne
pracuje a nevnímá
a na noc se tìí
bledne
strach si pryè hned odsedá
v noc se vrhá
milá milá
proè jen po Nìm stále lká
oèi turistù fotí tvé nohy
snad s nimi i hovoøí
objektivnì objektivy
zaostøené na chlípno
proto bìnì nejsi v sukni
árlím
milá tajená
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Elena ebestová
Vták
Aj jeseò je vták.
Aj jesenné ráno je.
Poh¾ad rýchlo
oblohou omodrie.
Vták nech smelo
zahynie,
za vtákmi sa
neplaèe.
Preèo?
Preto!
Nech kadý jeden zahynie

Druhá
Budí ma
v rámci prepoteného
výkriku
z najmilích snov
o konci.
Pýta sa, èi blúznim,
e dáva mi
vieru, svetlo a lásku,
e dá mi seba, cestu
a slobodu,
Dá mi aj ostatné veci,
ber èo len chce.
Len jedno, èi vie?
e a chcem
do seba zasadi

Lenka Juráèková
Tramvaj  Hodolanská
Rouhání kvílícím sanitám
mé srdce
hubená semika
prosebnì brýlící
do nebe
v kníkách se uroním
jáøku to
pro tebe pro tebe

ráno pohledný sextán
v batohu krèí okraje novin
vzduch v autobusu
se baví mojí
lehkou snídaní

Na zaèátku
Usmrkané ráno
v snìhu loòské kosti
Hospoda Na Zaèátku
vysype trs chlapù
Na dvoøe promenáda páry
bicykl s korozí
lán zimy

30. èervna, U Pepy

kto za vtákom zaplaèe?

noví hosti

Budu ti lhát vìtrovým bonbonem
e nekouøím
budu ti lhát make-upem
e nemám akné
budu ti lhát sklonem k anorexii
e mám dost penìz na jídlo
budu ti lhát e se voda jetì
nevaøí
abych nemusela vypínat plyn
kterej bokem uniká
a pomalu mì (bokem) zabíjí
Budu ti lhát e tì nemiluju
abych tì mohla milovat svobodnì
Budu ti lhát e jsem tvá dìvka
abys mi platil tím na co nikdy
nebude mít
Budu si lhát

27.
Uduená chmura
vytéká zpod rtù
na kabát
chytí moji rýmu øíkám
já od tebe ráda milá
øíká
cukrovaná rýma príma
tvrï mi e má rùe oblé
kníky e mi pøinese
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Záplava
Nevnímam boles.
Iba prestretý stôl
nárekom.
Chcem ete dojes
to na stole,
ale zatekám
vlastnou túbou
zosta pri tebe.

Jedna
Presvitá cez prítomnos
tvoj príchod
pozorujem vo vetkom.
Citová labilita
sa podozrievavo
a bez taktu pýta,
èi u nie som sýta
zúfalstva
a tvrdí,
e som trápna
a odlietam do hovien.
ja viem

Naopak
Zap¾ujem si do oèí
a zrkadlo sa otoèí
smerom dovnútra.
Z druhej strany
týchto oèí,
tam som ja.

Venkovní hospoda si drí slunce
od tìla, èíník koèíruje tác
poptávka po topinkách
teèovaná ostrým oknem sociálek
letíme po zrcadle bøicha
øikam by tam za ní mìla zajet
a on se na mì etì urazil

Od koly
Køupkáme
podél starých domù
tryskáèe klukù z jídelny
 síla jak odhrnují závìje

dvì srdce, jahodový dus

Èavez
To, èo dostane
je presne to,
èo dá.
Sledujem
pinavé stopy
po tebe.
e ty sa len hrá?
Choï vie kam,
Prá

olivy oèí malých Romù

Spálov
Brzy ráno v zimì
K mlýnu se pøikrad stín
zalehl zteøelé iky
den pálí na lýtkách
mneme si
krábance od malin
pozavíraly pampeliky

Na rozlúèku
Dnený deò  èistá strata.
Keby si koneène vyslovil,
èo má v kadom geste
Tak ti nestojím v ceste
doteraz.

Konec kolního roku
Klopot v chodbì, rozváka
poty, hledá
med do èaje

35

Tmì vyschla fixa
v domì spí
(pinavá øeka
pùlí mìsto)
vymývám fontánu
Plaváèkovi
u sebe na hrudi
Moná

Michal anda
Petr tengl
/ Jiøí Korbel

Petr tengl

la, ale já jí øekl: mámo, podívej, jak jsme astný do tøetice. Já kdy vidim nìjaký dìti v koèárku, tak to je tìstí.
Jednou se mì vnuk zeptal. Dìdo, øekni mi nìco nìmecky. Tak jsem mu øekl nìmecky, e nejlepí jazyk je
mateøtina. Víte? Mateøtina, to je nejlepí jazyk. Ten nikdy nezapomenete.

Bùh je. A pak e neni.
Zrovna jsem èekal na tramvajové zastávce a pøemýlel o frontì. O frontì, jaké bývávaly. O frontì na maso.

Dveøe tramvaje se otevøely.
Hlásili, e ta fronta má pøijít od západu a pøitom ona
jde z východu.
Eee?

Tak nashledanou.
Nashledanou.

Hledìl vzhùru a ukazoval na mraky. Mraky pluly
svinì od západu.

Oba jsme nastoupili do stejného vozu.
Bùh je. Ne, e není. Jinak by se nemohly dít takovéhle zkouky. Rébusy.

No jo, máte pravdu. Jde to od západu.
Já jsem si urèoval, kde jsou svìtový strany a támhle,
co je Sazka aréna tam je jih. Je tam cedule s nápisem
Sazka aréna jih.

Dneska jsem si vzal èepici. Bude pret. Tak jsem takhle hrábnul za postel, abych si vzal detník, a byla tam
èepice. Tak jsem si ji vzal. Máme chatu. Syn tam jede
s rodinou. Manelka øíkala, e jim tam bude zima, ale já
jí povídal: Neboj se mámo. Jsou mladí, tak se zahøejou.

A sakra. Kde je ta tramvaj?
Víte, já se narodil na Slovensku. Ale v devìtatøicátym jsme museli pryè. To nás Slováci vyhnali. Ale jak to
urèujou to poèasí, to nevim.
Já tomu taky nerozumim.
To je jak se enskejma. Tý jejich logice taky chlap
nerozumí.
To tedy máte pravdu.

Tak nevím. Zkouel jsem chodit do práce døív, zkouel jsem chodit pozdìj. Málo platný. Pøece nebudu
jezdit jinudy!
Víte, já nemám rád èísla. Celej ivot jsem poèítal.
Pevnostní výpoèty letadel. Mnì se o èíslech i zdálo. Jednou mi syn povídá: Táto, povìz mi nìjaký èíslo do
sportky, ale já mu øekl: Nezlob se, to já ti nepovim. Já
jsem rád, e na ádný èísla nemusim myslet. Stejnì, ta
sportka, to je kuliárna. Tìch milionù a samý èísla. Kdepak, na to já nehraju. Já hraju na to, co mám tady v kapse, v penìence. Jezdim dvì stanice, do Normy, tam
nakoupim a jedu zase zpátky. To ja taková moje ranní
procházka. Ale kdepak sportka. Na to já nehraju. Támhle ten pán z trafiky, co staví ty cedule ven, ten má takovýho malýho, roztomilýho pejska. Tuhle k nìmu pøibìhl takovej velikej hafan a jak si spolu hráli. To byla
radost. On ten jeho pejsek teï není vidìt, on je asi vevnitø, v tý trafice. Ale jak ti si spolu hráli, to byla radost.

V dálce se koneènì objevila tramvaj.
Jednou se mì vnuèka ptala: Dìdo a jak se rodìj
dìti? No, ve kole jim øekli, e se dìti kadìj. Ale já
mám dìti moc rád. Ona mi Doriska, vnuèka, øikala,
dìdku pochcanej. My jsme mìli tøi kluky. Vozil jsem je
tady v takovym sporáku. Ten prostøední povídá: táto,
mì bolej noièky. Tak jsem ho posadil takhle dopøedu
a za chvíli povidá ten nejstarí: táto, mì bolej taky noièky, tak jsem sklopil støechu a posadil ho dozadu.
A takhle jsme drandili vichni. Co my jsme se toho nachodili. Bydlim támhle naproti a ráno chodim nakupovat. Tuhle jsem koupil takovýho melouna, velikýho.
Syn povídá: táto, proè to kupuje, já ti melouna donesu. Tak jsme s manelkou èekali a nìjak opomnìl. Zatím nepøiel. Ale manelka dobøe vaøí. Já vaøit neumim,
ale rád to jim, co navaøí. Vdycky toho navaøí, kdyby syn
pøiel. Ale já to rád jim. Ona mi toho tøetího kluka vyèet-

Prej se po smrti èlovìk shledá s lidmi, které v ivotì
potkal. Rodina a pøíbuzný se nepoèítaj, to je jasný.
U nám to pøijelo. Tak nashledanou.
Nashle.
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Pozitivní vztah

Prosim tì, co by tam tak dìlali holubi? U vody. Byli
tam rackové.
A v tom to je. Ty se taky holub. Doupòák! A já jsem
racek! Racek Jonathan Livingstone!
Jakej holub? Jakej Livingstone? Co to proboha mele?
Vidí? Ty ani neví kdo to byl racek Jonathan Livingstone!
Proè by nìjakej blbej pták mìl mít jméno a zrovna
Livingstone? Proè ne tøeba Pepa Novák?
Svý k svému. Je vidìt, e hraje pro správný obecenstvo!

Pozitivní vztah je takový, kdy se oba úèastnící cítí
v harmonii.
A o to právì lo. Já prosazoval spíe zahloubané harmonické plochy, ona vak la pouze po melodii. I kdy
musím uznat, e jako enská na ságo byla fakt tøída.
Ale kloudný dlouhý tón z ní èlovìk nevydímal.
Tahle muzika je o pocitu. Na harmonii zapomeò.
øíkala.
No jo, jene kdo to má vydret poslouchat, ta dlouhá
nekoneèná sóla, to blouznìní pro blouznìní. To by
z toho jeden umøel, ne se vichni hráèi vystøídají.
Naproti tomu promylenì sloený akord, by jen tøi,
dobrá, a je po tvém, jdu na kompromis, alespoò dva
souznìjící tóny. Stejnì si posluchaèovo podvìdomí
zbývající tóny doplní.
Vdy je to jako prstokladové cvièení. Èlovìk se
v tom úplnì ztratí. Ta hromada tónù tì zavalí jako hromada tìrku. snail jsem se o argument.
Ty to nechápe! bránila se. To je právì komunikace. Komunikace mezi posluchaèem a sólistou. Ale
tomu ty nemùe rozumìt. Ty nemá tu invenci. Ty nemá tu schopnost nìco sdìlit. Ty prostì nejsi komunikativní typ!
No dovol! Já e nic nesdìluju? To teda promiò, ale
v klubech mívám vyprodáno. Na rozdíl od nìkoho!
To jako míøí na mì? No samozøejmì! Ty jenom lidi
krmí zábavou: Cpe do nich ty romantický sraèky
pøeslazený a oni ti je erou, protoe pøi tom nemusí
pøemýlet. Jenome kvalita se nedá posuzovat poètem
divákù! Kvalita je o obsahu a ten ty ádný nemá! Je to
jenom vata. Vypráskaná, prázdná vata!
Jo táák. Ty hraje pro intoe, kdeto já pro blbce.
Tak tos mìla øíct rovnou. opøel jsem se do kláves vemi deseti a drel. Vytáhla zástrèku ze sítì.
Co blázní? Vdy to znièí! Ví kolik to stálo? Vyskoèil jsem ze stolièky, abych zkontroloval, jestli ten ok
neublíil mému miláèkovi.
No to si pi, e vim kolik ten krám stál! Vechny
úspory na naí dovolenou. Místo moøe jsem musela
hnít u toho smradlavého rybníku plnýho chcanek! Jene o tom já chci právì hrát. O moøi, o nebi, o rackách.
O raccích. A pak kdo je romantik. Mimochodem
u toho rybníka byli taky rackové.
O rackách. A byli tam jen blbí holubi.

Øíct, e se rozhostilo ticho pøeruované jen tóny, je
blbost. Oba jsme se naprdli a mlèeli jak zaøezaní. Zaèal
jsem se probírat klávesnicí, ona nasadila dusítko a zaèala tichounce kvílet a sténat. Za chvíli u jsme nevìdìli o svìtì. Ponoøeni v moøi harmonie nad hlavami
nám krouili rackové. Jejich chechot neznìl ani v nejmením jízlivì.

Richard Tyme
***
Smrt, svìtlo a jen nìkterá srdce
se nedají vykoøenit

***
ena, hlavnì ádná imaginace
chtìní
nebo nìèeho, èehokoliv
a hlavnì, prosím, ádnou ubohou a neastnou
komedii dellarte
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zamumlal ptakopysk podivný
povaující nosoroce za pána tvorstva
díky jeho nosorohu
trpí vzácnou formou prosopagnozie
a není schopen rozliovat oblièeje ivoèiných druhù
nosoroci jsou jediný druh o kterém
se domnívá e ho pozná
spoutìèem jeho poruchy
byl zdánlivì nevinný rozhovor
vakoveverky s vakomyí
na co kouká? øíká mení z vaènatcù
na lebku
a proè? èím se lií tato lebka?
tato lebka to je Helena
ptakopysk si od té doby není jist vùbec nièím
postmoderna nebo Lukiános obojí
je ptakopyskùv konec
nevìdìl ani co je Helena
vìdìl jen e meléna je stolice s natrávenou krví
a e hodnì zapáchá
jednou dokonce zval starého pána
poutìjícího draka na parkoviti pøed zoo
na skupinu domnívaje se
e se jedná o kuriózní prase babirusa
ijící výhradnì na ostrovì Sulawesi
pán ale natìstí rozumìl jen øeèi
papírových drakù a tak se neurazil
odpovìdìl e èasto dává na koleje
malé kamínky a pozoruje
jak je vlaky mìní v prach
zkouí se tak vracet zpìt chápete?
tady nejsi na skupinì zajeèel
na chudáka vyruený tuèòák chocholatý
inscenující právì s ochotnickou skupinou
rozèilených impanzù Dostojevského Bìsy
vichni se shodují na tom e násilnì
ustanovené dobro je pro nì zlem
ale nikdo netuí e za výbìrem této hry
stojí reisérova Stavroginská minulost
udìlej to udìlej to
opakoval tenkrát monotónnì jeho vnitøní hlas
byl to vak tehdy v Zemi královny Maud
skuteènì on?
zoo stacionáø je do pohybu
uvádìn nejistotou je jeho základním principem
v objektivní skuteènost u zde
nevìøí ani naivní papouek ako
nìkteøí se domnívali e s naprostou jistotou lze

Zoo stacionáø
Popravdì nikdy nikdo nevìdìl
kde zoo konèí a kde zaèíná
s naprostou jistotou
to nevìdìl ani bobr kanadský
i kdy leccos tuil
jako vùdce svobodných zednáøù
dobøe vìdìl e pravého rosenkruciána
poznáte podle toho e ho nepoznáte
ani on sám si sebou nebyl zcela jist
nejvíce se obával e není rosenkruciánem
ale pubickým ochlupením
tento mladý nekonformní intelektuál
proto trpìl úzkostnými stavy
a dlouhodobì sníenou náladou
na skupinì vdy vyvolal rozruch
svými neotøelými hypotézami
o pùvodu a koneènosti zoo
dle jeho teorie Velkého ponku
je zoo velký pracovní stùl se svìrákem
na kterém je vytváøen témìø dokonalý model
nìmeckého dvoutrupého prùzkumného
letounu Focke-Wulf
moci tak tím letadlem odletìt do jiných vesmírù
povzdechl si jektající nosoroec tuponosý
vesmíry toti vznikají
kdy se stvoøitel rozhodne hrát ping-pong
se svým imaginárním maòáskovým pøítelem
výplod choré mysli pochopitelnì nemùe
praktikovat ádné sporty
ping-pongový míèek se proto
èas od èasu støetne s nerealitou
následnì exploduje v nový vesmír
to je empiricky ovìøitelný fakt
známý vem schizofrenním nosorocùm tuponosým
není-li psáno v písmu které jsem
vèera nalezl vedle postele
prvotní stvoøitel vytvoøil kreátora
a omylem také jeho syna krucifixa
po smrti prekreátora imaginární pøítel stvoøitele
navtìvovat stvoøitele bude
aby nové vesmíry velkým ping-pongem
tvoøeny byly
aspoò nosoroec by mohl mít rozum
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tvrdit e katan jedlý neobsahuje lidský mozek
vyvrátila to místní laboratoø molekulární psychiatrie
rypou sloní zaznamenal u katanù zvýenou aktivitu
genu pro serotoninový receptor 5-HT2C
spojený se zhorením sexuálních funkcí
nastínil teorii podle které se sexuálnì ménì
výkonní jedinci lidského druhu
vyvinuli z katanu jedlého
nejistota a smrt je to jediné
co je v zoo stacionáøi jisté

***
Ona astnì spí
a já ji astný
maluji
astní jsme byli
astní pøistáváme
souí po soui

Sv. Eustach

Firenze, nádraí
malý bar poblí
via Nationale
patný hotel
astný
astnými chvílemi
dìsím se pøistání
mysl zaplavují mraky
dìsím se mylení
kdo by to
nezail taky
s tlustými øidièi
pøeklene
nejchudí
draèí bájnou
hranici
bìí a
ke tvému chladièi
a k nìmu to vane
hroby støedoevropské
povstalé
mìl jsem tu nápadù dost
ke skuteènému jsem
pøeklenul
most

(IV. Kuøimské zjevení)

Nakonec jsem ulehl na palouku podivného tvaru.
Ale ani obklopen duby, moná staletými,
jsem zcela neunikl tomu oslòujícímu áru
a nepøestal prosit o návrat zimy.
Pøesto jsem asi na chvilièku døímal.
Kdy jsem toti otevøel oèi,
situace byla zcela jiná.
Zemì se musela kousek pootoèit
a já u nebyl vùbec ve stínu.
Ve bylo pololuté a vidìt bylo spíe obrysy
ne-li tvary. Pán mi asi dosud neprominul
názor, e po smrti nikoho nevzkøísí
jako po opici, a nìco na mì chystá.
Napadlo mì. Vtom pøede mnou
zazáøilo cosi nápadnì pøipomínající Krista.
Nevìdìl jsem, jestli mám pokleknout,
krucifix byl toti umístìn mezi parohy jelena
a ten zpùsob mi pøipadal pøíli komický,
ne aby jím mohla být nìjaká pravda zjevena.
Následné procitnutí jsem taky nebral tragicky,
pøesto jsem a do noci listoval ve Svatém písmu,
a dìkuji Pane, e Tvým zjevením vìøit nedovedu.
Jistý Placidus mìl kdysi podobné, uvìøil mu,
a s celou rodinou skonèil v býèím kotli lidojedù.

39

Michal anda
Jan Gabriel
/ Jiøí Korbel

Jan Gabriel

Za ní se prohánìly nejprve splaené konì
A pak u jen nadávky

Nenasytné poáry

Mohlo to dopadnout jetì hùø
Nebo jsme nikdy netankovali u stejné pumpy
Ani neprodávali rovnobìky v øeznictví

V pøestávce mezi dvìma stíny
Pro druhé jen povzdechem
Pánové se uèí opìt stepovat
Chtìjí ke kadému podpisu
Pøipojit alespoò jeden krok stranou
Bonboniéry komínù
Louièky smíchu pro nic i pro slávu
Ne se opìt ztratí v davu
Atentáty v Madridu vedle rozmalovaného zátií
Jeden drí palce druhému ale nikdo se nevzdává
Jako kdy se poprvé objevily køivule
Je to tak pánové
Talíøe se lesknou jako by ve výtahu nikdy nebylo
poledne
Èerstvì natøené
Navíc: Z kadé strany jiné

První cena
Kolikrát staèí jen pootoèit hlavou
Vlahé tìlo jetì drhne poutí
Záøí v èerné
Flanelových pøístavù
I tvé boky si nepøestávají hrát s ozvìnou
Aèkoli stále voní døevem
Øádky kostí
Nic ne smích v záøi baterky
Zalidòuje trezory plné pìin

Autor Bagtyropiè
Milan Libiger
/ Autor Autoroviè

Milan Libiger

Poskok v hotýlku
Tøicet rokù a vìènì cigareta ve ètrnáctileté tváøi. Anglicky umí jen possible, nebo no possible, to kdy
chce svìtácky zaertovat. Nejdøív vak øekne jméno
hosta a nechá pauzu

První dotek
Noc. Mìsto Ernakulam trestá ostrý monzun. Zøízenec nádraí tøíská tyèí do stehenní kosti kolejnice, která visí. Skøípají kola vlaku a vagóny mizí. Krákají vrány.
Tma ve tmì. Mat ve mnì. Nebo mnou nìkdo táhne?

xxx
Pøes Gangu se valí øeka skautù. Z mostu se roztéká po
kriketovém høiti. Je nás tady tøicet tisíc, záøí edivý junák z Barmy, kterého proud mladích nese jako bójku.

Veèer
Marnì hledám soukromí na vlakovém nádraí. Davy
lidí ale netroubí a pøed pohledy se neuhýbá tìlem.
Good morning, bye, bye, good morning, bye, bye,
opakuje mi ena z pùl metru do oèí. Good morning,
bye, bye, .

Nádraí
Sedím na batohu, enská nadává takám. Udivuje
mì ten malý rozdíl.

Nocí vlakem
xxx

***

Dneku

Vidìt nebo se jen pøibliovat
Blikáním neonù
Nebo vzdáleným eptáním krve
Biftek z modré
Vechny ty vycenìné úsmìvy
Výhruná gesta od oblázku k oblázku
Vechno to zbyteèné prádlo které ti ustí na rtech

Pøedstava obrazu
Je stejnì malá nebo velká
Podle toho jak ostrý je sekáèek na maso
Kdo ví u nic neèeká
V køoví je právì to co tam má být
Svázané otýpky mrakù
Jako by mìlo zase pret ve tváøi tìch které jsme
nechali odletìt

Vùnì holièství

Protoe nemají drobné odkládají úèesy
U i úsvity
Jedni se radují z vítìzství
Druzí pøemýlejí o tom jak co nejdéle zùstat
nezvìstným
Jak vyjít z módy a nepøestat se divit
Dívej se jen do modré

Kdy bøitva laská krajinu
Ostøím ji svléká
Kùe rozhovorù prí jarní tmou
V parku i v kanceláøích rozkvetlých kapesníkù
Zakutálených pohledù
Místo narození: vana

I spalnièky mají své dny
Umøít s kadým novým parníkem
V pøestávce mezi dvìma záhyby tváøe
Soutìsky blahobytu
Pøitalivé jako dvojteèka

Vy v Evropì se ráno poznáte, v poledne oeníte, veèer rozvedete, køièí nìco v tom smyslu proedivìlý
chlápek, kdy kouøíme na schùdcích vlaku, který se øítí
gudarátskou bouøkou. My máme jednu enu na celý
jeden ivot, hrom a blesky.

Dvacet lidí usíná v horách. Deky jsou neklidné jak
svìdomí po samohanì.

Diagnóza
Zpráva z Ahmedabádu

Ptá se mì, jestli nemám nìjakou mast na vyráku,
která mu obrùstá tìlo jako plíseò. Od doktora ve vesnici dostal jen radu, a jí kadý den kokosy, které se
obìtují v chrámech. Bad karma, usmívá se jak po citrónu.

Odcházím svinì z Páteèní meity. Dìcka mi do zad
práskají bièem: fakem a buem!

el jsem kolem a pomohl s èerpadlem
xxx
Na starém rádiu budík a kazeta bhadanù vìnovaných Párvátí. Z kabely na zemi leze pinavý ruèník,
obìenci koil a svetrù se nepohnou. U jen zbitá prkna, deky a krotká vùnì vaøené rýe. Tøi jíme v obytné
cimøe malé vodní elektrárny, která spolu s Gangou aspoò veèer nakrmí vesnici proudem. Vteøinovka ukazuje kolem sebe.

Sedím na batohu, kdy z nádraního vlnobití stoupá
tsunami smíchu. Otáèím hlavu, vlasy náhle mokré, pohledem po tekutém pagátu ke slunci maccaca irus

Indie
ádný elest smyslù, ale smysl na dosah: oko v hlavì,
past?

(z rukopisné sbírky Barometr na uhlí, 2005)
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Milan
Michal
Libiger
anda
/ Daniel
/ Jiøí Hromada
Korbel

Po dvou dnech ve vlaku
Proháním se po nebi, svitím po prasklých ledovcích
mrakù a sráím enu. Kdy jí pomáhám na nohy, boøím se do jejích hnìdých oèí jak do mokré zemì. Ve
objímá zápach hoven.

Daniel Hromada

Milan Libiger

Na ceste

xxx

Ani nie za 2 hodiny mi ide z opaènej strany Lanou
autobus do dedinky Xiahe, ktorá sa nachádza na okraji
tibetskej planiny a kde si hodlám zadeli 2 dni relaxu
v guesthouse s príznaèným menom Tara uprostred toèiacich sa mlynèekov s vyrytým OM MANI PADME
HUM.
V noci z nedele na pondelok sme si zadelili s Knobom krásny papier na Shambhale. Ïakujem. Na druhý
deò odvoz do Sainshandu, rozchod. Od toho momentu
som na to vetko sám  ja, 20 kg v batohu, 460 $ vo
vaèku, sandále znaèky Teva na nohách. Na druhý deò
ráno prechádzam mongolsko-èínske hranice, pretek
o pozíciu na rozdrbanej ceste k colnici medzi taxikármi stojí za zmienku. Následne sa nachádzam v Erliane, Èíòania si dali naozaj zálea, aby ukázali o ko¾ko sú
ich mestá civilizovanejie. Ete v ten deò autobus do
Huhhotu, hlavného mesta autonómnej provincie Vnútorne Mongolsko, vystupujem z busu, hneï nachádzam týpka, èo vie po mongolsky. Ukazuje mi oarpaný
intrák, ubytujem sa tam za docela drahých 60 juanov,
ale aspoò mám izbu (s rozpuèeným vábom na stene)
sám pre seba a môem si cvièi jógu. Veèer sa týpek
ete raz zastaví a ani neviem ako, zrazu som zatvorený
s Mongolkou? Èíòankou? a síce sa sleèna ve¾mi neusmieva a robí vetko preto, aby to mala èo najrýchlejie za sebou a dostala svojich zaslúených 100 juanov,
prosto profesionálny prístup, ja zas naopak sa snaím
o to aby som z toho do písmena vytåkol èo najviac. Biznis je biznis, láska je láska a nesúvisia spolu, no ja odchádzam uvo¾nený a po meditácii krásne zaspávam.
Ïalí deò vstávam, prechádzam sa Huhhotom, preklínam vládne filtre v jednej èínskej netcafe (etee tu
v Lanou nie sú ) a psychicky sa pripravujem na ve¾ký
záitok  18hodinovú cestu vlakom tou najlacnejou triedou s mnostvom natlaèených Èíòanov v jednom kupé. Záitok to bol prekrásny, neviem síce okrem Ni
Hao a Xiexie po èínsky ani zatnú, a tak sa len smejem
a s pokorou ukláòam a oni mi dávajú vody a broskyne
a ovievajú ma vejárom a mne sa zas raz tisnú slzy do
oèí. H¾adim z okna a viem, e niè neviem.

xxx
Leím na horním lehátku ve vlaku do Bombaje. Po
týdnech prùvanu v závìtøí Indie. Kouzlo neúèasti budí
pradávné lofíky ve kolce. Jen místo cukrování hrdlièek se tøou latimérie vìt.

Tibean
Czech republic? chechtá se nechápavì. It is small
country, navádím ho, e o takové parcele v srdci Evropy není ostuda nevìdìt. Small? ukazuje na mých sto
devadesát a mhouøí oèi, jako by se vyklánìl z jedoucího vlaku.

Do Barmeru
Muslimský øidiè je ohleduplný na oféry, ale kdy zaburácí horynovskou gudaráttinou a otoèí oblièej obrostlý ohnivým vousem k cestujícím, kadá tváø zpopelaví. A nikdo u si nezapálí.

xxx
Sedí pod stromy kolem zpìváka jako apotolové pøi
poslední veèeøi. Dva mají tabla, ostatní hlasivky. Vítr
spoléhá na vìtve. Sólista støídá oktávy jak nátìlníky,
jako jediné, co má

Pøed odletem
Bombaj  brzo ráno, tiplavá tma jako poselství. Polonahý blázen tanèí pod cigaretou, kterou si drí nad
hlavou

Autor
MilanBagtyropiè
Libiger / /Christine
Autor Autoroviè
Ruby

Uprostøed oslav boha Ganéi
patrona domácího tìstí
pod kusem hadru leí tìlo mue
Dva chlapi ho hlídají
dav velkým obloukem obtéká
Smrt mùe být
bodyguard èlovìka

xxx

ale po kolena v moøi
celí ve høe
krmí vrány
garnátama
ptáci vìrní jako psi
naøíkají radostí

Proè
jsi se enou
která tì nemiluje
a nejsi s tou
která tì miluje

Arabské moøe
robustní a prchlivé
jak opilý chasník
na útesu rozdrtilo
vlnu

jak milovat toho
který jen potøebuje být
potøebován

Jiná cesta k popsání pekla
V buddhistických kláterech je
místo zpovìdnice
místnost s hodinami
mnii trénují
v sokolovnì vìènosti
aby o to ivìji
diskutovali o kriketu?

Horské rytmy
vteøin?
Cikády kvaltují
mìsíc
vykousnutý bezzubými
rty tmy
je nìmý

Chladný veèer

el jsi zlehka
jako startující motýl
vzal sis polovinu mì
udìlal jsi teèku za
touto nenapsanou vìtou
a nyní
pírko u dál nemá místo
na mé èepici blázna

K neobejmutí
Stesk
jako pavouk rozkroèený
nad sklenicí
s èajem

Horeèkou
Tìlo je lehèí
svìt vìtí
strach má velké oèi

Usínání
mì v dìtství dìsilo
ivot
jak kravské pandìro
 u u se provalit 
visí nade mnou
a kdy otevøu oèi
tma je
jako Tysonova stehna

v bezmotorovém kluzáku
pudu sebezáchovy

Rybáøská vesnice
punti nehrají fotbálek
ani schovku
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(Z angliètiny za jazykové
spolupráce Milana Hrabala jr.
pøeloil Milan Hrabal)

Letní báseò
Jako dítì jsem
milovala jen léto
Jaro ne
Bylo mokronohé a studené
Nemìla jsem ráda ani podzim
s jeho ustivým suchým listím
pøíli bezbranným proti chladu
zemì
Nesnáela jsem zimu
s kouøovým snìhem
a rukama jak ledové jehlièky
Milovala jsem léto

Christine Ruby / Dolores Terseglav / Rudi
Michal
Robièanda
/ Mart
/ Jiøí
OgenKorbel
/ Silva Mizert / Zvonka Bizjak // rozhovor

smíøená s nekoneèným èekáním
v pøíli teplém odìvu
za ustraenými okny a
bzuèícími vzpomínkami
na astné dotyky
chodidel s teplou zemí
a vodou a
mazlení s vìtrem a sluncem
Stále jsem dítì
a miluji léto
ale u mám ráda
i støíbrozlatý podzim
a zimní ticho
Pomáhají mi
èekat

Mart Ogen

Code && Die
Parno za parnem
chlad pokoje nás nedá
zlobì jazykù

Silva Mizert
Odraz pod mostem 
vlnící se podoba
není nikdy tá

spolupráce Franka Zeinara

(Pøeloili Milan Hrabal

pøeloil Milan Hrabal)

a Ale Kozár)

Zvonka Bizjak

Rùové kvìty
broskvoní blednou k pádu.
Smrt u je poblí.
(Pøeloil Milan Hrabal)

(rozhovor s DANIELOM HROMADOM,
tvorcom viac-ne-diskusného servra
kyberia.sk)

ale úplne odliná. Rusi priniesli aj vakcíny proti tubere a syfilisu, na to
zaèiatkom 20. storoèia umierala polovica populácie. Bol som na opere
Don Giovanni, robili to Mongoli v kooperácii s rakúskym reisérom
a bolo to dos husté.

tomu, e zvieratko, v tom zmysle, e je v podstate krásne a dobré. Na
druhej strane je schopný pracova s ideami a pojmami, manipulova so
symbolmi, je schopný analýzy. Má monos a zrejme aj úlohu by
sprostredkovate¾om medzi prírodou a umelou inteligenciou, ktorá
pod¾a mòa prichádza. A keï si niekto naozaj uletí, tak mono aj celá
príroda a celá táto realita je nejakým produktom umelej inteligencie,
ktorú èlovek vytvára.

Èo si myslí, kedy preniknú do Ulanbátaru reality show?
Dávam tomu rok dva.

(Pøeloil Milan Hrabal)

(Z nìmèiny za jazykové

Dolores Terseglav

ROZHOVOR

Autor Bagtyropiè
rozhovor
/ Autor Autoroviè

Pøíroda v bílém
závoji  vzpomenu si
na svou dceru
(Pøeloil Milan Hrabal)

(Ukázky jsou pøevzaty z antologie
slovinského haiku Ribnik tiine
/Rybník ticha/, Apokalipsa, 2005)

Rudi Robiè
Ledové slzy
Bóra hledá závìtøí
v strhaných plachtách

Vrátil si sa nedávno z roèného pobytu
v Mongolsku. Ako sa tam ije, je to tak, e ti
povedia e majú parkety a keï príde do
domèeka, zistí e na zemi je fakt
zem, pomedzi to trèia drevá a dievèatko
stadia¾ trhá burinu? Predpokladám, e by tam
mali by nejaké paneláky z èias kómy..
Existujú vlastne dve Mongolská. jedno je
hlavné mesto, Ulanbátar, kde ije asi milión
¾udí, a potom vidiek, kde ije asi milión
a pol, to je nepredstavite¾ný priestor, obývaný pastiermi. V Ulanbátare sú paneláky
vybudované za socíku, je to len 100 rokov
staré mesto. Má ve¾mi chudobné predmestia, kam sa pastieri sahujú po stovkách, tisícoch. Neviem, preèo sa tam sahujú, èo oèakávajú, e v meste nájdu. ijú tam tak ako
predtým, v jurtách, èo sú stany, ktoré naloí
na jednu, maximálne dve avy.

Èie teoreticky keby si tam chcel vytvori scénu, robi tam biznis, tak bola
monos.
Hej. Len by bolo mono problémom pre Mongolsko s 2,5 miliónovou
populáciou utiahnu ekonomicky autorské práva na takéto show.

V Jurtastane si pracoval ako uèite¾ angliètiny..
Áno, uèil som úplne po prvýkrát. Uèenie ako také je performance, aspoò ja som to tak poòal a myslím, e aj tudenti museli ma z toho podobný pocit. Snail som sa aby to bolo hravé, dadaistické, jemne ialené.

Povedzme, e by to bol taký jurta style.
Iste, mohli by vytvori nieèo vlastné, bola by to sranda. Ak si videl
Truman show, tam hlavná postava v tridsiatom roku ivota zistí, e
vlastne celý jeho svet je reality show.

Ako si vlastne cestoval z Mongolska, tuím si plánoval ís na bicykli èínskou
skratkou, ale nakoniec sa to znaène zjednoduilo.
Od pôvodnej hrdinskej idey da si to celé na bicykli sa to postupne
zjednoduilo tak, e vyrazím z Alma-Aty, potom z Teheránu, potom
z Istanbulu èi Budapeti a nakoniec som aj stade pricestoval vlakom.
Z Kazachstanu do Istanbulu som musel letie, pretoe mi nedali víza.

Stáva sa, e po èase sklamaní odídu? Alebo kto
príde, ten aj ostane?
Kto príde, ten väèinou u zostane a zaène chlasta. Alkoholizmus je tam dos ve¾ký
problém. Ale u tých, èo zotrvajú v stepi je to
ako hovorí, stan postavený na zemi, v bohatích rodinách drevené dláky. Majú tak
45 detí, èo rodina, to jurta. Vetci ijú v jednej miestnosti. Na rozdiel od nás, rodina je
v Ázii ove¾a kompaktnejia, pevnejia. Mui
zomierajú dos skoro, tí, ktorí fakt tvrdo pracujú, v tyridsiatke vyzerajú ako môj dedo.
Dáva im to do tela.

Spomínam si na tvoj neworleanský vtip o typovi, ktorý nechcel opusti svoj dom,
s tým, e Boh mu pomôe. Keï sa utopil, vyèítal Bohu, e ho nezachránil, na èo
Boh odvetil ty magor, poslal som ti predsa èln a helikoptéru. Èo tebe
v poslednom období pripadalo, ako keby ti to poslal Boh?
tipko v Mongolsku, kola humanitných túdií v Prahe s celým profesorským zborom, ktorý ma svoje muchy, jedna krásna ena, vlastne
viac krásnych ien. Ja sa snaím vetko vníma ako dar, a keïe nevieme od koho ten dar prichádza, tak nazva ho Bohom je pod¾a mòa príhodné.

V jednom svojom denníku si sa zmienil
o záitku z divadla..
Áno, bol som tam raz v opere. Kultúru európskeho typu so vetkými negatívami aj pozitívami do Mongolska priniesli Rusi. Predtým tam boli len pastieri, èo je tie kultúra,

(Pøeloil Ale Kozár)
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Tak ako niekto v dvadsiatke zistí, e vetko je trip.
Áno, tieto veci doteraz preívali iba tripperi, ale obávam sa, e sa to
môe sta psychiatrickým termínom, nieèím, s èím bude treba váne
pracova. Diváci zaènú ma pocit, e vetko je akýsi èudný kontrukt
a e za tým je reisér. Netvrdím, e to tak nie je, ale

Zostaòme nachví¾u v Èíne, ako by si ju porovnal s Obrázkovou èítankou pre
urodzené sleèny? Urèite dos ovplyvnila tvoj poh¾ad..
U sa snaím na tú knihu zabudnú, ale je to ve¾mi zaraté. Predvèerom som videl fotku anghaja a hneï ma napadlo: Atlantis-anghaj. Je
to nieèo ialené, tie mrakodrapy.

jasné, taký s bradou z leatých osmièiek.
ako poveda, èi má nejakú bradu, ale naprogramova dobrú reality show je dos umenie. Vytvori formu, ktorú postavièky napåòajú..

Najväèie èínske mesto, ktoré si videl, bol anghaj?
V anghaji som nebol, ale bol som v Lanou, hlavnom meste provincie Gansu. Má tri alebo tyri milióny obyvate¾ov, tie sú tam mrakodrapy. Ve¾mi ma poteilo, keï som na prieèelí nákupného centra, na obrovskom námestí, zbadal displej, ktorý mal tlaèi ¾uïom do hlavy
reklamy, lene bol tam zdravý windowsový bluescreen. Ale je tam cíti
aj Stranu, ona tam je a môe sa ve¾mi rýchlo prejavi. Hovori o Tibete
nahlas, to sa nerobí.
Veï aj Dzurinda sa dalajlámovi pri jeho návteve Slovenska vyhol. Predsa len,
Èína je obchodný partner. S Tibetom to¾ko biznisu nespraví.
Je fakt, e komercia tam frèí straným spôsobom, nákupné centrá sú
vade. V nových, industriálnych mestách prakticky nie je kultúrne zázemie, centrom mesta sú nákupné parky a civilizácia je nakupovaním.
Hoci sem-tam som videl niekoho cvièi v parku taièi.

Èo si myslí o robotizácii reality? ¼udstvo môeme chápa ako medzistupeò
medzi umelou inteligenciou a prírodou, vymedzuje sa z prírody a buduje nový
svet. Myslí si, e je to pod kontrolou, alebo má pocit, e sa to vymklo?
Pracujem ako programátor a stále viac si uvedomujem, e naa spoloènos je vlastne ve¾ké automaton, kde na základe vstupov dostaváme
výstupy. Èlovek je na jednej strane zviera. Nie zviera, zvieratko, to je
ove¾a krají výraz

To som videl aj v Blave, to u je aj tu. Skús nejaký iný postreh.
V Mongolsku, kde som tudoval mongolèinu, som mal spoluiakov
Èíòanov a keï sme mali hovori o tom, kto je najvýznamnejia osoba
náho tátu, tak Èíòan povedal vzpieraèa, alebo hráèa ping-pongu, ale
mená ako Lao C alebo Konfucius vôbec neodzneli.

zviera je také to z reaze odtrhnuté.
Hej. Èo dnes vidíme dos èasto, zviera v zmysle betia. Ale dajme
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Michal
rozhovoranda
// Petr
/ JiøíPustoryj
Korbel

To tie nie je zrovna výhra, e?
Urèite nie. Kadopádne Èína preíva momentálne ve¾ký ekonomický boom, len mám ia¾ dojem, e jeden z dôvodov preèo ho preíva, je
ten, e na ekologické normy vyslovene serú. Pouívajú napríklad aké kovy, ktoré otravujú prírodu.

Èie verí tomuto slovu, verí v jeho zmysel?
Pozri, na svete je mnostvo neuverite¾ne inteligentných ¾udí, nevypláchnutých, schopných myslie. Je tu mono obrovská masa, ktorá je
úplne iná, ale ja sa snaím vidie pozitívne. Verím, e poèet ¾udí, ktorí
rozmý¾ajú sami za seba bude narasta. V prípade, e to tak bude, iadna iná spoloènos by nebola férová, jediná monos je da kadému
hlas rovnocenný s ostatnými. Samozrejme, slovo demokracia, pouívané v politike, znamená skôr zastupite¾ský systém.

Teraz z iného súdka. Aké je momentálne heslo na kyberiu? Mám na mysli tú
úvodnú hádanku, ktorú obmieòa vdy po pár dòoch purity of (becomes the
matter of necessity) && is implied by usage of style elegance. Mám
dojem, e je to reflexia Kanta, ale mono som mimo.
Nie, je to skôr moja haluz z obdobia, keï som si uletel na Diamantovom veku.

Èoho, demokracie? èi CIA?
Dnes je to asi mediokracia. Napríklad idea elektronického hlasovania alebo demokracie umonenej informaènými systémami nehrá do
kariet tým, ktorí sú práve pri moci. Take urèite sa dá oèakáva, e vetky testy, ktoré vychádzajú z vládneho prostredia, budú istým spôsobom
mediálne zhadzované ako nieèo chybné, nedokonalé. Ja by som chcel
na prípade kyberie ukáza, e je to reálne moné.

Èie k¾úèom je Diamantový vek?
Neviem, èi sa to tam vyskytuje. Tá veta nie je ani na nete. Nechcem,
aby teraz na kyberiu chodilo ve¾a ¾udí, lebo na stránke robím zmeny.
Pôvodná mylienka je purity of code is not the matter of necessity, but
the matter of style and elegance. Toto je pre mòa ve¾mi silný mém.
Ale zmenil som to, pretoe som zistil, e v prípade vytvárania komplexných systémov je èistota kódu otázkou nutnosti, inak sa to nedá èíta.
A vyplýva zo týlu a elegancie, take je to trochu naopak. Sú tam vlastne dve odpovede, jedna je code a druhá and, ale vo forme programátorského zápisu, teda &&.

A na záver, èo si myslí o Meníkovom pamätnom výroku Teïs mne rozèílil.
Neviem, z akého filmu to je; ide o to, e aj keï je smrte¾ne nasratý, outputom
je len toto dotknuté súslovie.
(Rehot). Budem sa asi snai s tým pracova.
(Zhováral sa Roman Pekarík)

Spýtam sa na tvoju pecialitu, nódy. Èo nové sa s nimi udeje?
Ve¾a nového sa neudeje, okrem toho, e oficiálne odstupujem od
kormidla. Traja, tyria ¾udia zo starej hysterie majú na starosti server,
ale engine kyberie mám zatia¾ na starosti ja. Koncept dátovej nódy, ktorý je ve¾mi veobecný, povaujem za najväèí prínos kyberie z h¾adiska
inpirácie pre budúce aplikácie. Z filozofického poh¾adu je nóda (poloka v databáze) vecou sama o sebe a jej reprezentácia ablónou je nejakým javom. To, ako sa javí nóda sama o sebe, je dané ablónou, s tým,
e aj ablóna je nódou. Ale to asi èitate¾ov Psího vína zaujíma nebude.

Petr Pustoryj
Ruskej sen
(24. 2. 2003, 04.35)

Pøímo v ivotì jsme hráli nìjakou klasiku. Ruskou.
Asi Èechov, nebo podobnì. Zdál se mi i sen. Kdy
jsem vystøízlivìl, na èísi výzvu jsem sáhl do potemnìlého kouta baru a vytáhl jsem na svìtlo boí upejpavou
a na první pohled nezajímavou Olgu. Hrála hudba.
Nìco od Romy Dubinnikova. Bruneta Olga to na jeviti
rozpálila. Po dìkovaèkách mi pak byla vdìèná a tak svítila krásou, e jsem zùstal úplnì mimo hru.

A preèo vlastne odstupuje?
Jeden z dôvodov, preèo chcem da kyberii zbohom, je to, e zaberá
èas. ¼udia chcú, aby aplikácia bola uívate¾sky príjemná, ale to ja robi
nechcem. Nechcem jednoducho vytvára produkt. Chcem ma èas kódova si vlastné veci, vlastný svet. Keby dnes il Kant alebo Hegel, tak
je pod¾a môjho názoru programátorom, pretoe to je nieèo, kde vyloene môe dáva do sveta obsahy svojej mysle, môe zreálòova pojmy,
zhmotòova. Síce dnes ete nezhmotòuje, iba prevádza do podoby obrazov. Ale kóduje svoj svet.
Ako by si opísal zriadenie, ktoré by si tam rád videl?
Demokracia.

46

Semjon
AutorKirsanov
Bagtyropiè
/ Vasil
/ Autor
Ivanoviè
Autoroviè
Ignatìnko

Semjon Kirsanov

MÙZ METRA METÍ MOD MOSKEVSKOU
MADNICÍ
MOKOLO MOZDVIENKY
K MOGOLOVU MULVÁRU!
MROSÍM!

Písmeno M
Malinové M 
moje metro,
metro mìsta Moskvy.
Máj, muzika, mnoho mladých Moskvanek,
metrostavitelù,
maèkají se, mumlají:
 Málo místa?
 Madam, máte moøe místa,
Mírnì mrsknìte mandou!
Mùete! Merci 
Mramor, moøský malachit, mléèná mozaika 
magie!
Michail Maximyè mluví mechanikovi:
 Magaryèi! Magaryèi! 
Mihnul malíèkem manometru.
Minuta mlèení
Metro mocnì mixuje
Motorem.
Mikání, mikání, mikání
magnézia, meteorù, modravého mlna.
Maminko moje milá!
Mírová!
Mruèí motor  mohutná melodie mainy.
Mochová!
Míovo mrknutí mámivé Marusje!
 Marie Michajlovno, my montujeme metro!
 Machøi, mládenci!
Míhání, míhání, míhání
Mròous moøí maminku, mòoukavì mele:
 Mámo, mùu, maminko?
Minuta mlèení
Muèím mozek, mrzutì motám mylenky
Nedostává se slov na to písmeno
(Muzika Moucha Mrákoty Mezitím )
Moment!
Mistøi mechanici
Sledujte básníka 
donutím
slova
zaèínat
písmenem eM:

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Vasil Ivanoviè Ignatìnko
Dìdeèek zaèíná druhou kariéru
Po návtìvì dùstojníka Smere
spálil vechny svoje staré vere.
Poslouchal pak pøed spaním
Stalinovy varhany,
ani pøitom tuil,
jestli nevypustí dui.
Snad jen toho dne
nìmì ohluchne
unavený od kauí,
je jsou krásnì obludné.
Pøipraven na lágr
vyjedl i lógr.
Cestou do gorodku
dopil vechnu vodku.

(Z rutiny pøeloil Norbert Holub)
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lepit ani malá kytice s polouschlými lístky poloená
u paty piedestalu.
Vot, perejïom na vtoruju storonu, øekla Táòa a zamíøila zpátky do pøíjemnì chladivého podchodu.
Cestou na Chresèatyk se Jan upøímnì pokouel
vzpomenout na ve, co o Pukinovi ví. Jakoto èelnému pøedstaviteli novodobé ruské literatury se na moravském gymnáziu vìnovalo tomuto mui obrovské
mnoství vyuèovacích hodin a Jan byl zvìdav, co z vynaloeného úsilí zùstalo v jeho pamìti po ètyøech letech azbukové abstinence. První, na co si v rozhrkaném trolejbuse vzpomnìl, byla nedostateèná, ji na
Pukina dostal. Bylo tehdy Mikuláe, profesorce rutiny nachystali igelitovou punèochu plnou oøechù, jablek a pomeranèù a on se naivnì domníval, e bohùm
jest obìtováno a zkouet se tedy protentokrát nebude. Samozøejmì se mýlil. Bohùm sice obìtováno bylo,
profesorka zvaná Cícha mìla dokonce i radost, její
obávaný tesákovitý chrup pøed nimi vyvstal v úsmìvu,
ale pár kouskù jablek a ukázka jiního ovoce nebylo
s to zabránit jí v pravidelném pøezkuování. Podle zákona schválnosti byl k tabuli a zodpovìdnosti pøedvolán Jan, který celý mìsíc pøátelství prosedìl v lavici
zcela neupotøeben jako kus kolního inventáøe. Jene
na rozdíl od typizované kovové idle èi závìsného stojanu na kvìtiny toho vìdìl na revoluèní demokraty
vèetnì Èernyevského a Bìlinského mnohem víc, ne
ve své dobì carská ochranka. Mikuláe je ovem estého prosince a v zimì se ji v souladu s uèebními osnovami zaèal probírat Pukin.
Rabótal na ministìrstve innostránných dìl, prohlásil tehdy Jan po dlouhém váhání a brzy si ji sedal do lavice s pocitem, e letos u mikuláskou nadílku dostal.
 Tak to je vechno, co ví o Pukinovi?, zeptal se
sám sebe Jan, kdy se uvelebil na koenkovém sedadle v protismìru jízdy a pozoroval ubíhající metry a kilometry vítìzného prospektu. Minuli zoopark se sochou bizona a lva v nadivotní velikosti. Obì veliká
kovová zvíøata byla spojena klenutým vstupním obloukem, kterým dovnitø vcházeli lidé, z té vzdálenosti ujídìjícího trolejbusu u docela malincí.
 Nejdøíve je nutné zodpovìdìt otázku prvoøadého
významu: ach, ano, Alexander Sergejeviè. U vìtiny
spisovatelù se to vdycky stranì pletlo, u Pukina to
kupodivu jetì lo. Studenti nesnáze s komplikovanými kombinacemi køestních jmen a ótèestv vyøeili
docela jednodue, nasadili do boje spolehlivé mnemotechnické pomùcky, je pøedtím prokázaly své nedo-

Exegi monumentum
Z jídelny doli kolem cisteren s chlebovým kvasem
zase zpátky k prospektu Vítìzství. Opìtovné setkání
se irokou, v kadém proudu ètyøproudou silnicí, je
protínala mìsto v opravdu vítìzné pøímce od obzoru
po obzor, vichni uvítali. Autostráda jim pøipadala jako
záchranné lano, jeho se mohli v nejhorím okamiku
pøidret a nezabøednout tak do nepøehledné zmìti
okachlíèkovaných domù, odkvétajících katanù a porùznu se vyskytujících kvascisteren, je byly po mìstì
rozmisovány se stejnì úpornou nepøedvídatelností,
s jakou za obèanské války zaujímaly své palebná postavení taèanky.
Ocitnout se na bøehu prospektu neznamenalo jetì
koneèné topografické vítìzství. Jan nemìl sebemení
ponìtí, ve kterém úseku silnice se nacházejí, zda na jejím konci, zaèátku nebo nìkde uprostøed. Podle ponìkud øídkého provozu aut, je zdaleka nevyuívala kapacitu osmiproudé vozovky, se nedalo ani odhadnout,
kterým smìrem leí støed mìsta a která polovina silnice plní funkci výpadovky. Natìstí pro Jana a jeho kolegy se hned naproti nim, za pohyblivou clonou udýmených náklaïákù, rýsoval na barevném pozadí parku
lesklý pomník. Jan si uvìdomil, e u jej jednou vidìl.
Bylo to první den, pøi jízdì mikrobusem na koleje,
a socha znázoròovala ruského básníka Pukina. Soudì
dle vytøetìného výrazu oèí, nacházel se zøejmì v obtíné situaci.
Vot, perejïom na vtoruju storonu, øekla Táòa a sama jako první vela do podchodu. Na rozdíl od tunelù
na Chresèatyku tento typ slouil jedinému úkolu 
podcházení. Zde nepulsoval ivot jako v centrálních
podchodech, zde se pouze a toliko podcházelo. Jan se
domníval, e to úplnì staèí.
Éto  Púkin, prohlásila Táòa, kdy se vichni vynoøili na druhé stranì pøed básníkovou sochou v nejasné
pøedtue, e teï a tady se bude nìco dít. Zblízka vypadal klasik jetì jurodivìji. Spoøádanì sice sedìl na kamenné idli v takové pozici, jakou mu dovolovala gravitace, sochaøùv um a výrobní technologie jubilejních
pomníkù, ale vyhloubené dùlky v místech, kde èlovìk
má zornice, dodávaly jeho pohledu punc neoddiskutovatelné nepøíèetnosti. Celkový dojem u nemohla vy-

48

Autor Bagtyropiè
Norbert/Holub
Autor Autoroviè

cenitelné sluby v øadì technických pøedmìtù. Jejich
ponìkud cynicky nehumánním pouitím v humanistickém oboru vznikla Akciová Spoleènost Pukin, Malý
Jarda Lermontov, Národní Výbor Gogol, Frýdek-Místek
Dostojevskij, Ledový Nanuk Tolstoj.
Zoologickou zahradu vystøídalo sídlitì rozprostírající se po obou stranách, zelenì vak ubylo jen potud,
aby uvolnila nezbytné místo vysokým, bìloedým èinákùm. Mezery mezi nimi byly utìsnìny zelenohnìdou koudelí odkvetlých stromù, je pøinesly své plody
úplnì zbyteènì, pámelníkových keøù a trávníkù s lajnami prolapanými do køíù a hvìzd.
 Tak jetì nìco o tom Pukinovi
 Øekl bych, e toho napsal hodnì.
 To máte sice pravdu, ale zase vy jste toho moc nepovìdìl nám.
 Tak nejdøív radi ivot, ne?
 Prosím?
 No, nejdøíve bych chtìl pojednat o jeho ivotì a po
tomto úvodu postupnì rozebrat jeho jednotlivá díla
a na základì takto provedené analýzy se dobrat obecnìjích závìrù.
 Nu, dobrá, jak chcete, milý maturante, ale u proboha zaènìte.
 Tak teda ten ivot  umøel brzo umøel brzo, take si toho ani moc neuil.
 Kdybyste mohl èasovì zaøadit období jeho pùsobení.
 Zaèátek devatenáctýho století. A jetì kousek
osmnáctýho. Øekl bych, e to byl zhruba souèasník Ká
Há Máchy. Vlastnì byl úplnì stejnej chudák jako on,
Mácha umøel osmnácsettest nebo osm a Pukina zabili v sedmatøiceti. Propíchl ho v souboji Francouz
dAnthes, ale de fakto ho utval carskej dvùr. Vùbec
car ho dost nesnáel a nejmíò dvakrát, ale moná e
klidnì i víckrát, ho poslal do prdele. Jednou snad nìkam na Kavkaz nebo aspoò k moøi a podruhý do vesnice Michajlovo. Tam se nadýchal opojnýho ruskýho
vzduchu a sepsal jestli ne Evena Onìgina, tak urèitì
Borise Godunova. To první je román ve verích (Taána byla jak divoká laò, ale plachá), to druhý je zas pro
zmìnu historický dráma, no prostì dívadlo. Psal ale
pøedevím básnì, protoe to byl básník. A taky zakladatel realistický prózy, zatím teda jetì tý kapitalistický. Pokrokovej ale byl nìkdy a hrùza. Mìl za kamarády dìkabristy a kdy je pak poslali na Sibiø (1826), dal
jim s sebou svoje vere (8). K Èaadájevovi taky nìco
psal, ale to bylo jetì zamlada. Èaadájev byl filosof

a vdycky se nám pletl s Èapájevem, ale èasem se to
natìstí vstøebalo. Gró jeho práce ale spoèívá, jak u
jsem øekl, v básnièkách. Svoboda Vesnice Louèení
s moøem
Autoportrét Taky jsme jetì brali, e si postavil sám
pomník, ke kterýmu cestièky nezarostou trávou. Ale to
bude asi jinej pomník, ne co jsme ho vidìli. Tohle bylo
uvozený motem z Horatia: Exegi monumentum. Tak
to by byla poezie, jejím novodobým zakladatelem se
Pukin stal a teï zbývá próza, jejím realistickým otcem se stal taky. Pøedevím jde o Pikovou dámu a Kapitánskou dcerku, tu jsme asi tøikrát zaèínali èíst nahlas
èesky, ale nikdy jsme se nedostali dál ne do tý vyhøátý
chalupy, co se v ní mladej adept kadetství se svým sluhou skrývá pøed vánicí a nìjak ikovnì v tom lítá ruskej zbojník Jemeljan Pugaèov. Dál u to znám jenom
z vyprávìní, ale to u taky vùbec nemusí být pravda,
protoe jsem to na vlastní oèi neèetl a nemusím tomu
tedy ani vìøit. Kdy tak o tom pøemýlím, tak vichni ti
klasici a klasièky (ovem nezapomínejme, e jsme za
ty èyøi roky neprobrali jedinou enskou!  byli to sami
fousatí chlapi kromì Majakovskýho, kterej bíbra nenosil) mohli klidnì psát nìco docela jinýho, ne jsme se
o nich uèili.
Moderní budova, je se objevila po Janovì levici, pøipomínala veliký tøírohý klobouk, mírnì prolápnutý,
ale o to architektonicky úèinnìjí.
e by Napoleon? Nebo Kutuzov?
Pøed betonový trojúhelník vyel zevnitø hlouèek lidí
a zastavil se na schodech nad vodotryskem. I na tu
rychle se zvìtující vzdálenost mohl Jan zøetelnì rozeznat, e jsou vichni její èlenové obleèeni slavnostnì.
Nepochybnì se jednalo o nìjaký slavnostní akt, svatbu, promoci nebo vítání obèánkù. Odvod na vojnu to
nebyl, ten vidìl Jan vèera u kasáren, vedle kterých byli
ubytovaní.
 Jetì na nìco si vzpomenete, co by mìlo nìco
spoleèného s Alexandrem Sergejevièem? Ètyøi roky
jste na to mìl, milý zpozdilý maturante, dali jsme vám
jetì jednu lhùtu, myslím, e dosti dlouhou, a ta je právì teï splatná. Teï a tady.
 Snad jetì e napsal Cikány. Mladej lechtic, jmenoval se na á, zhrzenì odeel do stepi mezi morgoe,
protoe ho nebavila licomìrnost lechticko-feudálních
pomìrù, s nimi se denodennì musel doma vyrovnávat s úsmìvem na tváøi a s kordem vdy pøipraveným
v pochvì. Ale ti cikáni, jmenovitì nìjakej starej cikán,
jeho jméno mi vypadlo, ho za chvíli vytvali. On se ten
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Aleko toti zamiloval do jeho dcery nebo kam a tak ho
museli vyhnat, aby el pryè a sám. Jinak je to poéma.
A jetì Kavkazskýho zajatce napsal a Bachèisarajskou
fontánu, z který pozdìjc nìkdo udìlal i balet, protoe
je to v podstatì orientální pílec a urèitì tam nìjaká
hezká holka drhne tvrdým zpùsobem svoje ivotnì
osudový sólo.
V dalím parku se zablýskl kovem opìt pomník.
I kto étot?, zeptal se Jan Táni a ukázal na elezného
mue, který k nìmu zùstával obrácen zády.
Éto  Tarás Hryhorjeviè evèenko, sdìlila mu Táòa
ochotnì, vjelíkyj pisátìl i naródnyj klasík.
Znáje , dodala po chvíli, ale nebyla to otázka, ale
potvrzení velikosti mue, jen jsa mrtev, byl zvìènìn
v nadivotních rozmìrech a zasazen do prázdného
prostoru mezi stromy, do té doby vyplnìného pouze
vzduchem.
Jan zamylenì sledoval klasikova edivá záda a kdy
mu zmizela z oèí, jak trolejbus odboèil do vedlejí ulice,
zhluboka si oddechnul: Tak tohohle jsme ve kole nebrali.
Oveme si nepamatoval jediný Pukinùv ver. Ani
teï, v èeskoslovenském trolejbuse uhánìjícím po asfaltu na Chresèatyk, ani pøed léty. Znal jen nìkolik detailních informací z básníkova ivota, z nich nìkteré
byly témìø intimní, ale báseò se mu ádná nevybavovala. Vùbec mu to nevadilo, navíc ho rozbolelo bøicho
a v útrobách se mu rozeznìla pøedehra k Borisi Godunovovi, eová trubka støev vyzývala k útoku smìrem
na rektum, prdìt se vak v Sovìtském svazu Janovi nechtìlo. Ani smrdìt.
Viscerální pnutí vèerejí skoupé rýe s mastným
skopovým se zvyovalo a sotva jedna vlna køeèí opadla, hned nastoupila dalí, jetì silnìjí. Koleje byly na
druhém konci mìsta a v centru se nacházelo jediné
místo, je mohlo Janovi pøinést chladivou útìchu a hygienickou spásu. Zrovna minuli Volodimirskij sobór,
kde se tenkými, èadícími svíèkami vykuøoval komunismus, ale ani støedovìký chrám poniující tìlo do podoby pouhého pøívìsku due nemohl Jana zachránit.
Nepomohl by mu ani monastýr s utkvìlými èernými
ikonami a skrytými erotickými názvuky, nato monstrózní Dùm poezie intestinální potíe spíe zhorující.
Konec bulváru se rozíøil do okrouhlého námìstí.
Plakát na elezobetonové konstrukci lákal na veèerní
premiéru nového filmu z odìského studia, ale na Malou Vìru Jan nemìl ani pomylení. Neúprosný tlak ve
spodních partiích se ozýval stále naléhavìji. Jan vybìhl

po dvou iroké schody, strèil babce u dveøí rublovou
bankovku a vrazil do místnosti v boèní chodbì.
Do utopické dokonalosti jí nic nechybìlo: rùové
kachlièky byly vymydlené do oslnivého lesku, v rezervoáru poklidnì plouchala zásoba pitné vody a odnìkud svrchu se linula vùnì rùí. Jan si spustil kalhoty
a s úlevou dosedl na bílé sedátko ve tvaru jaøma z ruské trojky.
Papír se zde nemusel házet do drátìného koe jako
jinde, take Jan jej mohl bez obav spustit do proudu
zurèícího v kameninové míse. Byl to nejen nejvìtí, ale
také nejlepí hajzl v mnohomiliónovém mìstì, moná
i v celé svazové republice. Jan si spokojenì opláchl
ruce, utøel se do bavlnìného ruèníku a mnohem pomaleji, ne kdy spìchal dovnitø, vyel z Muzea V. I. Lenina.

(Psáno v létì 1989, posledních pìt odstavcù dopsáno
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hádat si budou dìti z první ruky.
Zmrzlé máslo v oknì a starostlivý chléb,
ze støechýlù vous má v stráni pramen.
V domeèku jako vlaský oøech sedí
Pripanáèek a Slunpanenka
v zastavených kabátech u prodaných kamen.

Radèice mariánské
Na zabití
slunko svítí,
taky na draky a na zázraky
a na minulé dìti a na budoucí smetí,
na vratkou chùzi zkratkou podél zdí a barokních, za
kterými
Bùh ví.
Zde utonula otylá, co se z lásky k smrti opila.
Pìt nedìl to kadý vìdìl, a krèil srdcem v rameni,
pìt nedìl lovili ji háky noci
svùdci kamenní;
a kadý jeden etøil ostøí svému meèi
a kadý jeden pozbyl naráz navdy
práva øeèi.

Hádání z popela listáøe svìøeného plamenùm
Na horách, zvlá teï, únorem, je
krásnì ty vechny hodnoty v hovnoty promìnil
mu, který prochází aludkem. Slovo kniha je
z plísnì
ena, je nezemøe a jiné noèní písnì
Ach tehdy v jilmovém háji, stranou oslav kulatého
výroèí
Konce svìta
pod hrozbou nudy dokola jsme pohøbívali
a exhumovali
ivé i mrtvé
U nikdy nikdy tolik iví jako tehdy v jilmovém háji
Marie! Políbí abáka a povstane zakletý princ
srpen: hrozby jeøabin! Vechny láhve v kraji chtìjí
ze mne pít
Kdo nechce, hledá DÙVOD
sám. Sám  nejkratí slovo na svìtì
Julie! Políbí krásného prince a doivotí
s ropuákem
tì nemine
Kdo chce, hledá ZPÙSOB
jak stát a nepadnout za svým slovem.
najde, aèkoli prostitutky a nymfy nelíbají nikdy.

v roce 2006)

V království Gézù

Petr Pustoryj
Psí víno
(13. 1. 2006, 07.10)

Na májové veselici komunistické mládee nìkde na
Valasku koukám, nìjaké dvì roby-komsomolky si
prohlíejí Psí víno. Ptám se jich, jestli se jim líbí, a ony
e vùbec  vdy je to strané, èíst sa to nedá a ani
tomu nejde rozumìt.
S Kovandou si prohlííme starí, mnì neznámé èíslo
Psího vína a nalézám tam sebe. Na prostøední dvoustranì dìlám rozhovor s Romanem Ludvou v jeskyni,
asi Punkevní, vude samá voda, a zatímco civilnì obleèený Roman mne pozoruje a chechtá se z kraje stránky, já, dokonce grafikem multiplikovaný do tøí kusù, se
v Punkvì ráchám jen tak v proukovém pyamu, dìlám opièky pro fotografa a chodím po hoøícím textu 
bílém na èerném pozadí chabì osvìtlené jeskynì. Písmena jsou opravdu zapálena a v jednom místì strofa
hoøí plamenem, nevím, jak se to tomu grafikovi povedlo. Jsou to ovem Kovandovy vere.
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(Karlu Hlaváèkovi)

Ten køíový král,
jen nás vyuèoval ohnìm
zháet tmu
a my to pochopili tak,
e pro samé svìtlo neumíme spát
a tedy spíme v chùzi, v øeèi, napoøád
Na jeho krvi lpí nae ruce,
dlouivé prsty tisíce let po výuce;
a nemocen je ten, kdo nezná nenávist,
to vahadlo, je musí lásce rovnováhu dát,
èím tìí, tím jen výe táhne ji jak píst.
Tak konèí den a konèí noc a konèí vìta 
o tom, jak Macbeth strachuje se v les,
les tudí jde si pro Macbetha;
o tom, jak pøísaháme sázku pánù z Kdojevíc:
My udìláme VECHNO pro to,
abychom nemuseli dìlat NIC.

Mladí pøi západu mìsíce do úboèí hory
Do èeho to budem zasvìceni této noci,
a proè se zasvìcení vdycky dìje v noci,
této noci prvního vejce vdycky potøísnìného krví,
a od èeho jsme uprchli do této noci,
a jaké kouzlo mají uprchlíci proti její moci,
proti této noci posledního padlého snìhu,
a z jakého panenství nás spasí tento ústup vpøed
se skývou unky psího jazyka v bìhu.

Linaqua sisterin (libelula sororula)
Vyzbrojená ostrými lutými kvìty
Slunpanenka k Pripanáèkovi lávku nala.
Pobudou spolu a do Albìty, do rozluky,
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Prvouka

vìrná barvì, je nevela se do ádné vlajky,
a kterou nezná ádná krásná duha.

I já se chytil patné party,
i mému srdci tvar mozku dal
Pythagora a spol.,
musel jsem Bratrstvu lupy a praku odevzdat
duhovou sklenìnku zázraku a hry,
obdrev výmìnou kámen tìhotný èíslem tøi.
Abych smìl s tìmi vlky výt, urèil a ovìøil jsem
pokusem,
e vrána svede poèítat toliko do ètyø
a to byl konec toho ptáka
I ty jsi nala slovo a ztratila øeè.
Bylo u øeèeno o pøírodì:
Zdálky køídla, zblízka zobák a dráp.
(Zapaluje si cigaretu od plamene svíce
Zabíjí tím prý námoøníka
Nìkdo to dìlat musí )
I my se sobì vzdalujeme prostorem, jen pøedpisuje
mapa,
a já a do krásného konce sleduji
práci perspektiv, ne tì ze tmy oèního pozadí
smete terénní vlna.

(Zittau, 1. dubna)
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oblièej se pøi spatøení Vincence rozzáøil. Ale ovem,
uvìdomil si Vincenc, odkud toho mladého mue zná.
Mladík zamíøil k nim a íøil kolem sebe lehkou vùni
vestek.
Moment! Tuhle jsem já vidìl první, napomenul
Vincence.
Copak je sleèna snad houba? ohradil se Vincenc.
Vy se znáte? podivila se.
Ano, øekl Vincenc. Já a Gusta jsme si navzájem zachránili ivot.
Jetì to párkrát udìláme, pøipojil mladý Erazim.
Sabino, dnes se mnoho nevyspí.
Nedìlej si nadìje, øekla Sabina.
Nedìlám, odpovìdìl Erazim. Mám takový plán 
navtívíme vechny podniky ve mìstì. Nìco jako cesta kolem svìta.
Mì neuchlastáte, varovala Sabina. Vy dva ne.
Ale mùeme se pokusit, usmál se Gusta Erazim.
Kromì koených klasických záplat na rukávech zdobil
jeho klopu, k Vincencovu pøekvapení, také odznak se
srpem a kladivem.

KREV SIROMACHY
4.

Slunce bylo
Besedujeme o pøítomných vìcech v minulém èase
jako Aztékové, kterým do dìtství posvítili meèem
znalci víry, nadìje a lásky.
Voláme po sobì, ale nechceme,
aby kdokoli z jetì ivých pøestoupil
zákon prahu 
tam bylo to místo v budoucím èase, bílé místo,
tam chtìli jsme mít své lvy,
ale ruka vìrolomnì psala HIC SUNT CANES.
Pojï, spálíme tu mapu,
pojï, je to nutný díl magie,
aby mosty skuteènì vzplály
pod odborným dozorem luny,
abychom vìdìli
o nepøítomných vìcech ve vech èasech
jako milenci, kteøí léta mlèí kolem sebe,
dokud neusnou samým ostichem.

Talita kum!
Alétheia

V postranní kapse ivota je kámen,
na kterém sedí, má due,
a kdyby mìla padnout noc,
odváil bych se do tmy,
v jedné ruce lucernu, v druhé hùl?
Jsi omyl, dost moná i zloèin, má due 
funguje na lásku a krev a nemoc a smrt,
opakuje se to a bude se to opakovat,
dokud to neøeknu, dokud to nenapíu,
dokud to neudìlám naposled.
Mädchen, ich sage dir, steh auf!
Øíkám ti, vstaò a choï, jdi
mì najít do itavy, je tam alej durychovských dubù,
jsou tam na líbánkách tøi státy a ádná zemì, jdi
srdnatá jako Haydnova hudební vìta z léta ètrnáct,
jdi peklem nevybojované svobody, má due, jdi
jógou výdìlku a nákupu, veobecným osudem,
dílnou na rozplétání provazù a bezpeènou lásku
bez dítìte, jdi, kdy u jde, jdi vìrná,
ne mnì,

LiberecReichenberg, srdce upy.
Zde na pùdorysu synagógy se zamiluji
v próze, v ánru nesplnitelné hrozby
Na vu mezi rubem a lícem,
na hranì drobné, ale berné mince
jsem a iju 
nespatøím pannu,
nepoznám orla,
avak tuím líc
a oblékám rubá.
Pøed sebe stavím nebe.
K nìmu vykroèím.
Pøed sebe stavím tebe.
K tobì vykroèím
po obratníku raka.
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V Montmartru  byla to restaurace nad kostelem, zaøízená jako dva staroitné pokoje  potkal elegantní,
hubenou a pihovatou idovku se pièatým pikantním
nosem, která se jmenovala Sabina Kleinová, jak se mìl
pozdìji dozvìdìt. Sedìla v rohu sama u stolku, èetla si
nìjaké papíry a tajemnì se nad nimi usmívala. Jediné,
co mu na ní nezdálo, bylo výrazné líèení, zejména kolem oèí, je, jak si øíkal, nemìla zapotøebí.
Pozdìji se dozvìdìl, e si èetla stínosti, které psali
lázeòtí hosté, nebo pracovala na øeditelství lázní;
v prvních mìsících tohoto divného léta lázeòské sluby pøíli nefungovaly, nebylo ani dost lékaøù, ani vhodného personálu  asi nejvíc vak chybìli bohatí, platící
zahranièní hosté, mnoho lázeòských domù bylo zrueno a staly se z nich úøady, v nìkterých bydleli vojáci èi
noví pøistìhovalci.
Kdo je ta dáma? zeptal se vrchního.
Nìkdo z lázní, odpovìdìl èíník, jméno neznáme.
Smím se zeptat, èemu se usmíváte? napsal Vincenc na svou vizitku a poslal lístek po vrchním té usmívající se dámì. Nepodívala se na nìj, napsala cosi na
druhou stranu lístku, který mu èíník zase pøinesl.
Víte, co jsou to generálie? stálo tam.
Vincenc vstal a doel k ní, pøedstavil se a pøiznal, e
nemá ani tuení. Dáma se zasmála a poloila pøed nìj
stránku, popsanou tìkopádným, nevypsaným rukopisem, jeho autor se snail psát úpravnì. lo o stínost.
Pøelétl oèima stránku a zastavil se u vìty, podtrené
èervenì:  jeliko na mì lázeòská pustila vøelou vodu,
opaøil jsem si generálie, co je prdel a ve ostatní 
Zachechtal se a kdy se chtìl jaksi mimochodem dotknout její ruky, viml si na pøedloktí vytetované øady
èísel. Stáhla si rukáv a kdy se zeptal, zda si mùe pøisednout, zvedla oboèí:
Pokud jde o mì, pane doktore, proè ne, ale nevím,
co tomu øekne pán, se kterým tu mám schùzku 
Vy mì znáte? podivil se.
Vechno se roznese, kývla, je tady, co s ním?
Kde je? usmál se. Ukázala prstem za nìj. Vincenc
se ohlédl. Ve dveøích stál mladý, svìtlovlasý mu s brýlemi se zlatou obrouèkou, v kostkovaném anglickém
saku se záplatami na loktech. Jeho pøíjemný, mìkký

5.
Flám s Erazimem byl cosi jako smr. Ukázalo se, e
v celém mìstì zøejmì není ani jediný lokál, kde by
Gusta nebyl dùvìrnì známým hostem. Také se ukázalo, e Sabina s pihovatým nosem nelhala, kdy pøedem
varovala, e ji ti dva neopijí; naopak nastávaly okamiky, kdy oni dva ztráceli rovnováhu a Sabina stále opakovala, e má takovou ízeò
Vincenc se bìhem dlouhé noci seznámil s celou øadou pozoruhodných lidí, s mnohými se mìl v nejbliích letech setkávat èastìji. Kdy si pozdìji na tento
bohatýrský tah vzpomínal, rozpadala se mu vzpomínka do øady krátkých výstupù, výrokù, zábìrù i oputìných nápisù, je ale vìtinou pocházely ze záchodkù. Nejpøesnìji si zachoval v pamìti zvlátní nápis
v azbuce ze záchodku nádraního výèepu, kde se zastavili nìkdy na poèátku své dìsivé anabáze  LEJTÌNANT GAVRILOV  ETO SVOLOÈ, stálo tam a jiným
písmem pøipsáno: PISAL DURAK  SVOLOÈ I MJAGKOVO ZNAKA NÌT! UÈISJA, UÈISJA, UÈISJA!
Navtívili postupnì nejprve nesmírnì pinavý lokál
U koktavého datla v pøedmìstské ètvrti, kam odjeli taxíkem, potom nádraní výèep, bar Embasy, vinárnu
Karel Ètvrtý, hotelový bar v Richmondu, kde sedìli jen
rutí dùstojníci, dále restaurace Jelen, Diana, Stará pota, Lovecký kout, Pisa, Padova, Praskou restauraci,
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taneèní vinárnu U èerveného srdce, Bar Fiorentina
v Grandu a konèili v jediném podniku ve mìstì, který
otevíral v pìt hodin ráno, v pajzlu U Kalendù nedaleko
nádraí. Vyhozeni byli  kupodivu  jenom dvakrát,
z Praské restaurace a taneèní vinárny U èerveného
srdce.
Kdy se vypotáceli k taxíku z Praské restaurace,
kde se Gusta pokouel kreslit nìjakému pleatému
pánovi inkoustovou tukou na hlavu vlasy s pìinkou
uprostøed a majitel lokálu je po pánových protestech
(nerad, ale manelka toho èlovìka pøíli hlasitì køièela) vyzval, aby jeho podnik radìji opustili, napadlo Gustu, e jim ukáe stáèírnu minerální vody.
Nechci minerálku, øekla Sabina.
Musím zapít práek, smál se Erazim.
Gusta nedbal nejistého pohledu hlídaèe na vrátnici
a zamíøil dovnitø. Továrna byla mení, ne Vincenc oèekával, byla velmi èistá a pøíjemnì starosvìtská, i kdy
byla celá cítit sírou. Zastavili se nad nádrí, Erazim mìl
v ruce kalíek.
Kdy jsme sem pøili v kvìtnu, tady v bazénu jsme
nali nìjakýho unterscharführera s vydloubanejma oèima. U byl úplnì bílej. Minerálka konzervuje. Stal se
obìtí revoluèní spravedlnosti.
Dobøe mu tak, øekla Sabina a vtáhla kouø z cigarety, zapalovala si jednu od druhé. Kvùli tomu jsi nás
sem táhnul? Mám takovou ízeò Smrdí to tu jako
v pekle.
Erazim si nabral vodu a napil se.
Ani nevím, chtìl jsem vám to ukázat Abyste vidìli,
co je to rodinná tradice. Voda teèe ze zemì, pøed stopadesáti lety jen tak, pak ji nìjakej mùj pradìdeèek
svedl do koryta, dìdeèek ji zaèal stáèet do flaek Ani
alkohol v tom není, ale prodává se to.
A jak to umí, zaposlouchal se Vincenc.
Jsme tu vlastnì teï jen národní správa, øekl Erazim. Ale obrátili jsme se na Nejvyí soud, aby nám
vodu vrátili  otec nikdy podnik nepøenechal Nìmcùm, je to sice komplikovaný, ale máme anci.
Je to léèivý, ne? øekla Sabina.
Vincenc se zkusmo vody napil. Byla vlaná.
Nìkdo tomu vìøí, zasmál se Gusta. Mám nápad.
Postavil se na okraj nádre a rozepínal si kalhoty.
Nein, um Gotteswillen! vykøikla Sabina. To ne!
Nejblií dodávky jdou nìkam na Moravu, neboj
se, chechtal se Erazim a poèal obloukem moèit do minerální vody.
Nikdy se toho u nenapiju, otoèila se Sabina zády

a odcházela. Laka spìchal za ní a ne doli ke dveøím,
aspoò si blahopøál, e se napil jetì pøed tím.
Myslel jsem, e to stejnì nikdy nepije! volal za
nimi Erazim. Nikdy jste neslyeli o urinoterapii?
Je blázen nebo blbec? zaeptala Sabina.
Je zvlátní, pøipustil Laka.
Teï pùjdeme k Srdci, øekl Erazim, kdy je dohonil.
Nádhernej podnik, galérka a kurvy, jsem zvìdavej, jak
to dopadne 
Z noèní tanèírny U èerveného srdce, kam zcela evidentnì nepatøili, utekli za necelou hodinu a to kuchyní, protoe se Sabina zalíbila jakémusi hromotlukovi
s maïarským pøízvukem, který navrhoval, aby si to
s ním Vincenc tedy vyøídil pìstmi. Jeho pøátelé se shromádili pod schoditìm, vedoucím na ulici, aby jim vetøelci nemohli uniknout, ale jedna z èínic, jinak mladá
ena, ale s umìlými zuby, pustila trojici pøes kuchyni
do dvora, odkud vyli na vedlejí ulici.
To byli horníci, smál se Gusta Erazim, zaèínají
v Jáchymovì na uranu. To bychom byli dostali do drky, to by ses bavila, Sabinko 
V baru Fiorentina v Grandu se starý vrchní èíník sice
pokøioval, kdy veli, ale choval se k nim velice zdvoøile, stejnì jako celý personál. Bar Fiorentina v Grandu
byl ve tøicátých letech  ostatnì jako celý Grand  pýchou mìsta, architektonickou perlou; hotel navrhl
slavný francouzský architekt Perrier, který projektoval
nìkolik hotelù v Nice a Monaku a podaøilo se mu
skloubit jednoduchý moderní funkcionalismus s trochou cukráøského dekoru, v jakém byly postaveny
celé láznì. Rusové si hotel sice mlsnì prohlíeli, ale nakonec si vybrali jiné a Grand ponechali domorodcùm,
asi jim byl málo byzantský. Zaøízení zùstalo nepokozené,
Podnik zdaleka nebyl plný. U kulatých stolkù s lampièkami s èervenými stínítky sedìlo nìco kolem tuctu
hostù. Na podiu sedìl u klavíru mu s orlím nosem
a dlouhými edivými vlasy a hrál právì písnièku, kterou Vincenc znal z rozhlasu  Sentimental Journey.
Kdy spatøil vcházející trojici, pozdravil úklonem hlavy
Gustu a plynule pøeel do písnì Volga, Volga, má rodnaja, z toho Vincenc usoudil, e to bude oblíbená píseò
jeho nového pøítele.
Cestou k barpultu Erazim klopýtl a málem se zøítil na
jeden ze stolkù. Dvojice sedící u stolku to vak uvítala.
Ale ne, pan Erazim, kvitoval zvlátní zpùsob Gustova pøípadu mu, robustní ocelovì proedivìlý padesátník, zøejmì pùvodnì blondýn, ve dvouøadovém ob-
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leku. Dáma s mohutnými òadry, celá v èerném, která
sedìla vedle nìj, pomohla Erazimovi vstát a oèistila mu
kapesníèkem polité sako.
No, Gusti, vy zase vypadáte, øekla vesele. Mhouøila
oèi, asi byla krátkozraká.
Posaïte se k nám, øekl mu.
Byl to národní správce jedné z porcelánek, jak ho
pøedstavil Gusta, jmenoval se Zíma, snad Frantiek, pouíval titul inenýr a dáma byla magistra, lékárnice, její
jméno Erazim jen zamumlal. Sabina ji zøejmì znala, ale
pozdravily se bez vìtího nadení.
Gusta se uvelebil v køesílku a po chvilce zavøel oèi.
Jsem rád, e se setkáváme, øekl ing. Zíma Vincencovi a lehce pøiukl svou sklenicí s vínem o jeho. U
jsme o vás leccos slyeli.
Opravdu? podivil se Vincenc zdvoøile.
Jeden z mých známých má známé, kteøí znají nìjaké vae známé, usmál se ing. Zíma, ale vím napøíklad, e jste byl v Terezínì s bývalým ministrem Kroftou Potøebujeme lidi, jako jste vy.
Danke für die Blu  zaèal Vincenc nìmecky, ale
uvìdomil si, e nìmèina není v této chvíli nejvhodnìjí
ani jako jazyk pro parodické citace a vìtu nedokonèil.
Viml si, jak zaraenì se ing. Zíma zatváøil.
 Blumen, dokonèila Sabina. Bez poklon.
Magistra si obratným a nenápadným pohybem narovnala òadra v podpùrném zaøízení tak, e si toho
skoro nikdo neviml a usmála se.
Nìmecky radìji opravdu ne, øekla.
Myslím to vánì, pokraèoval Zíma, a mám k tomu
nìkolik dobrých dùvodù. Musíme toti vzkøísit v tomhle mìstì nejen vechny ty lázeòské domy a provozy,
nejen vechny závody a tak dále, ale pøedevím spoleèenský ivot 
A není dost lidí, poznamenala magistra. Respektive je jich jako psù, ale nevyrovnané kvality.
Psù není nikdy dost, øekla Sabina.
Je tøeba obnovit kupøíkladu kluby, nenechal se
Zíma ruit, snaím se obnovit tradici Lázeòského klubu. Tato zemì se musí postavit morálnì znovu na
nohy, musíme sdruovat sluné lidi, lidi kulturní a zároveò vlastenecké, ano, konkrétní vlastenectví sluných lidí, to je, co myslím tato zemì právì nejvíc potøebuje Máme velké plány, pane doktore.
Chce rozesmát boha? Svìø se mu se svými plány,
promluvil náhle Gusta Erazim, o kterém si mysleli, e
je dávno v bezvìdomí.
Sabina se na nìj uasle podívala.

Ty snad nìkdy i pøemýlí? zeptala se. Moc tì neznám, ale pøi takové chybì jsem tì jetì nepøistihla 
Erazim zavrtìl hlavou. Oplatil Sabinì její uaslý výraz:
Nepøemýlel jsem, vypravil ze sebe. To je pøece
idovské pøísloví.
Kdy, tak chasidské, zvánìla Sabina a její prsty si
zaèaly pohrávat s imaginární, ostatním neviditelnou
hraèkou. Ale já nejsem vìøící, u dávno ne.
Zavolejte mi, øekl Vincenc. Jsem pro.
Pod stolem ucítil, jak se mu po lýtku sune bosá enská noha. Magistra to být nemohla, sedìla v nemoném úhlu  zato Sabina pøimhouøila oèi jako koèka,
která se chystá usrknout smetany.

6.
Starý Erazim nenávidìl Nìmce. Byl mnohem starí,
ne si Vincenc myslel, zøejmì byl Vìnceslav-Gusta
pozdní dìcko. Staøík jedl vajíèko na mìkko a stále se tichounce pochechtával. Vincenc, jeho bolela hlava, se
snail neomdlít a nerozlít kávu. Pøiel k snídani jako
první, protoe na nìho skoèila mourovatá koèka, zvìdavá, kdo to spí v hostinském pokoji. Netuil, jak se do
pokoje dostala, pustil ji snad nìkdo?
V hale potkal paní Erazimovou, Gustovu matku; nijak
ji nepøekvapilo, e se nachází v domì, pøijala jeho
pøedstavení se a omluvu  z pøísného pohledu, jím si
jej drobná ena zmìøila, usoudil, e si o nìm nemyslí
nic dobrého  a odela, ani by vysvìtlovala, kam.
Byt byl rozlehlý, nepraktický, trochu pøeplnìný tìkým èerným nábytkem a snídani Vincencovi v jídelnì
s vyhlídkou do zahrady servírovala kulhavá stará sluka, která se sice chladnì usmívala, ale jinak se chovala
jako hluchonìmá.
O sklenici piva se Vincenc ostýchal poádat, ale kdy
sluka odpajdala, zkusil se podívat do veliké kredence,
kde, jak pøedpokládal, by mohly být uloeny likéry.
Nemýlil se a napil se rychle z první láhve, kterou spatøil  shodou okolností to byl armagnac. Osvìen jak alkoholem, tak vzpomínkami se spìnì vrátil ke stolu,
právì vèas, protoe sluka pøivádìla starého Erazima
a usadila ho ke stolu. Vincenc starého pána pozdravil
a pøedstavil se, starý mu stiskl ruku, ale nìco ho evidentnì neuspokojovalo.
No to je divné, to je divné, vrtìl starý Erazim hlavou.
Prosím? pokusil se Vincenc o otázku.
Byl jsem tak zvìdavý, s kým posnídám, øíkal starý
Erazim, zatímco mu luté kapky loutku stékaly po
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bradì a kapaly na pletenou vestu. Obvykle posnídávám s mladými dámami, vìtinou Gusta nìjakou pøivede, kdy courá po nocích, a tak jsem byl zvìdavý, jaká
bude ta dnení a hleïme, najednou je tady pán. Vy se
znáte u dlouho?
Ano a ne, odpovìdìl Vincenc, nìkolik mìsícù.
Nìkdy je to hodnì, nìkdy málo.
To je ale divné, ádná nepøijde?
Ne, øekl Vincenc. Bylo mu jasné, e vlastnì nejde
o rozhovor a e je dost jedno, co øíká, protoe starý
Erazim slyí nìco jiného, cosi, co zní jen uvnitø jeho
vlastní hlavy.
Starý se nervóznì rozhlédl a velká porce vajíèka na
mìkko mu upadla na flanelové kalhoty.
Vìtinou posnídávám s mladými dámami, øekl nespokojenì. Obvykle Gusta nìjakou pøivede, ale dnes
si pøivedl najednou pána. Kdo vùbec jste?
Ne Vincenc staèil odpovìdìt, vstoupil natìstí do jídelny Gustav v upanu, pod kterým mìl pruhované
pyamo. Vypadal pøíernì, konstatoval Vincenc
s uspokojením. Mladý Erazim políbil otce na èelo jako
se líbá dìcko, otevøel kredenc a nalil dvì sklenice armagnacu, ani by se kohokoliv na nìco ptal a podal
jednu Vincencovi.
Starý Erazim se touebnì zadíval na sklenici v synových rukou, ale mladý na jeho pohled nereagoval, usadil se u stolu, nalil si armagnac do krku a kávu do hrneèku a nabral hromádku plátkù unky na talíøek.
Jak se ti líbí tatínek? zívl.
Je zajímavý, øekl Vincenc.
Ale hovno, odpovìdìl Gusta. Je dementní.
Pøehání, namítl spíe ze zdvoøilosti Vincenc, protoe se bál, e to starý uslyí. Ten si ale klidnì mazal
kus chleba i ruky marmeládou.
Otec zblbnul, øekl Gusta klidnì. Najednou. Nejdøív to tady obsadili Amerièani, pak je vymìnili Rusové My jsme se schovali v Praze u pøíbuzných, vrátili
jsme se a zaèátkem èervna Otec jel z Prahy autem
a ofér zapomnìl, e u Bochova je na silnici u pøejezdu
taková vlna, nìco jako lyaøskej mùstek No a táta se
pratil do hlavy, nejdøív chvilku nemluvil a pak najednou zaèal zapomínat, nìkdy se troku i motal, pletl se,
musel do nemocnice Ale má tìstí  z nemocnice se
vrátil blbej, ale veselej. Jedinì kdy mluví o Nìmcích,
zvání, protoe se zaène hnìvat Mùeme to zkusit.
Poèkej, vydìsil se Vincenc, ale nebylo to nic platné.
Tati, zvýil mladý hlas, souhlasí s odsunem Nìmcù?

Otec trochu zbrunátnìl.
V této válce, zachrèel rozhnìvanì, nìmecký národ pøestal být lidským a lidsky snesitelným a jeví se mi
jako veliká lidská nestvùra a ten problém musíme
v republice vylikvidovat.
Vincenc si uvìdomil, e starý cituje Benee. Vzpomnìl si na skupinu dohola ostøihaných nìmeckých
en, které chlapi hnali holemi do veøejných záchodù,
aby tam uklízely. Vzápìtí je pøekryl obraz vyzáblých
nemocných idovek nedaleko Terezína, pøihlíejících
s fialovými rty, jak dva nìmeètí SA-manni zkopali jednu
z nich, která utrhla za pochodu se stromu jablko
Pravdu mìl ten americký generál, chrlil ze sebe
starý Erazim, co øíkal, e se obyvatelé Nìmecka mají
po válce ivit zemìdìlstvím a lovem.
A co by lovili? zeptal se Vincenc.
Jiné Nìmce! Jiné Nìmce! vykøikl starý Erazim.

6.
Sabina nìkdy v noci køièela ze spaní, ale Vincenc nerozumìl slovùm. Pozdìji se dovìdìl, e jako dítì prý
tu a tam pouívala nesrozumitelný jazyk, ve kterém
posléze jeden profesor filolog objevil fintinu.

7.
Kolotoè se otáèel i nadále a døevìní konì øehtali.
Vládní komisaø Budka zabloudil v zasnìeném lesním
parku nad láznìmi a nali ho skauti, které v obluzení
neslunì ohmatával. Nìkolik dnù leel dekorativní staøec v nemocnici a jen tu a tam zvolal sprosté slovo. Po
proputìní zmizel a nikdy se u nevrátil. To se stává, tu
a tam.
V zimì se v lázních náhle objevil Buddy Budil a stal
se pøedsedou okresního národního výboru, zatímco
Vlastík Bláznivý pøesunul svou hranatou hlavu do generálního øeditelství skláren Mauler.
Setkali se na schùzi Rotary klubu, Laka neodolal
a zaèal se Buddymu trochu poklebovat, kdy sedìli
v Richmondu sami na baru:
Vidím do tvé morální kuchynì, soudruhu pøedsedo, øíkal, tady tì lidi tak neznají, e. Tady nevìdí, ve
které partaji jsi byl pøed válkou.
Buddy, na klopì srp a kladivo, se jen usmíval a toèil
sklenicí a èichal k vínu. Laka si pomyslel, e víno je
jedna z nemnoha vìcí, kterým Buddy opravdu rozumí.
Ostatnì, mìl velký a krevnatý nos.
S novinami v rukou k nim pøistoupil redaktor místních novin Felix Hejlek, pihovatý ambiciózní mláde-
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nec, který se snail stylizovat do podoby Karla Èapka.
Vincenc ho podezøíval, e si ráno cukrovou vodou
a vysoueèem vytváøí na temeni typickou oolku, známou z Èapkových fotografií. K tomu jetì kouøil dýmku jako Peroutka. Protoe Hejlek vìdìl, e Vincenc
jako student otiskl nìkolik básní ve Studentském èasopise, povaoval ho za kolegu spisovatele.
Dottore, volal, tak Oèistná komise syndikátu spisovatelù, respektive profesor Èerný, vydala výsledky
svých etøení 
Ani jim to netrvalo dlouho, pravil Buddy blahosklonnì.
No, vylouèen byl tøeba Jan Grmela, ale také Milo
Hlávka, a toho zastøelili na barikádì  pokrèil Hejlek
rameny v levném, nepravém tvídu.
 nejspíe Nìmci, kývl Buddy.
A pak jsou zákazy  na ètyøi roky Frantiek Koík,
Fedor Soldán a Vilém Werner, to je ten, co napsal Lidé
na køe.
Koík to má za psaní o Katynu, øekl Vincenc.
 nejspí ano, pøikývl znovu Buddy.
Dva roky dostali tøeba Václav Renè, Frank Tetauer
nebo Bedøich Slavík, pøeèetl Hejlek z novin, je to komické, Renè se hájil, e není antisemita, ale asemita,
co je pìkná blbost, jen si vzpomeòte, co psal o Èapkovi, dùtek je hodnì, napøíklad Jan Zahradníèek a Jan
nobr, komise prohlásila, e èasopisy Obnova, Øád
a Tak, podobnì jako Pøítomnost, kdy ji vedl Emanuel
Vajtauer, pokozovaly národní zájem a èest 
A co Deml? zeptal se Vincenc s lehkou úzkostí.
Haha, øekl redaktor, ten hned v kvìtnu ze syndikátu vystoupil, take o nìm nemohli jednat. Ostatnì,
mìl dostat malej dekret, ale postavil se za nìj Nezval.
Øekl, e je to prostì básník a neije ve skuteèným svìtì. Václav Kopecký to pøeloil do hovorové èetiny, e
je to magor.
Buïte jako hadové, ocitoval Demla s úsmìvem
Vincenc.
Jo, zachechtal se Hejlek, on Deml nejspíe obcuje více s èertem, ne s Hospodinem, ale básníkovi
moná pøipadá zatracení dramatiètìjí  a rozhodnì
bude inspirativnìjí. Opravdu poboné básnì se nedají èíst.
To je pravda, souhlasil Buddy.
Napite mi nìco do Pochodnì západu, obrátil se
Hejlek na Vincence. Chci vydávat jednou mìsíènì literární pøílohu. Toto mìsto si to zaslouí.

Nemám èas, odpovìdìl Vincenc a po pravdì dodal: A taky ani chu ani nápady.
Kdy redaktor odeel, Buddy se za ním dlouho díval
a posléze poznamenal, e je to vùl.
Nìco ti povím, Vincku, øekl pak, ale nech si to pro
sebe Emanuel Vajtauer byl zøejmì anglickej agent.
No ano, mám to z takøíkajíc dùvìryhodného zdroje.
Pøijeli si pro nìj a zøejmì mu vytvoøili novou identitu
Nediví se? Diví, taky jsem se divil. Ale u se nebudeme divit, e?
Ale proboha, jak potom  jak potom chcete trestat
lidi, kteøí kolaborovali s jeho Pøítomností, kdy 
Oni to nevìdìli a nikdo je nenutil, napil se Buddy.
Nemìli tam psát, co dodat. Tak je to.
Hm, sklesle øekl Vincenc. ijeme zdánlivé ivoty.
Pøiopili se, zajeli navtívit nejprve Bláznivého a pak
spolu s ním továrníka na obuv Arnota Bergmana do
jeho fabriky na obuv v mìsteèku Loue.

(Úryvek z románu, který vyjde v nakl. Mladá fronta)

Petr Pustoryj
140 000 000
(10.08.05, 08.30, Velká Bystøice)

Vyhrál jsem 140 000 000. Ráno jsem el normálnì
do práce na nai loï, s dobrou náladou, dokonce jsem
si pohvizdoval. To se hned jinak jde do práce! Kolegùm na palubì jsem prozatím nechtìl nic prozrazovat. Poleme prostì pro víno, jen tak, a bìhem ranního dýchánku to na nì vyvalím.
Kdy jsem dorazil na mùstek, zjistil jsem, e oni u
dávno slaví, láhví stálo nìkolik. Ale prý e nic, jen tak.
Chlastali pøímo z flaky, jen estét si el umýt sklenku na
stopce. Musí to pøece mít úroveò! Cestou do kuchyòky jsem pøemýlel, jak jim to natøít. e mùeme pít do
padnutí. Pomalu jsem pøicházel k sobì, a ne jsem se
vrátil, aby mi nalili, bylo mi to jasné. U nikomu nic øíkat nemusím Nepozvu je já, pozvou mì oni, nebo
kdokoli jiný. Odkopal jsem pøikrývku, vstal, zahnal suák vodou z vodovodu a pomalu se motal na záchod.
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sval
ivot byl a není smrtìný rychle
nataený
a nahoøe køídla mlèky naslouchala vosku
odmlouvala
krajina s moøem váhavým tìítkem
(otcovým
køivítkem) zadrhlým vratce na obzoru

DLANÌ PLNÉ SOUKROMÉHO DETÌ
K ostøí
Razím do vnitrozemí
jen jetì nevím kdy

Kámen kamenem

ale urèitì tam razím
a k mimodìèným vodopádùm

Vodopád vyraených oken krok do tmy jen tak
nahonem
hrèení ve zdech výstup na horu kde u se netrpìlivì
viklá

v koutcích úst podél dolíèkù nìných
zad zvolna za obzor padajících
k neustále zaèínající vodì k botì
andìlù zavazujících si tkanièku

Autor Bagtyropiè
Jan tolba
/ Autor Autoroviè

Kam dojdeme a nedojdeme

oèi zavírá ale neusíná
schoulená na obzoru

(Friedlander: NYC 1965)

Za sklem buclaté konzervy a rozèeøená
vlajka
Chodec tepe si tmou a zprudka do svìtla teï
vstøíkl
lakýrku Chodník nálapný suchým listem zhruba
dopsán
U brzy bude ráno mezitím zprudka hoøí
odpoledne
Dva vzory vìtrací kvíry a vlajkové pruhy nemají
si co øíci
Radi koktat a pøece noèní chodec malým vìtrem noci
ráznì tepe
soukromník svìtlo tak horké a je z toho
tma
Kam dojdeme a nedojdeme Èím dál víc
vzpomínám
a èím dál víc tu nejsem Daleko
od lidí
domy tak vìrnì strmí strnitì zprudka
do oblak
zahánìné Noha si botì sama øekne
o tmu
Kam pùjdeme a dojdeme a vlajka zlehka ale
navdy
naøasená pomaèkaná Ve tmì skok vysoký
se nepoèítá
Lakýrka nepokrytì po pièkách za lic
stínu
hustým térem koho co nevím mlèí tvary konzerv a
vlajka

ve své nápovìdní budce
Mizím vnitrozemím
obhlédnout své nedoèkavé
ostrovy sevøené
dlanì plné soukromého detì
koutkem oka ptáka lesklý
blesk noèní rudy bokem odhozená
ilka ze dna cesty
Tak tam

dìtina kámen

Dalí moný èas
k potokùm vìènì hrkajícím
z nitra zas zpátky k ostøí zemì

Prázdný hotel kde se pro ramoty ve zdech
a tøískání dveøí v prùvanu nedá
zamhouøit oka V té vøavì si ani nevimli
e Sisyfos koneènì nechal
kámen kamenem Jen tìítko

Niigata
Zas poznávat dùvìrné znaky pavouky které
neznám
zas nerozumìt hebké mateøsky zpìvné
Japontinì
doteky plané prsty nazdaøbùh bubnují
obrazovkou
svìt pod prsty se otáèí uniká pláèe
padá
za okraj nìkam k Chabarovsku pláè
napøíè
pláèem taky sis kdysi kreslil mapy
zíral
na pláò Tibetu ostrovy znamenaly:
jít
ostrovy znamenaly: vechno z nièeho umnì
vykrojené
s kadým krokem pøes Vihorlat Èergov
Inovec
ti byly blí nìné podráky
zemì
teï svìt svíraný malou lagunou dìtské dlanì
Niigata
hejno ryb mihlé v eru u dna

na noèním stolku rozechvìlé
I provazochodec nahoøe nad davem je konec
koncù jenom chodec sváteèní lano
sváteèní vycházková
propast
Jediný jako kdy ho do vody hodí
v mumraji pustých pokojù spí
Sisyfos nedávný kámen

(Adolf Gottlieb: Cadmium sound)

Za spletí
sple
a obèas (a vèas) oko
Odtaitý prst
od prstu (spoutì) odtaený
úsmìv
Znamení smutku svìtla e na
svìtì
u vecko je a vecko jetì
bude
Stín kola v pozadí
(co
dodateènì) padá

kamene

Mizím vnitrozemím
Mizím vnitrozemím
kde opona jde vzhùru

A jetì dalí moný èas
se na èas
vkrádá
Do soukolí
okolí
stesku veselého

kam nabìhlá bouøka ukládá
svou zpitomìlou bulvu
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JAN SUK / Budeme malíøe nazývati básníkem

mým básnìním, pak mùe malíø jmenovat poezii slepým malíøstvím.
Je pozoruhodné, e v Halasových a Leonardových úvahách o paralelách básnického a malíøského svìta se nemluví o dominantním,
hudebnì mélickém principu, který je nepochybnì svorníkem mezi
obìma blízkými mimetickými svìty  toti literaturou a vizuálním
umìním. A je výmluvné, e se literáti zaèali intenzivnì zabývat výtvarnými projevy a v renesanci a v následujících stoletích, zatímco starovìká a støedovìká údobí mìla mnohem blí k hudebnímu principu
a k tomu, co Friedrich Nietzsche dovozuje jako zrození tragédie
z ducha hudby. Filosofická i rétorická antika neznala písemnictví
v jeho dnení klasické podobì, protoe jak velké epické útvary Homérovy, tak dramata Aischylova nebo Euripidova byly vnímány jako integrální souèást orfického a pythagorejského hudebního svìta. Tedy
nikoli jako výsledek pojmovì abstrahujících exkurzù k tomu, co køesanská civilizace podøídí slovu a literárnosti jako prazákladu veho Bohem i èlovìkem stvoøeného. Navzdory závanosti slova a písma, je
byla kodifikována pøedevím biblickou tradicí a dozvukem antické filosofiènosti, kterou pøevzala generace svatých otcù a ranì støedovìkých myslitelù, pøetrvává ve støedovìkých a pøedrenesanèních epochách víra v hudebnost básnictví a literatury. Francouzské stejnì jako
panìlské a germánské truvérství spojuje hudbu a slovo, nikoli slovo
a obraz. Obraz ije osamìle a v ústraní nebo je mu pøisouzena nikoli
artistní, ale sluebná role a podstata, pøièem tu bývá zachováván princip jakési okázalé posvátnosti obrazu, který s èlovìkem koncipuje
a spoluutváøí Boí ruka nebo Prozøetelnost. Navíc se postavení obrazu
a tím i malíøství komplikuje pøetrvávajícím obrazoborectvím, jeho pùvodcem byl platonismus, nastolující pochybnost o monosti zobrazit cokoli z vnìjího i vnitøního svìta.
Vìtina renesanèních malíøù a sochaøù støedovìký kánon naruuje
nebo popírá ve snaze obrátit filosofii umìní k pozemskosti. Avak
z výrokù tìch nejvìtích renesanèních mistrù barvy nebo sochaøského
tvaru poznáváme, e i oni jsou jetì zakleti ve spøíznìnosti obrazu
nebo sochy se zázrakem a nadpozemskostí vizuálního ztvárnìní nebo
spí transpozice zjevení a prorocké vize na plochu plátna nebo do tvrdosti kamene, mramoru a kovu. Michelangelo byl ujitìn, e Davidova
postava, vytváøená pro centrální florentské námìstí, je u obsaena
nebo sevøena v kvádru cararského mramoru, který umìlec dlouho
hledal a vycioval v kamenolomu. Tvùrce Davida, fresek v Sixtinské
kapli nebo medicejského náhrobku ve Florencii zanechal i velký poèet
zdaøilých sonetù, básní, v nich reflektuje nejen pozemskou filosofii
renesanèního èlovìka a jeho boj s titány a pøízraky, ale také jako by pomocí sonetù odkládal do lidtìjí podoby to, co mùe na prvý pohled vyznívat jako pøechodné a zpochybnitelné. Michelangelovy sonety jsou
zajisté srovnatelné s básnìmi Petrarcovými a sonety Shakespearovými neboli tìch umìlcù, kteøí byli èistými literáty, aèkoli je urèitì zajímal také vizuální svìt. Dante v sugestivních, vizuálnì velmi bohatých
popisech Inferna a Oèistce vyuil obrazotvornosti malíøe Sandra Botticelliho jako jednoho z prvých ilustrátorù literatury a jako kongeniál-

(Úvahy o vztahu literatury a výtvarného umìní)
Proniknout za skuteènost, vyvolat obraz, který se rodí ze snù,
to je poslání básníkovo. Pojmenovat vìc pøímo znamená nepochopit,
v èem ze tøí ètvrtin záleí pùsobivost básnì nebo obrazu 
toti právì ve astné schopnosti tuit v hlubinách.
V naznaèení a pøiblíení spoèívá sen. To je podstata tajemství,
které tvoøí symbol.
(Stéphane Mallarmé)
Ve starém èínském lékaøství, alespoò v jedné jeho významné kole,
se neléèilo pøímo pacientovo tìlo, ale medicínské praktiky se uplatòovaly na jeho nápodobì ze slonoviny. Naivní slonovinová soka lidské
postavy nebo její obraz mìly magickou moc a v urèitém smyslu pøedstavovaly cosi trvalejího a silnìjího, ne èím je skuteènost. Jeden
z moných výkladù pravìkých jeskynních maleb zvíøat v Altamiøe a na
jiných místech naznaèuje, e lovec si svou koøist nejdøív nakreslil na
skalní stìnu, aby ji mohl snadnìji a za pomoci dobrých duchù ulovit.
V obou pøípadech se jedná o magickou moc obrazu, zobrazování a zrcadlení, je jako by pøedcházely bytí. Z Vasariho autentické výpovìdi o renesanèních malíøích víme, e obraz stejnì jako dokonalá, k antickým
modelùm se vztahující skulptura, mohou být vnímány a vykládány
jako otisk boského principu, jako úchvatná vzpomínka na svìt, který
jetì nerozlioval mezi vìcí a její konkrétností a mezi ideálem nebo potenciální moností se vìcí stát. Vladimír Holan v Noci s Hamletem poukazuje k tomu, e obraz je vdy o krùèek pøed slovem, protoe poskytuje monost, zatímco slovo je doslovné a mìlo by být závazné, ale
zároveò metafyzické, jakkoli takové konstatování pøipomíná sylogismus. Holanùv blíenec v èeské poezii, Frantiek Halas, tøebae se výtvarnì nikdy neprojevoval, mìl mezi malíøi, sochaøi a fotografy pøátele, propojené s ním spøíznìnou poetikou, ale i jakési prùvodce k tuení
jiného mimetického bøehu nebo území, kde je moné poznat nejen to,
co artefakt zachycuje, ale zároveò i odvrácenou a tajemnou zrcadlící se
plochu za obrazem, za zobrazovaným výjevem. Odtud se ji otevírá cesta do onìch prázdných míst, která teprve v souladu a dialogu se zobrazovaným pøedmìtem nebo motivem mohou sklenout závratnou
fresku lidské senzibility, malovanou hned plamenem, hned bolestí
a tu zase láskou a údivem, jak Halas píe v jasnozøivém eseji Obrazy
(1938).
Kdy u byl zmínìn Halas a jeho text Obrazy, pak s daným tématem,
jím je témìø baudelairovská souvztanost mezi literaturou a výtvarným umìním, nepochybnì souvisejí i básníkem uvedené pøíklady,
kdy naopak literát svými slovy maluje. Halas cituje konkrétní ukázky
takových básnických a vizuálních prolnutí: zlaté stromy svìsí hrozny
zvukù nebo cypøi drí lunu ve svých prstech. Citované vere jsou
vizuálnì konkrétní. Pøedstavují malbu slovem, øeèí. V této souvislosti
pøipomeòme výrok Leonarda da Vinciho: Nazýváte-li malíøství nì-
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nì cítícího tvùrce, který dovedl pøevést jeho vize do kresebných
a malíøských struktur a principù. Michelangelo byl jedním z prvních
tvùrcù, u kterých je obtíné rozhodnout, zda je nám blií jeho práce
výtvarná nebo básnická. Osobnì bych se pøiklánìl k tomu, e mne
upoutává zejména jako básník ne jako malíø a sochaø. Moná to souvisí s promìnou základního paradigmatu, kterou pøinesl novovìk
a moderní doba, ve kterých se do popøedí znovu dostává svár (nebo
harmonie) verbálního a vizuálního principu.
Poslední historickou a umìleckou epochou, která striktnì oddìlovala literárnost a výtvarnost, bylo kupodivu baroko, tøebae i v nìm jsou
tyto oblasti komplementární a spojené základním, transcendentálnì
tìlesným principem, jím je jasnozøivá i potemnìlá vánivost jezuitského Ignáce z Loyoly stejnì jako mystikù panìlských a nìmeckých.
Avak napøíklad u soch Matyáe Brauna bychom tìko hledali dominanci literárního, narativního pøístupu k zobrazovaným výjevùm
nebo postavám, by by to byly alegorické bytosti, lemující dùm nemoci
a smrti v Kuksu.
Osvícenství, po nìm goethovství a raná nìmecká romantika pøinesly zásadní, pøedbaudelairovský obrat ve vztahu mezi jednotlivými
umìními a ánry, ne nepodobný kopernikánskému obratu, který spoluutváøel novovìkou filosofii. Romantikové podléhali na jedné stranì
silnému kultu støedovìkého umìní, a proto byli znovu mytickými pìvci a rapsódy, trubadúry èi mistry pìvci norimberskými, pouijeme-li
slova Richarda Wagnera. Na druhé stranì si chtìli pøisvojit i magii obrazu a jeho básnicky vizionáøského vyznìní, co skoro ideálnì skloubil
William Blake, u nìho nelze oddìlovat báseò od obrazu a obraz od
básnì. Jedno doprovází a doplòuje druhé. Jeho silní, atletiètí andìlé
a proroci, tváøe vousatých a vrásèitých bohù, v nich je zachyceno obdivuhodné napìtí mezi nebeským a pozemským principem, jsou básnìmi zdùrazòovány a komentovány, pøièem i Blakeovy básnì ijí zcela
nezávisle na jeho vizuálních pøedstavách a dílech. Blakeovo dílo zùstalo souèasníky nepochopeno a bez odezvy. Malíø neprodal jediný obraz,
básník nevidìl za svého ivota témìø jedinou vytitìnou báseò.
William Blake byl pøedromantickým vizionáøem. Umìlci bytostnì
romantiètí v sobì dovednì spojují obì tvùrèí potence: literární i výtvarnou. Baudelaire se ve svých kritikách a esejích o umìní zabývá intenzivnì právì výtvarníky. Delacroix jím byl uvádìn jako klasický pøíklad
literárnì uvaujícího malíøe, tøebae po sobì tvùrce Sardanapalovy
smrti nezanechal kromì dopisù a struèných poznámek o malíøství ádný literární text.
Romantismus, ve Francii i v Evropì se postupnì pøelévající ve zkostnatìlý a tezovitý akademismus, rozkvete právì v konfrontaci s parnasismem a lart pour lartismem v impresionistickou revoluci, která
sice jako by navenek pøiznala privilegium výtvarnosti pøed literárností, ale ve spodních proudech, náleejících symbolistním a pøedsecesním periodám, se literatura stává opìt sjednocujícím a dominantní
principem. Gustav Moreau a Odilon Redon v Paøíi, v Norsku expresionista a symbolista Edvard Munch, v Nìmecku a v Rakousku malíøi se-

cese a expresionismu podøizují filosoficky i motivicky své výtvarné
projevy literatuøe, zkratce narativních symbolù a znakù. Vìtina
z nich vedle vlastního výtvarného projevu také dobøe píe: Redon je
autorem básnických textù a podivuhodných konfesí a samomluv, Van
Goghova korespondence je nìèím víc ne pouhými osobními dopisy,
v nich poloílený malíø prosí svého bratra o pomoc, Cézannovy traktáty stejnì jako pozdìjí zásadní spisy Vasilije Kandinského a Frantika
Kupky (O duchovnosti v umìní a Tvoøení v umìní výtvarném) jsou
nejen díly odbornì teoretickými, ale zejména filosofickými, pøípadnì
mysticky orientovanými. Malíø temných biblických motivù a drsnì
zobrazovaných tváøí starozákonních postav a králù Georges Rouault
píe svérázné básnì, v nich mluví o výkøiku do noci, potlaèeném
vzlykotu a zdueném smíchu, a vere nejsou cizí ani obdivovateli baletek a koòských dostihù v Longchamps Edgaru Degasovi.
Vedle osobností, je si nakonec pøivlastòuje pøedevím výtvarné
umìní, se zaèínají na konci devatenáctého a v prùbìhu celého dvacátého století objevovat tvùrci, u kterých je tìké posoudit, zda byli víc výtvarníky nebo literáty. Alfred Kubin zanechal jak mnohotvárné kresebné a výtvarné dílo, tak i román Zemì snivcù, stojící v jedné øadì
s nejvìtími díly Mannovými, Musilovými, Krausovými nebo Werfelovými. Polský nebo spí halièský a idovský Bruno Schulz ilustroval své
Skoøicové krámy obdobnì, jako se o století pøed ním pokouel své snové vize a obsese zobrazit Victor Hugo nebo v ponìkud realistiètìjí podobì Karel Hynek Mácha.
Francouztí prokletí básníci a symbolisté (napø. Mallarmé a jeho labutí básnì, které jsou velmi vizuální) nebo èetí dekadenti buï sami
píí a malují, nebo dávají svá literární èi výtvarná díla k dispozici malíøùm nebo literátùm, aby je doplnili a dotvoøili. Bøezina, aèkoli básník
abstraktních a kosmických metafor, byl ilustrován kresbami a grafikami Bílkovými, Hlaváèkovými a Koblihovými. Frantiek Gellner mìl
nìkolik samostatných výstav. Karel Hlaváèek, spoluautor Prostibola
due, se cítil být víc výtvarníkem ne básníkem. V Moderní revui publikuje recenzi na výstavu malíøe Olivy, v ní vyjádøil jednak svou výtvarnou poetiku a zásady, jednak spojitost a souvztanost mezi literárním, výtvarným a také hudebním svìtem, kdy píe: Myslící a cítící
umìlci vrací se ke zredukování barevných tónù pøírodních na základní, nestínìné polohy èistých, sytých a zpívajících barev. Vrací se tam,
kde japonské umìní je na své výi. Hloubka, vzduná perspektiva, pohyb a klid  to ve dovedou vyjádøiti jednoduché, èisté a iroké elementární a druhotné tóny, rozloené køiálovì korundovaným prizmatem
umìlcovy due.
Hlaváèkùv pozdnì baudelairovský ozvuk otevírá mimo jiné cestu
k modernímu a aktuálnímu vztahu literárního a výtvarného umìní,
na ní bude jedno druhé obohacovat a rozhojòovat. Jak v souvislosti
s výtvarnì-literárním kultem Michelangelovým nezmínit dvojí portrét Rodinùv, jak ho ve svých textech kreslí Rilke a alda. Rilke, který
byl nìkolik let sochaøovým asistentem a pøítelem a jeho v této roli
v meudonském ateliéru zastihla i mladá Sidonie Nádherná, maluje ve
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své studii nejen Rodinùv geniální sochaøský i básnivý vhled do vìènosti a pomíjivosti, ale zabývá se dùkladnì paralelou, pøípadnì rozdílem verbálního a vizuálního zobrazování svìta. Tvrdí, e báseò realitu pouze obkresluje, zatímco sochaøská nebo malíøská cesta mùe
být mnohem pøímìjí. Sochaø jako by vstupoval do nitra podstaty, øeèeno obraznì do jejího tìla a srdce, zatímco básník se k ní deskriptivnì
pøibliuje a jeho výtvor se podobá víc abstraktní mlhovinì a náznaku
ne duchovní pøítomnosti výtvarného artefaktu. Dichotomii modelu,
fyzicky pøítomného vzoru a jeho sochaøského pøevtìlení Rilke podøizuje metafyzickému, prostorovému a èasovému plynutí, jakési vesmírné danosti, související s narcistním nebo pygmalionským principem.
Socha je ivìjí ne ivý model, jako by chtìl svou interpretací Rodinových plastik naznaèit básník Elegií z Duina. Tváøí v tváø Rodinovi Rilke pochybuje o tom, co v jádru znamená a vystihuje slovo. Jeho vìci
(Rodinovy) obklopuje taková atmosféra práce a tvoøivosti, píe v dopisu Lou Andreas-Salomé, e se mladý básník probojovává k pocitu jakési odvozenosti nebo druhoøadosti jím adorovaného verbálního svìta
pøed jednoznaèným výtvarným ztvárnìním. Rodinova skuteènost sochy, vìtí nad vechnu skuteènost ivota, se u Rilka pozdìji jetì utvrdila setkáním s dílem Cézannovým. Rovnì Cézanne a jeho umìní se
Rilkovi zcela rozplynuly ve znázornìných pøedmìtech a tvarech.
V korespondenci Rilke doznává, e to byl právì Cézannùv heroický
a tragicky vyznívající pøíklad a metafyzické marnosti dostihnout prchající a unikající svìtlo, který ho vedle Rodinovy osobnosti inspiroval
k napsání existenciálnì ladìné konfese Zápisky Malta Lauridse Brigga. Rodin zde ustoupil do pozadí, aby jeho místo vystøídal Paul Cézanne. Mohu se dostat dál jen skrze nìj, leí mi v cestì, píe Rilke, aby se
za okamik v dopisu manelce Claøe, sochaøce a aèce Rodinovì, vyznal z obdivu k malíøi Velkého koupání a Domu obìencova:  Cézanne není nic jiného neli první, primitivní a vysuený výsledek toho, co
se mi v Maltovi zatím nepodaøilo. Briggova smrt: to byl Cézannùv ivot, ivot jeho posledních tøiceti let.
F. X. alda, který svou pøednáku o Rodinovi z roku 1917 zahrnul do
knihy Boje o zítøek, hovoøí o tom, e Rodin ostøe rozlioval vidìní od
pouhého hledìní, patøení nebo nahlíení. Nahlíet znamená dívat se
pouze z povrchu, zvenèí, z jakési deskriptivnì literární perspektivy, zatímco vnitøní zrak, oko naroubované na srdce, jak øíkal Rodin, není
pouhým orgánem hmotného patøení, zjiování, zaznamenávání svìta vnìjího a jeho tváønosti, nýbr jest to orgán intelektu umìleckého,
citu umìleckého a èinnost, ji ádá od nìho, jest také inteletuálná:
má èísti v hrudi Pøírody nejinak, ne jak touí èiniti Goethùv Faust.
V Pøírodì jsou tedy podle Rodina ukryty mylenky, zámìry, a je jest nutno vyèíst z ní, vyøeiti z ní zrakem opravdu tvoøivým.
Rilkùv a aldùv portrét Augusta Rodina jako by otvíral dveøe k postiení fenoménu dnes tak obvyklé spojitosti a spøíznìnosti vizuálního
a básnického svìta. Jsou-li starí literární epochy spojeny s filosofií slova jako pojmu, slova jako náhraky vìci, pak se dnes toto literární vidìní roziøuje o dimenzi nazíravosti, o odpozorovanou èi zøenou zkue-

nost stejnì jako o onu aldovskou vìteckou roli oka jako otvoru do
due nebo spí jako propasti do ní, o ni se patrnì vìdomì i nevìdomky opírají umìlci, kteøí touí spojit literaturu a výtvarné umìní.
Nelze jmenovat stovky pøíkladù z èeského i svìtového umìní minulosti a souèasnosti. Pro surrealisty byla kresba, práce ruky, spojená
s nevìdomím a s automatismem, daleko bezprostøednìjím mimetickým nástrojem, ne jakým je slovo. Josef Váchal podøizoval písmo vizuálnímu principu a povyoval ho do výtvarných a kaligrafických sfér.
Bohuslav Reynek byl hodnovìrnìjí ve svých grafických listech ne
v dnes u ponìkud starosvìtsky vyznívajících verích. Jiøí Koláø do výtvarného svìta unikal, kdy mìl pocit, e vyèerpal vechny básnické
prostøedky. Hans Arp psal básnì stejnì sevøené, abstraktnì hladké, kovovì se lesknoucí, je byly obdobou jeho skulptur a biomorfních plastik. tyrského snové texty jsou nedílnì spojeny s jejich výtvarnými záznamy, pøièem jedno nepøesahuje druhé. Jean Cocteau se uchýlil
podobnì jako Koláø ke grafickým básním a tehdy, kdy byl unavený
nikoli snad z literatury, ale z jejího hektického, nelidského okruí. Kokoschkovy básnì nebo skici k románùm na prvý pohled vùbec nesouvisejí s jeho expresivní malíøskou nebo grafickou tvorbou. Na hranici
literatury a syrovì verbálního záznamu tísnivé existence se pohybují
básnì, skoro deníkové poznámky Evy vankmajerové, Adrieny imotové a Nadìdy Plíkové Plíkové. A v èeském kontextu výjimeèná fotografická tvorba Petry Rùièkové souvisí stejnì tak s literaturou, pro ni
je vlastní vanutí èasu, jako s výtvarnou anamnézou, obkreslující a platonsky èirý mysticismus. U zmínìných autorek je ovem zbyteèné se
ptát, zda jsou výtvarnicemi nebo pøíleitostnými literátkami. Oba blízké, a pøitom parametrálnì odliné svìty jsou u nich spí provázaným
a atakujícím svìdectvím o ivotì a smrti.
A Frantiek Halas, abych se jím vrátil k poèátku úvahy a k pokusu
zachytit nezachytitelný vztah výtvarnosti a literárnosti, se natolik inspiroval Fillovým dílem, e napsal samostatnì publikovatelný text Hérakles, vzniklý na základì Fillových kreseb, nebo úasnou báseò
v próze, jí jsou jeho eny v roukách, jejich východiskem byl cyklus
enských tváøí Bohdana Laciny.
Básníci malují a výtvarníci píí. Hordy malíøské s houfy básnickými táhly odjakiva vdy pospolu, píe Halas ve výe zmínìném eseji
Obrazy.

BÍLÝ SKOK PO BÍLÉM SKOKU

MICHELANGELO BUONARROTI
Buï mistrem nad mistry
Buï mistrem nad mistry  pøec tvaru není,
jen pøedem uchystán by nebyl v kvádru
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pod hlatí; probrat se a prodrat k jádru
zná ruka jen, kdy duch ji v nástroj zmìní.
Zlo, pøed ním utíkám, i touha ráje,
ve v tobì ukryto, má svìtlá Paní,
u pøedem je; a jsem jen umírání,
e dílo mé k tak zlému zdaru zraje.
Ne  nesmím naøíkat si na nebesa
a sudbu, nedává to krutost nìmá,
tvá krása, zhrdavost mi tolik bolu:
kdy smrt a milost v srdci tvém jsou spolu,
já vinen sám, e bídná vloha nemá
víc umu a jen smrt si z tebe tesá.

z mého tìla i ze strupovitého tìla
mých pøedstav-mylenek, smìného svìta;
vpustit do mne Tvou údìsnou sondu,
pøíernou frézu Tvé pøítomnosti,
na mém prùjmu jediným rázem vztyèit
tvou strmou, nepøekonatelnou katedrálu;
ne jako èlovìka, leè jako náboj
mne vymrtit kolmo vzhùru
TY PØIJDE
Vak Ty pøijde, pokud jsi,
pøilákán mou polízanicí,
mou nechutnou svébytností;
vystoupí z Éteru, odkudkoli, moná zpod mého
otøeseného já;
vhodí mou zápalku do své bezmìrnosti,
a sbohem, Michaux.
Anebo  co vlastnì?
e nikdy? Co?
Øekni, Ty velké terno, kde u hodlá padnout?

(In: Michelangelo: titán a èlovìk, Evropský literární
klub, Praha 1941, pøel. Pavel Eisner)

WILLIAM BLAKE
Fragment
A ze vech umìní ivota se stala umìní smrti.
Pohrdli pøesýpacími hodinami, nebo jim pøipomínaly
prostou práci oráèe; rozbili a spálili
vodní kolo, je pøivádìlo vodu do kádí,
nebo jeho práce jim pøipomínala práci Pastýøe,
a ve svých temných kruzích vynali Kolo bez kola,
aby mladým ztíili jejich odchod a pøimìli je k práci
ve dne v noci po myriády Vìènosti, aby pilovali
a cítili mosaz a elezo  celé hodiny úmorné práce,
je neví, èemu slouí, aby dny uèení strávili
ubohou døinou jen za skromnou almunu chleba,
neschopní vidìt malou porci a pomyslet na Vechno
a nazvat to Demonstrací, je nedbá prostých zákonù
ivota.

(In: Henri Michaux: Prostor uvnitø, Mladá fronta,
Praha 2000, pøel. Václav Jamek)

ODILON REDON
Vyznání umìlce
(úryvek)

Existuje zpùsob kresby, který imaginace oprostila od
zatìující snahy o reálné jednotlivosti a který slouí jen
k volnému zobrazování vìcí vzniklých v pøedstavách.
Udìlal jsem nìkolik fantazií se stonkem kvìtu nebo
lidskou tváøí anebo také s prvky vytìenými z kostry,
je jsou, myslím, nakresleny, zkonstruovány
a vystavìny tak, jak mìly být. Jsou takové proto, e
mají organickou jednotu. Jakmile lidská postava není
s to budit iluzi, e kadou chvíli takøíkajíc vystoupí
z rámu a zaène chodit, jednat nebo myslet, nejde
o skuteènì moderní kresbu. Nikdo mi nemùe upøít,
e jsem dal i svým nejneskuteènìjím výtvorùm zdání
ivota. Celá má originálnost spoèívá tedy v tom, e
nepravdìpodobné bytosti nechávám ít po lidsku
podle zákonù pravdìpodobnosti, e logiku
viditelného dávám co nejvíc do slueb neviditelného.

(In: Peter Ackroyd: Blake, Paseka, Praha 2001, pøel.
Sylva Ficová)

HENRI MICHAUX
Ale kdy pøijde Ty?
Ale kdy pøijde Ty?
Jednoho dne, s rukou rozprostøenou
nad okrskem, kde bydlím,
v té zralé chvíli, kdy si opravdu zoufám;
v hromovém okamení
vyrvat mne, hrùzostranì a svévolnì,

(In: Odilon Redon: Samomluvy, Torst, Praha 1996,
pøel. Jitka Hamzová)
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PAUL VALÉRY
Degas

kterou hledá malíø a kterou po celý ivot hledáme
i my. Bude malíøovým osudem a snad jím u je. Tváø
tváøí. Tváø tváøí. Pøíkladná umínìnost hledání a tajné
znaky linií, kterými oblehl ty, které vám pøedkládá,
jsou jen ukazateli dosaených cest.

(úryvek)

Degas odmítal snadnost, stejnì jako odmítal vechno,
co nebylo výluèným pøedmìtem jeho mylenek. Ani si
nedovedl pøát nic jiného, ne aby sám sebe mohl
schválit, to znamená, aby uspokojil toho
nejnároènìjího, nejtvrdího a nejneúplatnìjího
soudce. Nikdo nepohrdal nesmiøitelnìji ne on
poctami, výhodami, majetkem a onou slávou, kterou
mùe umìlce tak snadno s nezávaznou blahovùlí
zahrnout literát. Jízlivì se vysmíval tìm, kdo osud
svého díla vkládají do rukou úøedních institucí,
veøejného mínìní nebo obchodních zájmù. Jako
skuteènému vìøícímu jde výluènì o Boha, v jeho
oèích nic neplatí úskoky, podvrhy, kalkuly, pøihrávky,
herecká gesta ani pøedstírání, zùstával neoblomný
a nemìnný, podøízený výhradnì svrchované ideji,
jakou choval o umìní, jemu se zasvìtil. Ani dost málo
mu nelo o cokoli jiného ne o to, co mohl sám ze
sebe vydobýt nejstrmìjího.

(In: Bohdan Lacina: eny v roukách, Jelínek, edice
Peèetì, sv. I., Frentát pod Radhotìm 1943)

VASILIJ KANDINSKIJ
Vidìt
Modrá, modrá se zvedla a padala.
pièatá, tenká, hvízdla a cpala se dovnitø,
nepropíchla vak.
Na vech nároích to zadunìlo.
Hnìdohnìdá uvízla zdánlivì na vìky vìkùv.
Zdánlivì. Zdánlivì.
Víc doiroka rozpøáhni náruè.
Víc doiroka. Víc.
A tváø si pøikryj rudým átkem.
Moná, e jetì vùbec není posunutá:
jen ty ses posunul.
Bílý skok po bílém skoku.
A po tomto bílém skoku opìt bílý skok.
A v tomto bílém skoku bílý skok. V kadém bílém
skoku bílý skok.
Není zrovna dobré, e nevidí kal: v tom kalu
to pøece vìzí.
Proèe i vechno zaèíná   
prásklo to.

(In: Paul Valéry: Degas, tanec a kresba, Kovalam,
Praha 1998, pøel. Miloslav ilina)

FRANTIEK HALAS
eny v roukách
(úryvek)

Lidé jsou stranì znetvoøení svìtlem  a kdo o tom
mùe vìdìt víc ne zkuenost malíøova? Proto ty
rouky? Snad proto! Ale nechtìjme po umìlci, aby po
dokonèené práci jetì vyvracel a staral se o nae
dohady a nejistoty. A není koneènì údivnou mocí
umìní, e vyvolává i to, co nezamýlelo?
Tìch nìkolik tváøí rytých Bohdanem Lacinou jednotí
ono hebké zakuklení, které pohlcuje tvrdost a ruivost
svìtla pøíli vtíravého. Zastøení bylo provedeno
s opatrností a váháním tak, e tuíte jetì teï chvìní
rydla, které je provádìlo. Rouky jsou nadechlé a lze
je spíe nazvati eøením, orosením, opýlením. A pøece
uhájily tváøím to nejskrytìjí, co je závìtí kadé, ne
maska hlíny ji zahalí navdy.
Tìch nìkolik tváøí vyplouvá ze dna smutku. Závislost
jedné na druhé, tajemná závislost je zøejmá. Poloeny
na sebe, prolnuly by se v koneènou podobu tváøe,

PAUL KLEE
Sen
Vidím svùj dùm: prázdný,
víno vypito,
øeka skopána,
mé nahé odòato 
epitaf vymazán.
Bílá na bílé.
(In: Haló, je tady vichr, vichøice, Èeskoslovenský
spisovatel, Praha 1969, pøel. Ludvík Kundera)
(Vybral Jan Suk)
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ROZHOVOR

Fenomenální, dost ovem bohémsky zaloený pøedúnorový vzdìlanec, kterému vdìèím za to, e mì seznámil se jmény myslitelù,
o kterých jsem nemìl tuení a které jsme nemìli pochopitelnì ani
zmínkou v uèebních osnovách. Johan Huizinga, Oswald Spengler, hrabì Joseph de Maistre, N. J. Danilevskij nebo Ludwig Klages. Budu-li
vzpomínat dále, nemohu vynechat ani Alexandra Bloka, Stephana George, Andreje Bìlého, Oskara de Lubicz-Milosz, Vladislava Chodasevièe, dílo tehdy jetì popletenou módou nedotèeného Ladislava Klímy

Pøíli jasný smysl ruí temnou básníkovu dui
(Rozhovor s GUSTAVEM ERHARTEM)
Básník a esejista Gustav Erhart se narodil v Praze v roce 1951. Absolvoval Filosofickou fakultu University Karlovy, posledních tøicet let je
zamìstnaný jako archiváø v Èeské televizi. Kninì vydal básnické sbírky Purgatorium (Dauphin, Praha 1996), Proudnice nenávratna (Arbor Vitae, Praha 2000) a Podvojná znamení (Dauphin, Praha 2005). Je
autorem desítek esejù vìnovaných osobnostem výtvarného umìní
a literatury. ije v Praze.

Co tì u poezie dodnes drí?
To je i pro mì samotného do jisté míry záhada. Psaní verù pociuji
jako svého druhu nutnost, kdy se dokáu, jak jsem ji øíkal, plnì koncentrovat a eliminovat od sebe vechny okolní vlivy. Moná je v tom
èásteènì kus jakési psychické terapie, stav mezi vnitøním klidem
a podivným napìtím vystøídaným úlevou, kdy mám pocit, e se báseò
podaøila. V ádném pøípadì nechci zde ovem mluvit o nìjakém vyím transu, o zkuenosti, jistì opravdové, takového Williama Blakea,
který byl pøesvìdèen, e je pouhý zapisovatel a vlastním autorem jeho
dìl demiurg sídlící kdesi na nebesích. Poezie dokáe v symbolech vyslovit nevyslovitelné, a to v tak úsporném sevøení, e tì pøi èetbì velkých básníkù nìkdy a zamrazí. Jako pøíklad za jiné si vezmi jen takového Shakespearova Richarda III.: Spojím se s èernou beznadìjí proti
své dui. A sám sobì se stanu nepøítelem. No a koneènì je to ten nikdy
neustávající úas nad krásou a monostmi èetiny, jazyka, který tøeba
v botanickém názvosloví nemá, myslím, na svìtì sobì rovného. Zde
bych se nerozpakoval hovoøit o magii.

Èíst tvoje básnické texty, to je jako dotýkat se skály: jsou sevøené, studené,
zaryté do sebe. Chce se vùbec s nìkým o to, co píe, dìlit? Tedy se
ètenáøem, myslím
Nìco podobného mi øíkalo ji více lidí. Nìkdy to cítím i sám, ale to
u je mùj zpùsob vyjadøovaní. Nedokázal bych, a asi ani nechtìl psát jinak. Psaní je v podstatì jeden z mála stavù, kdy dokáu dosáhnout
vnitøní sebekáznì, plnì se soustøedit na mylení, co je v dnení dobì
èím dále tím tìí. Nìkomu pomáhá útìk do pøírody, mnì staèí noèní
ticho a obloha nezraòovaná dnes u témìø vudypøítomnými umìlými svìtly, táhnoucími se doiroka od mìsta k mìstu. Z této potøeby pramení asi i pøíklon k chladnému, krystalicky pevnému a vánému
klasicismu, i kdy souèasnì jsem se nikdy nevyhýbal ani jazykovému
novátorství, kalambúrùm a zkouel rùzné hravé experimenty. Tato
moderní linie, kterou jsem chápal neoddìlitelnì v kontextu se snahou o zachování maximální tvùrèí svobody mi ale nevydrela dlouho.
Právì na tomto poli jsem zaèal najednou, nìkdy a tragicky, pociovat
rozpor s celkovým svým konzervativním zaloením a vrozenou skepsí
k tzv. spoleèenskému pokroku. Východisko z neøeitelné situace mi
poskytl a o dost pozdìji pøíklad amerického básníka T. S. Eliota. Po
stránce náboenské konfese a pro spoleèenské postoje, napø. sympatie
k britskému královskému trùnu, veobecnì povaovaného za strnulého tradicionalistického konzervativce; po stránce formálních výbojù,
zejména v poezii, za jednoho z nejvìtích prùkopníkù a nejodvánìjích badatelù. Pochopil jsem, e není nemoné tyto dva zdánlivé antagonismy spojit. Nevím jak daleko je to rozeznatelné v mých básních,
vím ale e tato symbioza nemá právì u nás mnoho stoupencù a pro
mnohé ètenáøe mùe být nepøijatelná. Slovo progres je stále, ve vech
oblastech, spojováno jen s kladným znamínkem a jakákoliv paralaxa je
vdy pøinejmením podezøelá.

Kolik z toho, co svìøuje papíru, je pøímo z tebe, z tvého ivota?
Ta otázka mì trochu zaskoèila, neodpovídá se mi na ni lehko. Pøed
patnácti lety, po smrti mého otce, mì potkaly události, ze kterých jsem
se dodnes nevzpamatoval. Netuil jsem, e mùou tak ublíit, podvést
tì lidé nejblií, dlouhá léta pøipravovaným a promýleným skutkem
nasmìrovat tvùj ivot do øeèitì, jeho smìr nemùe ovlivnit a které
potamo poznamenává celou tvou rodinu. Nechci být konkrétnìjí, nomina sunt odiosa; dodám jenom, e právì tyto imponderabilie stojí nejednou v hlubokém pozadí mých verù, vysloveny v zaklínadlech,
a tím snad i trochu zbaveny své síly. Poezii stále chápu jako umìní,
které od nepamìti stálo v tìsné blízkosti religiozity: básník a sacerdos
byli jeden a tý.
Ostatnì popovídej trochu o svém ivotì. Co jsi studoval, jakými
zamìstnáními proel?
Ale jen struènì. Po maturitì v roce 1969 jsem studoval nìkolik semestrù novináøskou fakultu, odtud jsem vak pro tìko snesitelné politické pomìry a nepøetritý tlak jistého vemocného partají dosazeného kolegy pøeel na fakultu filosofickou. K onìm zaèátkùm mých
vysokokolských studií bych jetì rád dodal, e jsem na poslední chvíli
stihl pracovat v redakci jediného cenzurou dosud nedotèeného èasopi-

Co tì dovedlo k psaní? Neastná láska, jak to tak bývá?
Ne, ta pøila a pozdìji. Myslím, e prvotním impulsem byl ok, zoufalost a beznadìj, které jsme proívali jako gymnaziální studenti koncem edesátých let, po vpádu ruských vojsk. Tehdy mì k literatuøe pøivedl mùj tøídní profesor, germanista a rusista PhDr. Oldøich Novotný.

71

Michal anda
rozhovor
/ Jiøí Korbel

su Karlova universita, který pod vedením básníka a publicisty dra. Jaromíra Hoøce dosáhl jako interní list na jaøe 1970 neuvìøitelného
mìsíèního nákladu cca 100 000 výtiskù s nulovou remitendou. Záhy na
to byl ovem i on husákovskými normalizátory zastaven. Univerzitní
studia jsem ukonèil diplomovou prací o Josefu Èapkovi a posléze,
v roce 1979, doktorátem Genetickým zaloením jsem monarchista,
konzervativec a chce-li i katolický zpáteèník, sympatizující vdy spíe s francouzskou reakcí (jako èerný feudál Barbey DAurevilly,
kterého dodnes rád ètu) nebo s podunajskou c. a k. monarchií (jako halièský id Josef Roth). Pokud jde o øímskou církev, myslím si, e není
tøeba neustálých omluv, jako tomu bylo za doby zvìènìlého papee
Jana Pavla II., a vítám snahu kardinála Ratzingera, nynìjího Benedikta XVI., o dialog i s následníky monsignora Marcela Lefebvre. Myslím
si, e kritika II. vatikánského koncilu vyslovená tímto arcibiskupem
byla v mnohém oprávnìná, pøedevím jeho vánivý boj o zachování liturgické latiny  univerzálního nádherného jazyka, schopného pøiblíit velká mystéria víry, která katolická církev, prakticky jako poslední
z køesanských církví, jetì zachovává.

Øezníèek nebo Frantiek Daniel Merth, abychom zùstali toliko u básníkù.
Vìnuje se taky literární a výtvarné esejistice, píe pøedevím o malíøství
pøelomu 19. a 20. století. Proè zrovna tahle doba? A proè výtvarné umìní?
Té první jsem se doposavad vìnoval bohuel daleko ménì, vìtí studie jsem otiskl pouze o støedovìkém vlámském mystikovi Ruysbroeckovi Podivuhodném, polském dekadentním spisovateli Stanislawu
Przybyszewském, védské autorce antiutopického románu Kallocain
Karin Boyeové, idovském básníku z Bukoviny Paulu Celanovi a Pierru Klossowském, bratrovi legendárního malíøe Balthuse. Pokud jde
o výtvarné umìní, tam jsem byl pilnìjí a vìtích studií jsem uveøejnil nìkolik desítek. I kdy mì vdycky zajímala secesní estetika a s ní
spojený fenomén gesamtkunstwerku, snaha o propojení jednotlivých umìleckých disciplín, psal jsem daleko více o umìlcích pozdìjích, zejména o nìmeckých expresionistech a malíøích tzv. Paøíské
koly v období mezi dvìma svìtovými válkami. Ta je pomìrnì i v cizinì dosud ne zcela probádaný fenomén, na kterém tì fascinuje obrovský poèet mimoøádnì talentovaných umìlcù z východní Evropy, bez
kterých by tato kola prakticky nemohla existovat. Jsou v mnoha ohledech zajímavìjí, ne stále znovu (i vydavatelsky) pøipomínaní Chagallové, Picassové nebo Dalíové nebo dnes u i na trièkách vytitìný,
jinak ovem stále ohromující a skvìlý Egon Schiele.

Proè vlastnì ty a poezie? Spojuje si tenhle ánr s nìjakým mýtem, který tì
fascinuje? Bohem prokletý autor, vydìdìnec z oficiálních literárních dìjin,
bohémský piják vína nebo absintu, napøíklad?
Ne, nehovoøil bych o mýtu. Je to ale nìco, co s ním má hodnì spoleèného. Poezie mùe, nebo lépe øeèeno mìla by být, svým zpùsobem
druh modlitby, a nezáleí moc na tom, zda dojde k hluboké kajícnosti
nebo a na samu hranici blasfémie (jako v pøípadì Ivana Divie).
Vdy jak napsal kdysi Leon Bloy rouhání  to modlitba zoufalcova.
Právì to, myslím vìdìli velmi dobøe francouztí prokletí básníci, na
které jsi narazil. Verlaine na jedné a tøeba Baudelaire na druhé stranì.
Pokud jde o alkoholový nebo jiný stimulans, ten samozøejmì existuje;
daò za nìj je ale nejednou hrozná a kocovinové deprese èasto sotva
snesitelné, i kdy to mùe znít jako fráze nebo otøelé klié filistrù.
Mám bohuel zkuenost, e èasto nad míru pijí lidé hypersenzitivní
a vysoce inteligentní, básníky pochopitelnì nevyjímaje. To je také jedno z tajemství poezie. Dovol mi pøipomenout Michela de Montaigne:
støízlivý èlovìk marnì klepe na dveøe múz.

Podobá se pøelom 20. a 21. století v nìèem dobì pøed sto lety?
Jak by ne! Nikdo neví pøesnì proè, ale jakási tenze, neklid, nejistota
a obavy jsou v tìchto dobách vdycky intenzivnìjí a zjitøenìji pociované. A pøíèiny nemusí mít vdy konkrétní podobu nebo dùvod jako je
tentokrát ptaèí chøipka, oteplování planety, pøírodní katastrofy, finanèní fiaska státu, veobecná metastáze korupce nebo islámský terorismus. V dobì fin de siècle zakladatel Moderní revue, kritik a básník Arnot Procházka, v Almanachu secese na rok 1896 pøímo napsal, e
konce století jsou si rovny; jsou vdy kalny a kolísavy. Já osobnì jsem
pøesvìdèen, e ten ná mùe být mnohem osudovìjí a tragiètìjí.
Pøes vestranný pokrok techniky a nových poznatkù, tøeba v pøírodních vìdách a lékaøství, upadají zoufale disciplíny humanitní; vechno se rozvolòuje v postmoderním bahnì vemoných pseudo, retro
a neo stylù, vechno smìøuje k totální absenci jistot a øádu. Málokdo to
vystihl tak pøesnì jako Hannah Arendtová: Snad nic tak radikálnì neodliuje lidské masy souèasnosti od minulých století jako ztráta víry
v poslední soud: ti nejhorí se pøestali bát a ti nejlepí ztratili nadìji.
To je moná ta dekadence nejryzejí, dekadence kat exochén.

Kdo k tobì z tìch, kteøí psali pøed tebou, promlouvá?
Ach, tìch je skuteènì hodnì a jsou rùzní. Mají vak, jak jsem pøesvìdèen, vdy nìjaký spoleèný, jen tìko ovem definovatelný vjem ivota
pozemského i transcendentna. Chce-li slyet konkrétní jména, tak
jsou to vedle zmínìných ji francouzských básníkù tøeba jetì Albert
Samain a Paul Valéry, trojice nìmecky píících básníkù Trakl, Rilke,
Celan, rutí symbolisté od Sologuba pøes Anenského a Vjaèeslava Ivanova a po Bloka; z naich pak zejména Reynek, Weiner, Halas, Palivec,
Deml, Holan a Zahradníèek. Vedle tìchto mám ale rád i jiné, ménì
známé, jako byl Zahradníèkùv vzdálený pøíbuzný Jan Dokulil, Zdenìk

Zajímá tì souèasné èeské umìní, souèasná poezie?
Pøiznám se ti, e ani moc ne. Váil jsem si nedávno zesnulého malíøe Václava Botíka a sochaøe Jiøího Seiferta, poèítáme-li ty souèasné. Jinak mì pojí staré pøátelství s Jiøím Naèeradským, Rudolfem Nìmcem,
Miloslavem Mouchou, Zbykem Sionem, Jindøichem Zeithammlem
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a Frantikem Krèmáøem, o kterém ale nikdo poøádnì u dlouho neví,
kde a zda vùbec ije. Jejich dílem jsem se zabýval podrobnìji, psal jsem
o nich, a poslední dva jmenovaní mi také ilustrovali básnické sbírky.
Pokud jde pak o poezii, je to obdobné, i kdy zde jistì existují zcela mimoøádné osobnosti, jako jsou podle mého soudu Zdenìk Hejda nebo
Karel Zlín.

nejednou sporná, a tak mi toto zaøízení vìtinou slouí jen pro základní orientaci jak pátrat dále, pro doplnìní èi ovìøení si potøebných dat.
Vrame se jetì k tvojí poezii: V jedné básni píe za slovy pravda / nikdy
v nich  co s tím dìlat? Má pak smysl vùbec psát, a u poezii, nebo studie,
kdy je to vechno fale?
Jsem v pokuení ti odpovìdìt, e je to pouhý obraz postavený na básnické licenci, který není moné brát doslova. Bylo by to vak povrchní
a nepøesné. Já si skuteènì myslím, e vechno na tomto svìtì má nìjaký skrytý smysl a význam, který nám bude jednou, snad na vìènosti,
sdìlen. Nemusí to být hned nejvìtí tajemství leící v polaritì ivot
smrt, ale i rùzná zøetìzení vemoných, èasto absurdních událostí
nebo náhodných setkání, která pøicházejí zcela neèekanì, a nejednou
i proti duchu kauzální logiky. Proè tomu tak je, nevím, tuto saiskou
rouku nedokáu odhrnout, ba ani malièko poodhrnout, co ale umí
asi málokdo. Sub specie aeternitatis, z hlediska vìènosti, je tedy nepochybnì jedno, zda píu nebo nepíu. Pro mì osobnì je to ale, jak jsem
ji podotkl, nutnost a v jistých chvílích a nezbytná potøeba. Øekne-li
nebo napoví-li tato poezie nìco i nìkomu jinému, mohu být jistì rád
a potìen. Protoe s nìjakým vìtím publikem nebudu moci nikdy poèítat, s trochou neskromnosti si dovolím pøivlastnit slova dramatika Jaroslava Hilberta z kterési jeho kniní dedikace: my básníci si spolu rozumíme a pro jiného já to stejnì nepíi. Podobnì je to i s ostatními
mými pracemi. Vdy mì zajímali osobnosti výjimeèné, stojící mimo
masu a nepodléhající dobovému vkusu; osobnosti vzdálené irokému
davu, svojí tvorbou srozumitelní jen tìm, se kterými sdíleli spoleèné
nebo alespoò blízké duchovní niveau. To není snobismus ani nadutost vlastní tolika dnením parvenu. Moná trochu i obranný mechanismus.

A nìkdo za hranicemi?
Jeden z posledních, kteøí mì hloubìji zaujali, byl americký abstraktní expresionista rusko-idovského pùvodu Philip Guston (zemøel
1980) a úasný baskický sochaø Eduardo Chillida, jeho skvìlou výstavu jsem vidìl v roce 2001 v Paøíi. Bohuel krátce po ní zemøel. Z moderní cizí poezie jsem mìl a stále mám nejsilnìjí záitek z básní Sylvie Plathové, která ovem spáchala sebevradu ji v roce 1963. Jsem
pøesvìdèen, e nic silnìjího, bezprostøedního a tak drsnì autentického, alespoò ve svìtì enského básnictví, nebylo a není.
Komu ses coby esejista jetì vìnoval?
Snad bych mohl jetì pøipomenout secesní kreslíøe Richarda Teschnera, Alfreda Kubina a Heinricha Vogelera, zajímavé osobnosti stylu art deco: Ertého, Tamaru de Lempickou a Romaine Brooksovou, expresionisty Maxe Beckmanna, Lazara Segalla a Alexeje Jawlenského,
pøísluníky Paøíské koly Michela Kikoine, Julese Pascina a Keese
van Dongena nebo surrealistické malíøe jako byli René Magritte, Meret Oppenheimová, Leonor Finiová, Viktor Brauner, Georges Alexandre Malkine èi Leonora Carringtonová, manelka Maxe Ernsta, která
snad dosud jetì ije kdesi v Mexiku.
Odkud èerpá informace pro své texty? Jezdí pøímo na místo, abys ty vìci
vidìl na vlastní oèi, anebo hledá po knihovnách a na internetu?
Mìl jsem to tìstí, e jsem mohl být v posledních letech (i kdy pokadé jen krátce) mnohokrát v Paøíi, a tam je vdycky nìco, co stojí za
vidìní. Navtívil jsem nìkteré mimoøádné výstavy umìlcù, kteøí
v naich galeriích nejsou zastoupeni (Jean Hélion, Mark Rothko) a ani
odborná zahranièní literatura o nich není nikterak poèetná. Byl jsem
mimo jiné také v Estonsku, kde jsem se podílel na výbìru kolekce, sloené z dìl umìlcù tamní meziváleèné avantgardy a pøipravoval si podklady pro doprovodný katalog. Výstava probìhla minulý rok v Èeském
Krumlovì a svým rozsahem byla myslím naprosto ojedinìlá i v kontextu celé evropské moderny. Vechny tyto zahranièní výjezdy musím
ovem poøádat pouze v rámci své dovolené, souèasné zamìstnání
v archivu Èeské televize mi je pochopitelnì nikterak neumoòuje
Vedle potøebných údajù a katalogù hledám nutné informace zejména
v knihovnì Umìleckoprùmyslového muzea, nìco i v Klementinu
nebo v knihovnách pøátel, z nich nìkteøí mají napøíklad dnes ji zcela
nedostupné dobové revue, èasopisy nebo knihy, které tyto instituce nevlastní. Pokud jde o internet, samozøejmì se mu nevyhýbám; nìkdy
tam opravdu najde nìco, co nikde jinde není. Hodnovìrnost je ovem

Proè kadý z tvých titulù zaèíná písmenem p? To je nìjaká kabalistická hra?
Tady, promiò, ti pøíli neodpovím. Moná proto, e i poezie s velkým
p zaèíná tímto písmenkem? Skuteèností zùstává, e si tohoto faktu
viml ji literární kritik Mojmír Trávníèek v recenzi kníky Podpùrná
ticha a e i moje poslední rozepsaná sbírka nese název Podél Pyriflegetonu. Ostatnì, jak kdysi psal Stéphane Mallarmé, dalí z mých velkých literárních lásek, pøíli jasný smysl ruí / temnou básníkovu
dui
A proè tvoje básnické sbírky nejsou nikde k dostání? Skoro jako by ses
skrýval
Má skuteènì pravdu, e ta pìtice mých dosud vydaných sbírek se
skoro nikde v knihkupectvích neobjevuje. Dùvod je ovem jiný ne ten,
e bych se nìjak pøed ètenáøi ukrýval. U první kníky Purgatorium,
která vyla v roce 1996 v nakladatelství Dauphin v poètu asi 250 výtiskù, se pøeváný poèet kusù kdesi ztratil nebo snad byl skartován za nejasných okolností, nejspíe vinou patnì fungující tehdejí distribuèní
sluby. Tak mi to bylo alespoò øeèeno, kdy jsem sám chtìl jetì po
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VLADIMÍR NOVOTNÝ / Pou za symboly verbální
krajiny

èase jeden výtisk dokoupit. Kníku Proudnice nenávratna vydalo nakladatelství Arbor vitae v roce 2000. Ta mìla náklad 200 èíslovaných
výtiskù a byla doprovozena originálními døevoryty Jindry Zeithammla. Bibliofilské úpravì odpovídala i cena kolem 500 Kè, a tak si myslím,
e se knihkupci ani nepokoueli ji do svých prodejen získat. V jejich ne
neopodstatnìných pøedstavách by se asi jen tìko za tuto cenu prodala
a zbyteènì by jim na pultech zabírala místo. Podpùrná ticha vydal
jako svùj privátní tisk v edici Slza Martin Dyrynk o dva roky pozdìji,
vpodstatì jen pro okruh svých pøátel, èemu odpovídal i poèet padesáti
vytitìných exempláøù. Prùniky prázdnem byly otitìny jako pøíloha
v literárním obtýdeníku Tvar (6/2004) a poslední kníku Podvojná
znamení vydal, díky velkorysé podpoøe kníete z Lobkowicz, opìt Daniel Podhradský ve svém nakladatelství Dauphin loòského roku. Ta
mìla náklad 300 výtiskù a pøevzala i nìkteré vere ze dvou kníek
pøedchozích.

(Gustav Erhart: Podvojná znamení. Dauphin, Praha 2005, 82
strany, náklad a prodejní cena neuvedeny.)
Básnické texty Gustava Erharta (nar. 1951), seskupené v jeho tøetí
sbírce Podvojná znamení (ale nejen v ní), pøedstavují v pøítomné èeské poezii zámìrnì disonantní akord: vnáejí toti do ní polohu sofismatickou, rovinu filosofické kontemplace a v neposlední øadì té novodekadentní orientaci na bohémsky blazeované proívání vlastní
existence jako opusu poetického. Pak není divu, e zde chybí rutinní citové reflexe, velijaké hrátky jazykové a stylové a pøedevím jakékoli
objevování objeveného. Erhart básník nemusí nic objevovat, básnickou kulturu zvlátì pøelomu 19. a 20. století a poté surreálných výbojù
má hluboko zaitou, pøímo vrostlou do døenì poetického meditování,
a proto mùe být pøesvìdèen o dovrenosti èi zavrenosti poetického
tvoøení a vùbec poslání poezie jako takové.
Vpravdì, jak tvùrce míní, není ji co objevovat, proto staèí zùstávat
v objeveném, prokazovat prostøednictvím gest témìø rozmarných literární kultivovanost a obeznámenost s umìním básnictví  a také se na
jeho poli pohybovat se znalostí stavu vìcí, a potom buï se smyslem
pro dynamický chaos, anebo s citem pro apollinský øád. Gustav Erhart
jednoznaènì míøí k druhému pólu, ije vak v dobì postmoderní, je se
mu zjevnì pøíèí  a proto je autorovo vìdomí estetického øádu naprosto pøirozenì prostoupeno dílem sarkasmaty, které tam i onde osvìdèují svou bytostnou utìpaènost, dílem lapidárními rozpravami, je textùm propùjèují v prvé øadì aforistiènost. A z toho neménì pøirozenì
vyplývá i postoj básníka: Zøíme tvùrce mírnì i nemírnì disgustovaného, pøipomínajícího jakoby vìru jenom en passant urèité pravdy o ivotì a umìní, resp. urèitou vednodenní enigmatiènost ivota a umìní.
A poèínajícího si tak s elegantní nonalantností umìlce veropravce
pythického.
Nikoli náhodou je dosavadní Erhartova básnická tvorba v literárních kruzích pøijímána s nemalým uznáním. Tato slova vak neplatí
bez výjimky a nelze øíci, e by toto uznání bylo vdy doprovázeno té
patøièným porozumìním. Navíc je Gustav Erhart moná známìjí jako
autor nìkolika vynikajících literárních studií (zejména o dekadenci,
o surrealismu atp.) a kniních doslovù, jako i èetných erudovaných
statí o moderním výtvarném umìní, zatímco jeho poezie zùstává do
urèité míry v nezasloueném ústraní. Autorovi se (aspoò prozatím!)
stalo osudným, e jako poeta debutoval pomìrnì pozdì, tj. a v pìtaètyøiceti, pøièem své texty publikoval v malých, by renomovaných
nakladatelstvích (Dauphin, Arbor Vitae). Nicménì stojí za to zdùraznit, e nevelká kritická reflexe autorových knih verù byla velice
uznalá a vévodil jí respekt k básníkovì erudici a jeho sofistikovanému
básnictví.
Urèitá nezakotvenost Erhartova tvùrèího naturelu v soudobé èeské

Podobnì skrytou aktivitou je tvoje pùsobení ve Spolku èeských bibliofilù. Co je
jeho smyslem? A co má ty ve Spolku na starost?
Do Spolku èeských bibliofilù mì zaèátkem 80. let minulého století
pøivedl pøítel Martin Svato, který tehdy pùsobil v redakci jeho èasopisu Zprávy. Vycházely jako neprodejný èlenský vìstník ètyøikrát roènì
v malém nákladu a bylo moné zde otisknout texty, které by nikde jinde neunikly bdìlému oku komunistické cenzury. Uvítal jsem monost
zde publikovat, u i proto, e mi tady nikdo nezasahoval do rukopisu,
neexpurgoval ho a nevykrtával nebo nekrátil doprovodný poznámkový aparát, co ani dnes není zcela samozøejmé. Spolek èeských bibliofilù, milovníkù krásné nízkonákladové knihy na ruèním papíøe
s raritní výzdobou, byl zaloen v roce 1908 a jako zázrakem trvá dodnes, pøeiv i takové doby, jako byla raná léta padesátá, èas dokonalého
zglajchaltování a veobecnì pokleslého vkusu budovatelù nových
lepích zítøkù. V roce 1998 jsem zde, v poètu 126 výtiskù, vydal delí
studii Pierot Messalinou uhranutý, o anglickém kreslíøi Aubrey Beardsleyovi (18721898) s nìkolika mezottintami Krytofa Krejèi, a loòského roku pøipravil, spolu s mladým bohemistou Karlem Kolaøíkem,
do tisku vere básníøky Irmy Geisslové (18551914), uhranèivé pøedchùdkynì èeských dekadentù, její dílo, ve své dobì zcela nepochopené, nemá obdoby. Kníka nese název Propast, podle pátého nejkvalitnìjího oddílu její sbírky Immortelly, vydané v kompletu jen jednou,
a to v roce 1879.

(Rozhovor pøipravil Radim Kopáè)
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poezii, co stvrzuje i jeho nejnovìjí sbírka, je dána i tím, e tento umìlec, jak jsme se ji zmínili, není reprezentantem ni vyznavaèem soudobé postmoderny, spíe právì naopak. Øadí se k jejím odpùrcùm, vdy
a znovu sází na klasický kontext celku básnì i jednotlivého vere, usiluje o tvùrèí spojnice smìøující k dekadenci, k novoklasicismu, k podnìtùm dávné moderny, jistìe v jeho podání reflektovaným z pøítomného pohledu tvùrce kulturnìhistoricky nanejvý, ba výsostnì
pouèeného. Tento dùraz na dávnou apollinskou symbiózu v rozmezí
poetického textu má jeden dùleitý dùsledek: Erhartovy básnì nestárnou, ani ty døívìjí, ani ty nynìjí, nepodléhají dobovým módám
a ztìlesòují kultivovanou estetickou tradici umìní poezie.
Èemu vak naopak podléhají a co naopak neztìlesòují, ba ocitají se
s tím v pøíkrém rozporu? Nue, s fenoménem nikoli postmoderním,
nýbr s úkazem data mnohem starího, jej mùeme pojmenovat sine
ira et studio jako nakladatelský lendrián. Zrekapitulujme si tudí,
pouze z nezbytí, základní fakta: Gustav Erhart vydal v roce 2002 básnickou bibliofilii s názvem Podpùrná ticha  a tyto texty tvoøí první oddíl
nyní vydané sbírky. Jiný soubor jeho básní nazvaný Prùniky prázdnem pøedloni vyel v pøíloze Tvary literárního obtýdeníku Tvar  a tak
se nazývá i druhý oddíl námi recenzované sbírky. S kapkou slomkovské pedantérie se pozastavme jetì nad tím, e do tohoto druhého oddílu byly pøièlenìny té poznámky a vysvìtlivky (nezaèínají ovem na
s. 70, jak stojí v obsahu, nýbr na s. 71) vztahující se k celé sbírce, jako
i sám obsah, o kterém se v Obsahu na s. 81 doèteme, e zaèíná na s. 71,
aèkoli je na stranách 79 a 81.
Passons, chybièka se vloudí. Co je vak chyba velechyba, kterou mono povaovat za unikátní událost, el pseudoudálost v dìjinách èeského nakladatelování, je skuteènost sbìhnuví se v Dauphinu, e toti
v tirái je uveden jiný název sbírky ne na jejím høbetu a na titulním
listì. Take: jak se ta sbírka vlastnì jmenuje? Podle letitých zvyklostí
rozhoduje název v tirái, a potom by mìl správný název znít Prùniky
prázdnem, nebo takhle to tam stojí psáno, nikoli tedy Podvojná znamení, co je název zastøeující oba uvedené oddíly. Doslov v tomto
kniním titulu nenajdeme, v tirái není zmínka o tom, e titul vychází
v edici Èeská slova, zato se nad copyrightem obeznámíme s bizarní,
kurzívou vytitìnou reklamní sentenci, která vem milovníkùm poezie a její krásy zvìstuje pravdu nejpravdivìjí: Køimické zelí  zelí jedna báseò.
Sic. Tato sentence jistì nevzela z básnického kadlubu Erhartova,
a proto netøeba nabízet tvrzení opaèné, e by nìèí básnì byly jedním
zelím. Jde spíe o truchlivé konstatování, jaképak to redakèní smutnohry obklopují vydání textù filosoficky podpùrných, tìchto Erhartových
mnohdy pythických ladìných básnických strof! Vdy ty v pøítomném
poetickém kontextu tvoøí svébytné verbální krajiny, v nich na nás,
nepamìtlivce, z èetných stran houká zlolajná sùva pamìti a na ètenáøe odvyklé mylení v symbolech odevud doléhají symboly vèlenìné do nevtíravých aluzí, do vzdìlaneckých reminiscencí, do minirozprav, které jsou dùrazným fragmentem poznání. Celá Erhartova sbírka

je vskutku podvojným znamením sui generis: Nutno ji vnímat nikoli
jako záeøinu starcù, ale jako zmínìnou sofistikovanou, vestrannì
kultivovanou poezii sice zdráhavì vyslovovanou, nicménì takovou,
která napoøád hoøí do pamìti. A k tomu podvojnì.

EVEN PÌNKAVA / Maluje Sulek jak Kosatík píe?
(Pavel Kosatík: Sulek maluje. Host, Brno 2005, 264 strany,
náklad a prodejní cena neuvedeny.)
Jen stìí mùe být na poèátku nìco jiného ne konstatování, e Pavel Kosatík (nar. 1962 v Boskovicích) po sérii biografických knih, jejich protagonisty byli pøevánì politikové nebo kumtýøi s novìjí politikou bytostnì spjatí (Ferdinand Peroutka, Pavel Kohout), natotata
zmìnil tematický kurs a po publikaci s emblematickým názvem Gottwaldovi mui (2004, spoluautorem byl historik Karel Kaplan) nyní
kninì uveøejnil  výtvarnou monografii! Vìnoval ji malíøi, který mìl
za posledních dvaadvacet let vehovudy jednu jedinou výstavu
v Praze a dokonce ani jednu v Brnì, Ostravì èi jiných vìtích mìstech,
co nemusí zcela nic vypovídat o jeho kvalitách èi nekvalitách, ale
o tvùrcovì mediálním ratingu  Svatopluku Sulkovi (nar. 1921
v Táboøe). A na záloce knihy nazvané Sulek maluje se doèítáme lapidární definici Kosatíkovy monografie: Tématem této knihy je lidská
svoboda.
To sice zní krásnì, moná nadmíru pøekrásnì, signalizuje to vak
rovnì nemalé otázky, které moná nebudou a ani nemají být zodpovìzeny, napøíklad: Mùe být tématem výtvarné monografie tak filosoficky nepøeberný pojem jako lidská svoboda? A pokud ano, nedojde pøitom nebo nedochází pøitom k transformaci ánru knihy kupøíkladu
smìrem k chtìné èi nechtìné apologii tvùrce a jeho tvorby, tj. k nekritickému posouzení jeho prací, v nich rozpoznáme i lidskou svobodu,
nikoli u estetickou svébytnost? Èili, ruku na srdce, stále víc k nìèemu,
co striktnì vzato pak není klasickou výtvarnou monografií, aèkoli v ní
na první pohled nechybìjí její formální znaky, zvlátì lineárnì øazené
hodnotící informace o umìlcovì ivotì a díle?
Vìru: Není kategorie lidské svobody pøíli povechná? Nedá se
v mnoha aspektech bez sebemeních problémù pouít èi vztáhnout
také na øadu jiných výtvarníkù, kteøí se k naplnìní své svobodnosti
propracovávali nebo prodírali s podstatnì vìtími obtíemi ne Sulek,
mj. i tìch, o nich se Kosatík ve své knize zmiòuje? A pøedevím: Lze se
spolehnout na to, e pisatel monografie nebo biografické práce
s kunsthistorickými ambicemi má srovnatelnì úctyhodné odborné zázemí a vykazuje se dùkladnými (nejenom faktografickými) znalostmi
vývoje èeského a moderního výtvarného umìní, èili atributy, jaké
pøedtím vícekrát prokázal ve svých biografických vhledech do sféry èeské politiky èi vùbec do èeské moderní spoleènosti? Neboli: Není jeho
obraz malíøe Svatopluka Sulka ménì kunsthistorický a více publicis-
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tický? Nejde o kontradikci mezi ivostí podání a profesionální zakotveností?
Ale samozøejmì: Nesmírná zásluha Kosatíkovy výtvarné biografie
(té takto mùeme z ánrového hlediska pojmenovat jeho publikaci)
tkví v prostém faktu, e vìnoval tolik prostoru umìlci, který v irích
kruzích je sice dozajista znám, jiní malíøi jsou vak takøíkajíc daleko
známìjí. K Sulkovi se u dlouho váí letité pøídomky jako malíø Prahy (a Kosatíkovo srovnání s analogickým zacílením Karla Chaby je
více ne patøièné, i kdy Chaba je evidentnì naivistiètìjí, Sulek naopak
zøetelnì legérovtìjí) èi malíø moøe, pøièem tyto pøídomky by se
daly rozíøit, zvlátì s pøihlédnutím k pozdní umìlcovì tvorbì. Jisté
meritum nabízejících se námitek lze shledávat právì v urèitém Kosatíkovì podcenìní nejen tuzemského, ale i cizozemského kontextu moderního výtvarného umìní: U napøíklad pojetí Sulkova umìleckého
naturelu jako naivistického mùe vyvolávat znaèný podiv, zvlátì kdy
se pøi výkladu soustavnì zdùrazòuje jeho protichùdné, vìru pouze
krátkodobé, pováleèné legérovské paøíské kolení.
To je sice argument jako hrom, leè jest zde i domácí tradice, zvlátì
avantgardních výbojù let dvacátých, a u máme na mysli kupøíkladu
Josefa Èapka nebo Emila Fillu. A zcela urèitì si nepøejeme nikoho
mentorovat, leè mluví-li se o lidské svobodì v souvislosti se Sulkovou generací, jejím synonymem je pak mnohem více umìlcùv vrstevník a leckdy i souputník Bohdan Kopecký, jeho jedineèné tvùrèí vidìní
 kapka polemiky neukodí  se jeví být výraznì pùvodnìjí a svébytnìjí ne Sulkovo. Jistìe jde o jiný svìt a je to nestejný kumtýø, nicménì té z tohoto nahodilého srovnání se nabízí pøedbìný závìr, e
tìitì Kosatíkovy knihy spoèívá spíe v jejím celkovém holdu autorovì osobnosti ne v pokouení se o kunsthistorickou interpretaci (tedy
se znalostí celého spektra dalích estetických souøadnic) díla jednoho
malíøe solitéra, jeho bohémský ivot se nepochybnì stal lákavou záminkou k sepsání monografie nebo biografie  publikace, na kterou
jiní výtvarníci èekají marnì.
Pavel Kosatík ani v nejmením nenáleí k sortì urnalistù, kteøí se
zálibnì nimrávají v soukromí proslulých osobností, i kdy také on
o nich tak èasto píe, ovem bohém Sulek mu tìdøe nabízí celé pøehrle pøíleitostí, aby pikareskní sloky malíøova charakteru èi nìkteré jeho ivotní kuriozity vyzvedával z urèitého zapomnìní, ponìvad jinak by pojímání umìlcovy persony a vùbec Sulkovo chápání lidské
svobody bylo o poznání ménì èitelné a ilustrativní. Posléze se pøed
naimi zraky vyrýsuje podivuhodný rùenec faktù a událostí: nejprve
Sulkovo dìtství na Slovensku a na Podkarpandì, za protektorátu, kdy
bratr putoval do nacistického koncentráku, nìkolikadenní ukrývání tajemného mue, z nìho se pak vyklubal hrdinný parautista a atentátník Josef Valèík
A hned po válce hladový pobyt v Paøíi, manelství s mladou panìlskou anarchistkou, která uprchla pøed Frankem do Paøíe a posléze odjela se Sulkem do Prahy, aby se po patnácti letech zase vrátila na Západ (tak trochu prchajíc pøed Sulkem), výtvarnická studia na AVU

doprovázená zpìvem revoluèních písní (Sulek moc nezpíval, zato moc
rád po spoleènících házel zmuchlané papírové kulièky)  a pak ivot
plný en (dvì z nich pojal kumtýø v pomýlení za manelky) a jetì víc
oplývající hospodami a hospùdkami. A pøed svými edesátinami nachází malíø pozdní venkovské tuskulum v jiních Èechách a maluje
mj. monumentální entiny, leè z tìch ádnou v publikaci neuvidíte,
aè jinak je tu obrazový výbìr iroký a reprezentativní.
Nìkde vak vize malíøe Sulka jako tuzemské inkarnace lidské svobody Pavla Kosatíka okouzlí do té míry, e popustí uzdu i výrazové kázni a z dokumentárního eseje emíkovským skokem upadává do dosti
plytké fejetonistiènosti: napøíklad kdy nám vypráví, jak má vypadat
správný mu: má z nìho vyzaøovat klidná síla, má pùsobit stálým
a nemìnným, moná i trochu preventivnì podmraèeným dojmem 
pøesnì tak prý Sulek pùsobil na své okolí. Pak jetì autor cosi obecnì
utrousí o skuteèných vnitøních silách, které ale tvùrce nakonec patrnì zavedou úplnì jinam, a dodává, e malíøova zobrazení ivota na
rozhraní moøe a soue mj. znamenají, e se takté on, tj. Sulek Svatopluk, pøièlenil k ivotu jako nekoneènému, vìènému smyslu a principu, e se pøiøadil k této vìènosti, co je pro mue a tvùrce nikoli
patné vysvìdèení. Pavel Kosatík je právník a pisatel skvìlých biografických dìl, nikoli filosof, budi tedy; co vak eny, najmì eny tvùrkynì: ty se nepøiøazují k vìènosti? Nebude to s estetickými a filosofickými souvislostmi díla umìlcù vyrovnávajících se s dìdictvím
naivismu a expresivního kubismu pøece jenom krapet oemetnìjí?
Zvlátì kdy je skuteèné vnitøní síly, ty mrky u drahný èas známé
z dìjin umìní, tak èasto a tak zlotøile nakonec patrnì zavedou úplnì jinam?
A tak nepøekonávejme pokuení znovu si pøipomenout otázku poloenou v titulku tohoto zamylení: Kosatík píe o Sulkovi notnì pìknì,
je jím vùèihledì uhranut, leè tvoøí malíø opravdu tak, jak o nìm publicista píe? Nejde ve skuteènosti o kumtýøe ani prvoøadého, ani druhoøadého, nýbr povýtce o tvùrce na rozhraní moøe a soue, který v nás
mùe vyvolávat respekt, nikoli vak obdiv? Kosatík ve své výtvarnické
biografii udìlal vechno, ba snad i víc ne vechno, abychom i prizmatem jeho vlastního vidìní na umìlce takhle pohlíeli a pocítili k jeho
lidské osobnosti obdiv. Co se týèe Sulkovy tvùrèí osobnosti, tam asi pøesto zùstaneme pouze u respektu. Kosatík toti, málo platné, není
kunsthistorik, pronáí bludy a ani nemrkne (tvrdí tøeba, e skuteèná
pøíroda nezná èáru  a co èára pøíboje?), zbyteènì prská na vìdecké práce (prý i kdy nauku zvládneme, není nám to nic platné  jak komu,
jak komu!), bývá ve svých výkladech malíøství neutìenì konvenèní
a i v exkursech do literatury prozrazuje nemilé neznalosti. Na druhé
stranì se jeho kniha výteènì ète a její populární ladìní se stává naopak
autorovým trumfem. Co na tom, e Sulkovo malování se dá hodnotit
i zhola jinak ne takto.
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JAN NEJEDLÝ / Zátií s pøízraky

A zas a znovu mne pøekvapuje, jak autor dokáe dát nový lesk omelým básnickým relikviím (viz bryèky, lampy, soumraky, podzimní veèery, spící zahrady ). Jako by pøi vstupu do poetického vetenictví zavadil tvùrce ramenem o árovku, která se rozhoupe a nasvìcuje celou
místnost jinak, trhanì, v záblescích, take u nevidíme haraburdí, ale
stíny a odlesky zvlátních výjevù
Tolik tedy hrst impresí k èetbì tøiapadesáti básní Emila Boka uzavøených v tmavì modré obálce s výsuvnými chlopnìmi, které se po rozevøení  co nelze popøít  podobají køídlùm.

(Emil Bok: imonka. Trigon, Praha 2005, 34 strany, náklad
a cena neuvedeny.)
V básníku Emilu Bokovi (1925) se probudila poezie v nezvykle
pozdním vìku, zato vak s o to vìtí intenzitou. Prvotinu vydal v roce
1998, ve svých dvaasedmdesáti letech; po sbírkách Zima s rybími prsty, Prérie, Zahrady a Jedy blaenosti pøichází nyní s pátým opusem
nazvaným imonka.
Svazek obsahuje tøiapadesát básní z prùbìhu 90. let rozvrených do
tøech oddílù: Nesouvislá pozùstalost (19931996), Intermezzo paní Valérie (19931996) a eny v ohradì (1997). Kniha má podlouhlý formát,
take básnì jsou v ní øazeny vdy tøi na jedné stránce, co ponìkud ubírá prostor k jejich dýchání, k rozklenutí potøebného ticha èi pauzy za
básní. Kadý oddíl doprovází ilustrace Jana Hýska; jde o vkusné a osobité kreace, v nich vak neshledávám bytostnìjí spojení s Bokovou
poetikou  podle mého by mohly provázet jakýkoli jiný svazek imaginativní poezie. Koneènì jetì zbývá zmínit se o obálce: jednoduchá typografie, tmavá modø i výraznì strukturovaný papír vzdálenì upomenou na první torstovské svazky básní A to je myslím ve, co lze
s klidným svìdomím o nové sbírce Emila Boka napsat: spoèítat básnì,
zaznamenat datace, popsat obal, høbet a rozvrh stran. Jakékoli dalí referování je èirá subjektivní imprese.
Nue, pocit uhranutí u není tak intenzivní jako u první pøeètené
kníky (v mém pøípadì Jedy blaenosti). Ale není divu: Vdy jde
o dalí variaci na klasické bokovské téma. Opìt se tu v rùzných promìnách zjevují pøízraèné eny, doslova pøízraky melancholie. Jejich
rozmáèené snímky èi nìkolika tahy naèrtnuté portréty (vìtinou si
báseò vystaèí se dvìma vìtami) tentokrát tlumí erotickou linku, i kdy
podprahovì v textu stále dlí tolik temných ádostí. imonka z titulu
knihy, aè vplouvá do básní u jako zesnulá, se zdá být reálnìjí ne ponìkud teatrální paní Valérie, jinak básníkova múza nejvìrnìjí. imonka zemøela pøi druhém dítìti   tak krutì osudový pùdorys má
tentokrát autorùv nadrealismus pamìti.
Emil Bok toti opìt zpøítomòuje zaniklý svìt; z úlomkù, které zbyly,
odeèítá dávné pøíbìhy podbarvené rùznými náladami a vùnìmi.
Nejde o uplakané vzpomínání: Tvùrce nalezl své výsostné básnické teritorium na pomyslné hranici mezi vzpomínkou, snem a smrtí: V plechovce / ve voòavém koøení / spí / usuená ena. / Pøicházejí / nahnìdlé pøízraky / melancholie. (Krásné zátií). Nìkdy autorovi staèí
vymìnit jediné slovo z obvyklého reimu øeèi, aby vznikl magický text:
V oputìném kupé / enské tìlo, / zapomenuté / na sedadle. / Za oknem / bez povimnutí / míjejí / opodìná nástupitì. (V prázdném
vlaku). Podobnì jemnou sémantickou roádu lze zaznamenat v básni
Ztiení: Za zimní zahradou / povrzává zapomenutý vùz. / Budeme vychutnávat / praskot nicoty. / Paní Valérie chvatnì odnáí / mísu s kostmi / zbylými po sladkostech.

RADIM KOPÁÈ / Zvlá prudké potoky
Nad sbírkami poezie Aleny Nádvorníkové
a Pavla Petra
(Alena Nádvorníková: Sopky a tratì, Arbor vitae 2006;
Pavel Petr: Øeckoøím, Vìtrné mlýny, Brno 2006)

I
Dva roky po bilingvním výboru z dosavadního díla, které pod titulem Anebo ne / Ou bien non vydalo praské nakladatelství Fra, pøichází básníøka Alena Nádvorníková (1942) s novou, v øadì osmou kníkou  sbírkou Sopky a tratì (Arbor Vitae), doprovozenou, tak jak tomu
bylo i v jejích pøedchozích publikacích, vlastní ilustrací: zde konkrétnì
záøivì barevným pastelem na místì frontispisu, abstraktním, skoro
myticky dýchajícím výjevem, v nìm lze èíst obøí dýmající lulku, zaíhající korunu luto-rudého stromu-oblaku. Výjev sice zahrnuje jen
základní, skoro geometricky pøesné tvary, ani barevná konstelace není
provokující tak, jako tøeba na plátnech expresionistù, ale do sítí epitet
se tento obraz zachytává jen obtínì; ètenáø se k nìmu pøi proèítání
sbírky bezdìènì vrací, aby se ho pokusil zahlédnout jinýma oèima, aby
znovu spoèinul na jeho iracionálním punktu, temném kruhovitém otvoru, z jeho hlubin vzlínají havé pøeruované paprsky. Jaká zpráva,
v jakém kódu, od koho a komu se tu pøedává?
Alena Nádvorníková je i v nové sbírce básníøkou ostrých hran, autorkou artistní, intelektualizované dikce, opakem oblého a lyrického,
v citech rozlitého a romantizujícího Vítìzslava Nezvala, jen jí otvíral
cesty jak k poetismu, o jeho výtvarných projevech psala svoji diplomní práci na olomoucké Universitì Palackého, tak k surrealismu, který
je pro ni dodnes urèujícím úhlem pohledu na umìní i samotný ivot.
Její ver je pøísný a odmìøený, obrácený dovnitø a ke svìtu zády  vdy
za okny vrazi / mi píou dopis, a tak nenu mì dýchat za keøem podsvìtí / vanutí z drav / a dej mi pokoj, laskavì. Skoro sadistické deformace v rovinì slov, verù i slok, které známe ji z pøedchozích sbírek,
stejnì jako s gustem aktualizované archaismy a uívání odborné terminologie nicménì, zdá se nám, koøení v bezdìènosti, v psychických
automatismech, snové obraznosti a logice, èili ve snivém kouøi.
Snad odtud, z individuálních tvùrèích hlubin, pronikají do textù Sopek
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a tratí záblesky rýmu a záliba v souzvuku slov, resp. v echolalickém
rozvíjení vere ( promìna v domnìnce stává / zepøedu rumìnec).
Strach z dìjin, které letí za oknem, permanentní pobývání v jakési
trýzni, stejnì jako nechu k dialogickému rozevøení textù, tedy ke sdílení sebe s nìkým druhým, tak pomyslnì vyvauje enská touha po
harmonii, ochota na moment nadzvednout svùj obranný krunýø
a nechat ètenáøe zahlédnout své by jen v miku rozmazané torzo.
V nìkterých pasáích kníky básnický subjekt zaøizuje, zakøivuje / se
smìrem ven, a v tu ránu hravì zní jakákoliv výstraha: do textu
vpadne komika (Za ohradou / spadl pták tváøí / do zelenì) a rozvineme-li autorèin obraz, pak po chladné bìlobì rozbitého porcelánu
kdesi pod stolem náhle steèe nìkolik konejivých tónù hudby. Paradox
nebo alespoò støídavé dotýkaní se tìchto dvou bøehù je Alenì Nádvorníkové vlastní nejen v tónu celé kníky, zasazené pozoruhodnì urputnì mimo èas a prostor, ale i v konkrétních verích (stmívá se, je poledne, je ráno, zatmít, ve veèeøadle / dav obìdvá, snídá, pøihoøívá, je
mráz); a prosákne-li pøece jen do textu tøeba rodné místo, jím protéká øeka Beèva, pak je hbitì denuncováno malým poèáteèním písmenem.
Tedy kudy pøítì, kdy z jednoho kraje zní báseò, která dala sbírce titul, èili text pøíznaènì nazvaný Ano, osm verù zatíených na autorku
nevídanou smyslovostí, ba otevøeným erotismem, a z druhého kraje
doléhají vere, je kníku uzavírají: asi / se jisté dìje tøeba / dost moná, snad / nìkde dìjí / blbci ? Èili: pootevøená smyslovost, nebo vlastní svìt dál úpìnlivì zamykaný a peèlivì skrývaný pøed vemonými
blbci? Jetì e Sopky a tratì nejsou poezií na jedno ani na dvì pøeètení

na scénu, která je podobnì jako pøedchozí autorské poèiny zasazena do
moravské krajiny, nebo øeètí bohové vzdávají hold moravské zemi,
Petr jej zahlédá v oslòujícím jasu a  i nadále budeme citovat básníkova slova  dotýká se jeho krásy; samotný proitek doteku pak má
svùj pùvab, svoji nìhu, pokadé jde o soukromou oslavu
a okouzlení.
V nejmením neironizujeme, naopak: jde nám o navození horkého
dechu textù, o vyvolání dojmu smyslového, ba elektrizujícího psaní,
jím poezie Pavla Petra minimálnì v posledních ètyøech vydaných
sbírkách pøesvìdèivì je. Jeho nynìjí básnì, ve kterých je od poèátku
stanovena podmínka, e vechno musí být fyzické, avak spontánnì
fyzické, nebo kadé nae setkání by mìlo být zcela automatické, u
nejsou tolik zatìovány religiózními konotacemi, pøesnìji øeèeno køesanskou symbolikou, a tudí je u nerozmìlòují vlivy, nejpodstatnìji Jiøího Kubìny  protoe Petr pøeel v textech naprosto k sobì, ke svému
výrazu a dal se do odøezávání vìtví na kterých nejsou listy. Nálada
jeho nové kníky je tím pádem nejen magická a vzneená, ale maximálnì prosvícená metafyzikou kadodenních pohybù a úkonù, je autor ve svých verích zaznamenává, asociativnì rozvádí a komentuje.
S antickým jinoským ideálem souvisí napøení Petrovy øeèi k nìkomu druhému, sice nepojmenovanému, moná rozptýlenému mezi nìkolik tìl a nìkolik duí, ale kadopádnì soustavnì pøizývanému k dialogu, k vzájemnému mnohasmìrnému prolínání. Je to moná a
udivující poloha v kontextu souèasné èeské poezie, jí jsou nejvlastnìjí monologické rozpravy a samomluvy, nechu, neochota nebo obavy
vydat se vanc a nabídnout svoji individualitu k nahlédnutí, pøípadnì
ke sdílení. Øeckoøím tak pokoøuje standardní básnickou øeè nejen iracionálním proudìním uzavøených, jaksi dokonèených obrazù, by
prudkost tohoto proudu u nestrhává syntaktická a lexikální pravidla
s takovou vervou, ba moná bezohledností jako v prvním svazku této
dilogie, a je nyní citlivìjí a pøesnìjí (Leím teï vedle tebe / jako podél zvlá prudkého potoka.; Stojí nad propastí. / Lehce se zakloò.).
Petrovým krédem nyní je nikdy nemaluj abstraktní obrazy, èili zùstaò propojený s okolním hmotným svìtem, by tato skuteènost je èasoprostorovì kotvená pouze v náznacích, avak moná dostateènì, nebo jí nemusí rozumìt, kdy pro mì ses narodil. A nejde jen o vztah
k pøedmìtné realitì: zøejmì opìt antická pøedstava fyzické krásy plus
analogické hloubky due svádí básníka k duchovním exkursùm formou odkazù jak k øíi hudby, tak k výtvarnému projevu nebo slovesnosti  nebo samotná pamì je pøece zvlátním druhem milování.
Erotizovaná poezie Pavla Petra si ovem uvìdomuje, by jen zdálky
a v tueních, riziko svého pádu: jednak z vnì vechno je ohroené,
jednak uvnitø zùstávám bez pomoci se ivotem. Vitalitu a bezprostøednost básníkovy nové a bezesporu vynikající sbírky to ale jen probarvuje o dalí realistický tón.

II
Jedenáctá kníka zlínského básníka Pavla Petra (1969) jako by oivovala pùl roku neexistující brnìnský Petrov: skladba Øeckoøím, vydaná pod hlavièkou nakladatelství Vìtrné mlýny, navazuje na Petrùv dva
roky starý titul S tebou tmavé louky roztrouených ostrovù, a to tak
tìsnì, e pøejímá jeho, èili petrovskou grafickou úpravu. Ostatnì
i první kníky vydané v novém podniku Pluháèka-Reinera zachovávají
jak tého grafického úpravce (Bedøich Vémola), tak stejnou vizá  co
svìdèí minimálnì o jednom: nakladatelovì dobrém, by zároveò trochu cynickém komerèním tahu.
Ale k Pavlu Petrovi: edesátistránková sbírka Øeckoøím, dìlená do
samostatných, nicménì vnitønì zøetelnì provázaných textù, titulem
naznaèuje jednak antické filiace, jednak autorskou vùli k práci s øeèí 
k jejímu koøení, ba dokonce pokoøení. Obojí nachází v kníce svoji rezonanèní desku, by v rùzné míøe a rùzné podobì. Antický ideál jinocha
s plavými vlasy a rozkvetlou muskulaturou, v textu nejednou tuhnoucího do monumentální nahé sochy smáèené detìm, pøípadnì slzami,
koresponduje s ivlem tìlesnosti, který básník vzývá a sám bouøí prùbìnì a intenzivnì v celé knize. Kdy se tento jinoch, anebo synonymický chlapec, dorostenec, kluk, pøítel èi milenec vyhoupne
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IVO HARÁK / Tré sbírek dìèínských

klad své Nepohádky (2000). Kniha Norkovna je pøesto jeho oficiální
kniní prvotinou. Jeden z poøadatelù svazku (Radek Fridrich) nám prozrazuje motivaci tohoto názvu: Ve je zceleno do názvu Norkovna, který odkazuje ke dvìma místùm: k fabrice  noøe, kde autor pracuje
a proívá realitu ivota, a k hospodì  noøe, kde sedávají pijáci, kteøí vyprávìjí své (nad)realistické historky.
Ke Kalifovým básním v próze jsem si pro sebe pøipsal podtitul: Meditace právì tohoto okamiku. Cítím v nich napìtí mezi konkrétním
(na skøíòce z bílých cihel s nápisem HUP) a obrazným (Vítr pøed sebou bièuje oøe stmívání). Kalif je v konkrétním i obrazném silný, ponìkud se vak ztrácí v abstraktním (kde podléhá kouzlu velkých slov:
To ona transcendentální bytost obývající katakomby mého vìdomí.).
Na volným verem psaných textech básnických jsem ocenil hovorovost oivenou (dokonale odposlouchaným) fabrickým slangem (zmìøil klidu dva bajláky), obraznost, v ní se pojmenovávané sráí se zpùsobem pojmenování (O sychravou chodbu k záchodu / si moè drbe
záda), záblesky øeèi  a v nich zaaté tøísky pøíbìhù. Tato poezie je více
zprávou o svìtì ne básní: Poposadit brejle, odklepnout popel./Utáhnout, pøelíznout, povolit./Ve spre smejt ze sebe/døevìnej prach výdìlku. Poezie v tom nejlepím smyslu a v nejlepích svých èíslech proletáøská. S portréty sloenými z vìcí a promluv. Ne továrna, fabrika s
kabelama pod stropem/o kterejch u sotvakdo ví,/co pùvodnì spojovaly. I obraznost jako by se pøizpùsobila tomuto prostøedí: ztrhanej dech
se tísní/v pomuchlaný plechovce plic.
Oddíl koda 120 si ovem a pøíli bere z Fridricha (takový Borùvkáè
je druhým nálevem z Fridrichových krajových quasipovìstí)  pak si
vak mìl vzít také z jeho potøeby mýtotvorné, z pøesahu k tajemství.
Kalifovi nejvíce svìdèí fabrický industrial básní anebo kratièké (polo)pøíbìhy, mikropovídky textù prozaických (obejdou-li se tyto bez samoúèelné metaforiky; jako se to zdaøilo Vedru z oddílu Svìtlo na konci). Tudy nìkudy tedy vede cesta

(Ivo Keil: árony, Mìstská knihovna Dìèín, edice Nomisterion
2005, 1. vydání, náklad 200 výtiskù, 46 stran, cena 69 Kè.
J. H. Kalif: Norkovna, Mìstská knihovna Dìèín, edice Nomisterion
2005, 1. vydání, náklad 200 výtiskù, 64 stran, cena 89 Kè.
Tomá Øezníèek: Neprávem zvaný kozodoj, Mìstská knihovna
Dìèín, edice Nomisterion, 1. vydání, náklad 200 výtiskù, cena
neuvedena, 68 stran.)
Kdy mi je Radek Fridrich kladl na stùl se slovy, abych teda o tom
nìco do Psího vína napsal, pøemýlel jsem, coe mají tyto knihy  kromì vydavatele (Mìstské knihovny Dìèín v edici Nomisterion) a podobné úpravy  spoleèného. Po jich pøeètení mohu øíci: jakýsi básnický
industrial, pozornost k nelibé stránce naich (velkomìstských) ivotù
 a jde o pracovní nasazení, a jde o ostrohrannost vztahù mezilidských.
Aè je Ivo Keil z námi recenzovaných autorù nejstarí (narodil se 3.
kvìtna 1952 v Dìèínì, kde dosud ije a kde také pracuje jako zubní lékaø), jako básník je znám nejménì. Sbírka árony  realistický, místy
a naturalistický cestopis (více po lidských osudech ne po jednotlivých místech)  pøesto sporadicky publikujícího debutanta neprozrazuje, snad jedinì frázemi: Vedro nièící dùstojnost ivota; na hranici
ivota a smrti. Nebo nepøirozenì pùsobící zmìnou v poøadí slov: Kameny viklané vìtry praskající/hlava sklonìná na trièku vytahaném.
S kouzlem sporadických rýmù (èasto gramatických) oceníme i kouzlo pøedmìstských zátií a chvilkového spoèinutí v nich. Zaznamenáme
vztah k èeské meziváleèné avantgardì i jejím francouzským koøenùm.
S povdìkem kvitujeme smysl pro humor a absurditu: Proti malárii /
je nejlepí / pohlavní styk s bìlokou / a silná antimalarika. Jistá (polou insitní) bizarnost ti vposledku pøipomene Umìlé kvìtiny takového
Josefa Frièe: Jse jsem máme spolu / nebe, kuøí oka / vnitøní ár. 
velké s malým se vzájemnì zrcadlí a promìòují v krátkých spojeních.
Dále rozvinouti bylo mono jemné nástøihy poezie gramatické (ne
vdy je experiment posvìcen smyslem), invenèní metafory se doadují toho, aby nebyly opentlovány, ale aby je autor nechal dozníti do ticha
 aby tento vùbec umìl pøestat na nejlepím: novì nalezené (jazzová
sóla / jak krajka ze havých / nábojnic) rozvádí toti sémanticky vyprázdnìným gestem (jak elegantní smyèka / nad mou hlavou).
Nicménì úpìnlivé hledání poezie, hledání poetièna za slovy, pod
kùí vìcí, mezi zvichøeným velkomìstským prachem mi øíká, e by árony nemìly zùstat jediným básnickým dílem Ivo Keila.

Tomáe Øezníèka natìstí od pøedchozích autorù odliuje nejen
vnìjí úprava sbírky (èinící ilustraci neznatelnou a název sbírky
i jméno autora neèitelnými), ale také míra jeho literární proslulosti.
Básník, narozený v r. 1969 v Dìèínì, je nejen dlouholetým zamìstnancem Èeských drah (èemu vdìèí za vydatný látkový zdroj svých básní),
leè té organizátorem dìèínských literárních poøadù a porotcem Literární ceny Vladimíra Vokolka. Publikoval v Okruhu, Pandoøe, WELESu, TVARu, Psím vínì, Babylonu a v celé øadì sborníkù. Vydal básnické sbírky Druhá strana (TGIF, Turnov 1994; spoleènì s Radkem
Fridrichem) a Ranír pøede mnou (Mìstská knihovna Dìèín, edice
Nomisterion 1999).
Máme-li nyní pøed sebou jeho celkovì tøetí kníku, uvìdomujeme
si, e jde o autora, pro nìj se sice publikování nestává otázkou ivota
a smrti èi osobní cti, který vak kadopádnì není ádným zaèáteèníkem. e u tedy mùeme zmìøit konstanty Øezníèkovy poezie a podívat se, v èem je její síla a v èem spoèívají její slabiny.

Aè z trojice autorù nejmladí (nar. 1977 v Dìèínì), pøesto je u v kraji
pod Krunými horami známou postavou: J. H. Kalif v roce 1998 (s D.
Ruppem a F. Øezníèkem) zakládá Literární spolek Houby s woctem.
Kromì publikování ve Psím vínì a dìèínských literárních almanaích
vydává v edici Vesele mrtvý domeèek výe uvedeného spolku napøí-
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MILAN HRABAL / Dluhy na mém ètenáøském
stole

Pøed konstantami ovem zmiòme to nové, co nám Neprávem zvaný kozodoj pøináí: a je to pøedevím zintimnìní Øezníèkovy poezie,
je se od prostøedí pracovního (nádraí) a pøátelské pospolitosti  lidského osamìní (v hospodì) obrací k interiérùm, prostøedí rodinnému
(ani ztrácí ze zøetele výdobytky pøedchozí). Bez iluzí a bez lítosti:
ena pøedèítá z horoskopù / mu se árá v nose ona z blíencù on
rak.
Zùstala hovorovost, mluvenost jeho poezie; ta nejlépe vynikne pøi
hlasitém autorském pøednesu. Zùstaly krátké prùsaky øeèi tichem, nìkde jen lehce nadhozené nápady. Øeè o sebe opøená a v sobì zadrhlá,
místy a k nesrozumitelnosti (zbavena kontextu stává se samoznakem
 viz str. 8). Nejsoudrnìjí, nejkompaktnìjí, nejsilnìjí je Øezníèek
tam, kde jako by jen zaznamenával zaslechnuté a vidìné. Vìci a slova
náhle nabývají platnosti symbolu, povrch lne k podstatì: a i ta pani
z hajzlù u má ten telefón do ruky. Øekne-li: kdy pøijdu z hospody /
usínám je mi líp; tak mu vìøím na slovo. Praví-li vak: svìtlo ze dna
prostoupiví díl / ve tmách zrozen nejistoty klín; promlouvá nikoli za
sebe, ale za to, co vyèetl odjinud. A tehdy  neuvìøím. Nejslabí je tedy
tam, kde vyrábí poézii (napøíklad køeèí výraziva: je tolik rozko z sebe
uondaná / jak do kolika truchlí v tìch podob ubitá).
Zùstává-li Øezníèkùv humor (místy hodnì hoøký) spojený s ironií
(a sebeironií), zùstává-li to, co M. Ljubková v rozhovoru za sbírkou pojmenovává  Tomá básnì vypráví tak civilnì a s dùrazem na urèitá
slova, e je to jak ivá historka, pøíbìh.  , zùstává-li ivá a pøesnì odposlechnutá øeè, je-li setrvalou zámìrná, hraná a hravá insitnost, pøibývá nyní sloitìjí metaforika (oheò vìtví stíny) vedle snahy o hlubinnìjí reflexi.
Tato pøedjata pohledem nazpìt a náznakem prùhledu k budoucímu. Zas nìkde v tìle vyzvánìjí / cizí náøky nevyslyené. Vdy
s mylenkou na bolest  na bolest vìcí, a sebe mezi nimi: po pitálech
a mastných fabrikách a vùbec / kde kachlíky do zad vráejí strach /
a vude kolem znavené grimasy / po strofách krájejí odkuï jsi. Cit je
vysloven jaksi na zapøenou, mezi sevøenými zuby: kadej chlap má
tady / èervenej auák / mlèí kdy jede k enì / z hospody / ztrácí rytmus
/ a bolí ho srdce. A za svými humornými prùpovídkami nyní Øezníèek kradí utrousí: a nepozná kolik za úsmìvem tíe.  Sám pro sebe
si to nazývám: chlapskou cudností.
Sám pro sebe ale dávám pøednost o nic ménì hlubokým (=dùsaným) sentencím, v nich se co v karikatuøe vrství vední dramata: bavit se vo takovejch tìch vìcech / jako co dìlá Marie / u aby bylo odpoledne po ichtì / aby to klapalo v rodinì / a jestli jako jó a nebo né
jetì jedno dítì.  Pøeít eï, k tomu je vìru zapotøebí nemálo odvahy
(pøeít ji s vìdomím, e je to eï): jít jakoby v tìch samých stopách/a
nemyslím tím jenom vlastní.
Docela moná, e Tomá Øezníèek je nejvíce básníkem zvyku, rituálu: pracovního, rodinného, ivotního. Popsat a pojmenovat znaèí vyjmouti jej ze zabìhaného automatismu jeho fungování, pøemoci jej
jeho vlastní zbraní  ritualizovanou øeèí.

Pokadé, kdy se mi dostane do rukou pìkná kníka, øíkám si  musí o ní napsat! Aspoò krátce, aby se vìdìlo . Jene v poslední dobì se
pøes mùj psací stùl a hlavnì edivìjící hlavu pøevalilo tolik událostí (literárních i docela jiných), které mi sebraly skoro vechen psací èas,
e ze slibù zùstaly samé dluhy. Ne, nikomu jsem nic nesliboval, jen
sobì. Ale tuhle jsem si viml, e ta trpìlivá hromádka kníek a kníulinek u by dala slunou a ètenáøsky zajímavou knihovnièku, tak
døív ne je srovnám do regálù, chci ji vyloit na stránky tohoto historického èísla Psího vína. Spí pro ètenáøskou inspiraci, ne hlubokomyslné soudy subjektivisty

Hromádka poezie
Zaènu dvìma básníky, kteøí s léty (= kadou dalí sbírkou) zrají chutnìji ne víno. U Josefa Hrubého mi u pøed léty pøipadalo, e jeho tvùrèí zenit vidím  ale svými Osobami (sbírkou z roku 2004, o které jsem
u psal) mì usvìdèil z omylu. A nedávno k tomu pøidal drobnou, ale
vùbec ne marginální sbíreèku Kráem (Pro libris o.s., 2005), obsahující básnì z cest po Evropì. Takové prý bývají atraktivní hlavnì díky
onìm dálkám v nich. Hrubý je ale skuteèný básník, a tak poezie zvítìzila nad oparem obzorù a já kvùli nìmu chci do Tallinu, kde rackové
jsou teèkami za básní, rád bych alespoò zaslechl tiché drmolení
modliteb z jedenáctého století v Abbazia di Camporeggiano
Ivo Harák pøiel letos se sbírkou Mìkké gumy. Nakladatelství Protis
mìlo astnou ruku. Harákova poezie tady nabrala hloubek, nad kterými se (mi) tají dech. Osobní dramata básník nevystavuje na odiv, ale
rozdírá jimi  slovo i báseò. Tady hraje se o ivot. ne  o víc: o nadìji, tady dochází k zostøení trestu soucitem. A e slov v takových
chvílích není nazbyt, dìje ve verích jsou úsporné, efektivní.
To není náøek, to je hledání cesty ven vepsala mi básníøka Karla
Erbová do své sbírky Vasquezùv jestøáb (Fraus, 2005). Klidnì ta vìta
mohla stát jako motto celé knihy. Protoe tak jako ty / sobì zapùjèený èlovìk je a pøi tom existuje jako kdyby o své vùli, ale pøitom nikde
na kameni kámen. Ale?: my sami sobì zatvrzelá noc ? Kdepak, Karla Erbová cestu nachází  na vrcholku sbírky, v básni Pár vteøin po smrti. Ano, dùleité je uchránit 21 gramù due, jediná nadìje. Nevzdat ji!
Pøeju, aby se vám tahle kníka básníøky Karly líbila tolik, jako mnì. Po
jestøábovi pøila Erbová s dalí sbírkou  básnickým obrazem Barunky, naí paní Boeny tentokrát Betty (Støedisko západoèeských spisovatelù, 2006). Do literatury inspirované naí asi nejznámìjí (a nejspí
i nejkrásnìjí a nejneastnìjí) spisovatelkou se sbíreèka vøazuje více
ne dùstojnì, ale výku nastavenou pøedelou sbírkou autorka tentokrát nepøekonala.
U en se jetì (rád) zdrím. Letoní sbírka Tøetí bøeh (Nakladatelství
poezie Protis, 2006) je dosavadním umìleckým vrcholem tvorby Jany
troblové. Ve dvou oddílech nazvaných Cesty a Necesty pøináí bez
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jedné pùlsto nových básní a 6 básní tematicky vybraných ze starích
sbírek. troblová daleko ménì kouzlí metaforami, místo toho zøetelnìji vystupují sdìlení zneklidòující a stále úpornìji hledající jistotu,
zøetelnìjí znaky cesty souèasností. Hlubí je proívání èasu darovaného jako pøíleitost k ivotu, lásce i úzkostem. Stále jetì jsme tmou
odìni, básníøka kadému z nás øíká: A obnosí ivot,/ vysvleèe se
i ze tmy. Prvotnì nazí pøedstoupíme prvotnímu poznání nebo alespoò záchvìvu jeho vùnì : Tak divnì vlídno je na stráni  / vítr nefouká proti srsti, / hluchavka ucho naklání / a døípatka hladí mi
prsty, / ale bojím se uvìøit hladkým nápìvùm Poloíme si otázku:
Kde, kdo jsem? Básníøka nám bere dech, kdy øíká:  Zøídlo slz,
a rozplývám se, roztékám  ano, jsem v tomto svém  pøespøítím? 
ivotì dé. (b. Vidina, s. 75). A komu by se zachtìlo pøeèíst si víc, a
sáhne po Matysovu výboru ze troblové nazvaném Bylo nebylo 
jsme nejsme (BB art. s.r.o., 2006). Je krásnì udìlaný  i polygraficky!
Z mìsta duchù a legendárního milovníka Casanovy (Duchcova)
ke mnì zalétla sbírka Vìry Bartokové Svìtlo stromù (SVK Ústí nad
Labem, 2005) . Místo dlouhých øeèí nahodím udièky názvù nìkterých
básní: Casanovské preludium, Reality show v Duchcovì, Smrt kabelového cikána, Kdy mizí stromy, Vlkodlaèí Máte chu? Tak ètìte!
Je to poezie køehká i drsná zároveò. Záleí, jak zrovna máte nastaveno
citolibí.
Za jeden z vrcholných poetických záitkù loòského roku osobnì
povauji o double , neboli   neboli ádný ebø, výbor to z ivotního ebøobití básníka, malíøe, sochaøe a divadelníka Jaroslava Kovandy. Tenhle palek si nenechte ujít: obsahuje vechno zajímavé
z Kovandy  v úvodu se píe, e dvì tøetiny jeho dostupného básnìní.
To je sluné! Autor sám si vere vtipnì ilustruje a polygraficky je kníka vypravena moc hezky. Navíc obsahuje ivotopis s komentáøem nazvaný Bìný barbar a pouèený doslov Jana tolby Básník odhodlaný
k osudu. Alespoò drobek z Kovandovy poetiky: na nebi dnes leí
mraèna / jako patrodìry // a ádný ebø se k nim nedá / pøistavit.
Vìøte, je to básnièková kníka jak má být!
A z poezie u jen telegraficky: tentokrát z ciziny. Vere rakouského
básníka Christopha Janacse si mùete pøeèíst jak v originále, tak
v èeském pøekladu Josefa Hrubého ve sbírce umava  Böhmerwald
(Srdce Vltavy, 2004). Na kratinkém turné se v Èechách a na Moravì
mihl americký básník Larry Jaffe. Zùstala mi po nìm sbírka The Anguish Of The Blacksmiths Forge (Troubador Publishing Ltd., 2004).
Kdy budou dìtièky hodné, v pøítím èísle Psího vína budou pøeklady
do èetiny. Sbírka slovinského haiku Ribnik tiine (Rybník ticha, Apokalipsa, 2005) vyla jako souèást mezinárodního projektu a tak v kníce
mùete èíst haiku od padesáti slovinských básníkù 20. století v pøekladech do devíti jazykù  vèetnì èetiny. A nebyl bych to já, kdybych se
nezmínil o nových sbírkách luickosrbských básníkù a básníøek. Mìrana Cucyna vydala sbírku nároèné poezie s názvem Wodnjo dycham
dypki (Ve dne dýchám teèky, Domowina, 2005)  slibuji èeské pøeklady, Benedikt Dyrlich letos pøiel s tradiènì provokující sbírkou Stysk

wyska (Stesk jásotu nebo taky Stesk jásá, jak chcete, Domowina 2006)
a koneènì vyla v Praze sbírka budyínského lidového barda Beno Budara. Je dvojjazyèná (vedle originálu je èeský pøeklad Václava Daòka
nebo mùj) a jmenuje se Jaro modré  Nalìæo módriny (Spoleènost
pøátel Luice, 2006).

Hromádka prózy
Na tuhle èást rubriky jsem se tìil hlavnì kvùli dvìma kníkám.
Pøedevím musím napsat o svém oblíbeném autorovi literatury faktu
Romanu Cílkovi. Jeho Holocaust a Bùh tehdy mlèel je sice vroèením starí (Agave, 2003), ale obsahem stárnout nebude. Nezemøít ve
vagónu, jen ne pøed oèima vnukù. U dávno vysuil strach jejich tváøe,
udusil jejich otázky. Cítí, co já teï vím: e konec cesty je té naím koncem. A se to stane kdekoliv, ukrutný Boe, to Tvé nebe je nad námi,
a kati, to jsou lidé Tebou zmocnìní. Ty také pøihlíí? Motto, je knihu
uvádí je dostateènì sugestivní, víc ne dostateènì vypovídající o obsahu knihy. Cílek píe svou knihu s citem pro detail i lidský osud 
a pøece nemilosrdnì vìcnì. Uvidíte-li ji v knihovnì nebo v knihkupectví, nenechte ji leet.
Neskrývám, e kníky, které napsal Zdenìk Janík ètu rád. Po knihách pøekladù a ètyø básnických kníeèek se doèkal koneènì krásné
kníky  Hladce a obrace (ARSCI, 2005). Soubor textù, které autor doslovu Antonín Bajaja nazývá mikrofejetony, pøináí chytré, vtipné ètení tolik se hodící do dnení uspìchané doby. Trochu se obèerstvíme se,
trochu pouèíme a pøitom rychle a struènì, výstinì, nasycenì. Tak
píe Zdenìk Janík. Se slovy si rozumí, se slovy to umí  poslouchají ho
na slovo. Jemné ilustrace Kateøiny Bittmanové a citlivá grafická
úprava tvoøí spolu s texty Janíkovými malý kniní skvost. Ostatnì
ochutnejte: Kadý z nás máme v sobì hodinu mezi psem a vlkem,
kdy celníci na hranicích noci a dne si pøedávají slubu a nae psí
nauèenost je vdy znovu vystavena volání divoèiny, døíve ne
vklouzneme zpátky pod obojek, koík a známku pro bìný rok a zaèneme rozvánì rozváet v konvicích mléko rozbøesku 
K Janíkovi kníce rád pøiøazuji co do výpravnosti daleko skromnìjí,
ale vtipností nepokulhávající  brourenku Ve vìku náhradních dílù
(SVK Ústí nad Labem, 2006), kterou napsal (snad jako kdyby pro mne)
Ladislav Muka. S neduhy vìku pozdního podzimu se v krátkých prózách vyrovnává s vtipem  a by se snad èlovìk zaèal tìit na svùj první infarkt atd. atd.
Kdy dovolíte, mám tady jetì dvì kníky pro dìti. Ale klidnì si je
mùete pøeèíst i vy, dospìláci. Veliká, bohatì ilustrovaná a skvìle napsaná je kníka o jednom kocourovi a hromadì zvíøátek a lidí a událostí kolem nìj  napsala ji Marcella Marboe a nazvala ji Zrzoun, hrdina dvou svìtù (Pele, 2005). Urèitì si ji alespoò pùjète a ètìte z ní svým
dìtem nebo vnouèatùm. Vsadím se, e dopadnete jako pøed léty my,
kdy jsme si na týden pùjèili na zkouku tìnì Aju. U jsme ji nevrátili
 stárne s námi u tøináctý rok chtìl jsem øíct, e Marboe u nevrátíte.
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Hodnì toho za pìkné ètení dluím Ivonì Bøezinové. Dnes chci upozornit na její zatím nejnovìjí kníku Lentilka pro dìdu Edu (Albatros,
2006). Ivona se tady ujala velice ikovnì tématu stárnutí a pøedstavuje
ten problém dìtem citlivì a srozumitelnì. A já, kdy jsem kníku èetl
(jen tak, pro sebe), vzpomnìl jsem si na nae první setkání pøed lety.
Tenkrát  jetì studentka  vyslovila pøání být spisovatelkou. Pokýval
jsem hlavou (byl jsem tenkrát o dvì vydané kníky starí), jo, jo. Dnes
pøehlíím s obdivem a úctou tu hezkou øádku úspìných kníek paní
spisovatelky a mám radost. Kam jde, tati? vydechl dìda Arnot
s údivem a s oèima navrch hlavy si prohlíel jeho prapodivnou výstroj. Jdeme s Fandou bruslit na rybník, prohlásil dìda Eda hrdì.
Teï v létì? zalapal dìda Arnot vyjevenì po dechu.  To je jasný,
mávl dìda rukou. Fanda se vyzná. A kterej Fanda? zeptal se jetì
dìda Arnot s náhlým podezøením. No, kterej, Bartùnìk pøece.
Aha , nadechl se dìda Arnot a nenápadnì dìdovi Edovi sundal
Honzíkovu helmu z hlavy. Fanda u ale, táto, umøel, ví. Sám jsi
mu byl tenkrát na pohøbu. Takhle tedy vypadá ná budoucí pøítel
Alzheimer.
A na tom dnes konèím. Hezké babí léto pøeje Milan Hrabal.

realistických textech objevují s pohádkovou samozøejmostí: pojedem
do zapomenuté vesnice / kde prázdné jsou truhlice a na podlaze listí
/ kde trojice medvìdù kai vaøí / a na proleených postelích spí. Boris Grigorin píe: Mohla by to být japonská miniatura, ale jsou to vere velmi ruské. A nikoli náhodou je v nich tolik zvíøat a rostlin. Vztah
k nim je bratrský, jako u Frantika z Assisi.
Je jasné, e básník Grigorjevova naturelu nedokáe ignorovat okolní
skuteènost, zvlátì je-li tak neodbytná, jako ta postsovìtská (Verù ubývá / jenom po rtech pøebíhá / vítr svobodný). V básních, ale hlavnì
v jeho povídkách, se èasto objevují bezdomovci, narkomani, osamìlé
eny. Autor zobrazuje outsidery se soucitem a pochopením, sám se cítí
jedním z nich. Obèas se neubrání urèitému moralizování: Za peníze
mùete koupit léky na vechno kromì penìz, / za peníze mùete koupit skoro vechno, mùete / zaplnit svùj dùm, koupený za velké peníze, / untem, luntem a / dalími pochybnými cennostmi, / donutit
dùm, aby to vechno pronesl èasem, / který je také peníze, jak se øíká
mezi lidmi, / a z druhé strany chudoba  je tak hrozná / a nedá se
spoèítat, kolik potøebujeme / na dostateèný dostatek, / protoe kdy
vèas neproøee keø svých pøání  / bude hustí a hustí, / a se mezi
vìtve / u nedostane s nùkami. Samozøejmì, nechybí ani ironie, nacházíme se toti vichni ve svìtì, kdy jsme pochovali u nejen Boha,
ale i Dìdu Mráze a páchneme vodkou: Na této cestì jsou samé ploty /
a za kadým zlí psi, / ale tato cesta tì jednou dovede / a do rajské
zahrady. // Ostatnì, jako kadá jiná / cesta
Právì ti nejmení a nejpodceòovanìjí nás mohou pøekvapit: ( )
jetì je malý / nemùe sám ani stát, / ale u umí lézt / a létat. Nebo
v básni tìnì: vichni lidé jsou pro nìho vlastní / nezná straná tajemství rodiny / od které odnáí netìstí / aportovaná v rùové tlamièce Tímto nenuceným spojováním vysokého a nízkého, transcendence a humoru mùe Grigorjev ponìkud pøipomínat naeho Ivana
Jirouse, anebo autora neménì pozoruhodného, ale pro mírnìjí nátury pøijatelnìjího, naivisticko-mystického písnièkáøe Václava Koubka.
Právì v prostých vìcech se toti projevuje nadpøirozená síla poezie:
Zdá se jí o kvìtech viní  / bílé lísteèky pokryly zem, / z jejího pokoje
hlas Kriny / je slyet s píalou, / nemám tam co dìlat, // já, kdovíodkud pøilý, / sedím v kuchyni / jím viòovou zavaøeninu, / plivu pecky / na vlastní rukopisy: / moná z nich vyroste vieò / a nad
zemí zavíøí / bílé okvìtní plátky.
Grigorjev celou svou rozsáhlou tvorbou dokazuje, e jetì má smysl
psát básnì, protoe nae víno jetì nezoctovatìlo / a káva neztratila
aroma / jetì si zajdem do malé kavárny / na samém konci ulice /
/ kde koèka hosty umývá ( ) Je zde prostor pro hravost, ovem jenom
pro ty, kdo dokáí brát hru tak vánì, jako dìti. Díky tìmto básním se
toti ocitáme ve svìtì, kde dosud není nouze o pøekvapení (a poezie u
nechává jen na nás, jak se s nimi vyrovnáme): Èas jako filmový pás /
jsme pustili pozpátku, / vrátili se ti, kdo odjeli, / zemøelí usedli za
ná stùl, / skácené stromy zaumìly listím // Jsou tu vichni, kdo
byli s námi, / ale kam jsme se podìli my?

JAKUB GROMBÍØ / K básním Dmitrije Grigorjeva
Petrohradský básník a povídkáø Dmitrij Grigorjev (nar. 1960), má
v ruské poezii pozici solitéra, nepatøícího ani mezi oficiózní tradicionalisty, ani mezi experimentátory (nezøídka halasnì objevujících to, co
nám u pøipadá mírnì vyèichlé), co ovem není na pøekáku úspìchu; jde o básníka vylého ze samizdatu, ale v souèasnosti hojnì vydávaného i pøekládaného. Ani u nás není zcela neznámý, jeho texty u
pøekládal pro Jihovýchodní potu Pavel Kotrla. Grigorjev pouívá zpravidla volnou formu, nicménì èasto ji kombinuje, zejména v závìreèných verích jednotlivých textù, s rýmy: Ryby si nevímají muky /
z elezného háèku a mých vlasù. / Zdali odolají mému hlasu? Jeho
básnì se vyznaèují pøedevím radostným pozemanstvím, navzdory
ví skepsi. Chybí mu sklon ke kazatelství, typický pro ruskou poezii
(pro oba její výe zmínìné póly), je spíe chápavým a hloubavým pozorovatelem okolního svìta. Boris Grigorin v úvodu ke knize Ohnivý domovník, shrnující Grigorjevovy nejlepí texty, píe o jeho revoltì jako
o salingerovské, která není vedena ve jménu nìjaké ideologie, ale
pravdy, krásy a svobody  a tudí je vdy pøísnì soukromá.
Grigorjev, jako mnoho ruských nekonformních intelektuálù, je silnì
ovlivnìn buddhismem. Zdùrazòuje potøebu pøehodnotit ná vztah
k okolnímu svìtu, nevnucovat mu stále dokola nae pøedsudky. Dokáe najít tajemství i v nejprostích vìcech: pøivezli mléko / ze sovchozu
/ kde teplé krávy ve stájích / pøevykují minulost. V jeho básních je
vùbec silnì frekventovaná bílá barva: mléko, sníh, andìlé. Odtud se
dostáváme k nadpøirozeným bytostem, Dìda Mráz nebo mluvící zvíøata (nejen psi nebo koèky, ale dokonce i ryby) se v Grigorjevových drsnì
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FRANTIEK VETIÈKA / Nedosaitelná jitra
pobøeí

Pøesnì v polovinì odstavce je ver nohu zlomenu v kloubech. Jaký
je to vstup do ivota, by pouze básnického?!
Taussigovi pøátelé otiskli po jeho smrti nìkolik jeho básní z pozùstalosti. Na celou sbírku jeho básnický odkaz vak nestaèil. Jako poslední
byla publikována roku 1915 v Lumíru báseò Jitra pobøeí, je konèí tìmito veri:

Krátce pøed první svìtovou válkou se formovala èapkovská generace, kterou Bedøich Václavek podle jejího almanachu nazval generací
z roku 1914. Jedním z pøísluníkù této generace se stal i slánský rodák
a praský posluchaè medicíny Ervín Taussig. Ve vzpomínkách malého
okruhu lidí, s nimi se stýkal, je líèen jako robustní a bujarý ivel. St. K.
Neumann, modernistický idol této generace, mu vìnoval rozsáhlejí
báseò, v ní líèí jeho návtìvu v Bilovicích:

Jsi to ty, je mne tu drí i vede v mezích
slibem povodní a zase radostí pouta
mne spojujíc s moøem vpøed, s mìsty,
kalným továrnitìm
a zase nazpìt s lesy a s lukami,
s malým mlýnem a s cestou milencù,
ji hledají spoleènou smrt.

Výbojný, irokoplecí vechny je oèima stihá,
kroutì si papirosu a usmívaje se jasnì.
Doktore, jako se dají tisknouti mladé eny,
kdyby se daly tak u nás tisknouti nové básnì!

A opìt podobný pocit: milenci, ji hledají spoleènou smrt.
Ervín Taussig byl rovnì fejetonista a z nejednoho jeho pøíspìvku
lze vyèíst dalí hrozebné náznaky. V èervenci 1914 otiskl v Lidových novinách fejeton Mrtvé dny, v nìm je mimo jiné tato expresionistická
vize: Teï jsme tu z kalné noci. Jakési podivné stìny, ohozené bìlomodrým vápnem jsou zevad rozestaveny. Tak asi jest v krabici, je jest zavøena a v ní nic neije ne planý rozhovor osmi temných koutù. Bezozvìnné ticho, stavenitì urèené pro hrobku. Nebo pohøbených tu
jetì není a ve jest sklepení, úzké sklepení, v nìm by bylo mono íti
dvacet let a pøec bys nerozeznal pravé stìny od levé a pøední od zadní.
Zde neexistuje pojem nazírání. Jest to slepé dívání, ale lucus a non
lucendo. Mnozí z generace z roku 1914 se ve svých poèátcích hlásili
k expresionismu a kubofuturismu, mnohá z tìchto tendencí se objevuje i v citovaném úryvku. Líèený výjev podivných stìn, ohozených bìlomodrým vápnem mùe pøipomínat cokoli, mimo jiné rovnì vojenský izolaèní barák, v nìm leí nakaení dyzentérií.
Na tuto nemoc sedmadvacetiletý lékaø Ervín Taussig zemøel. Skonal 23. srpna 1914 v lazaretì polského mìsteèka Nisko, dnes leícího
poblí bývalého socialistického gigantu Stalowa Wola. Pohøben byl
v Nisku na høbitovì na pøedmìstí zvaném Barce. Uprostøed høbitova je
dodnes pietnì udrován hromadný hrob rakouských vojákù z první
svìtové války. V levé èásti hromadného hrobu stojí mení náhrobek rakouského dùstojníka s neèitelným nápisem, v pravé èásti pak náhrobek dùstojníka polského. Kdy jsme k tomuto hrobu v roce 2002 doli,
odbíjel zvon na høbitovní kapli právì dvanáctou.
Ervín Taussig zemøel na zaèátku války, to se jetì pohøbívalo na civilních høbitovech. S narùstajícím váleèným furorem vak civilizovaná pohøebitì u nestaèila a dalí obìti byly házeny do hromadných
hrobù v polích. V jednom z nich, neznámo v kterém, leí Frantiek
Gellner, v jiném, rovnì neznámo kde, Frantiek Taufer.

Teï vak  to smìdý plamen jeho mladého tìla
pod strání v øíèce naí, která klokotá!
Zdá se mi, e mu závidím, já vychrtlý, jeho svaly.
Zavøeni v zeleni dáváme tryskat pìnivé kráse ivota.
Ervín Taussig byl divadelní a literární kritik, pøekladatel, dramatik
a básník. V srpnu 1914 narukoval jako plukovní lékaø do války a v téme mìsíci jako jedna z prvních obìtí váleèného kataklyzmatu zahynul.
Karel Èapek o nìm v nekrologu napsal:  mé vzpomínky na Taussiga
jsou podivnì urèité a nesmazatelné podobnì jako dojmy z dìtství,
a vím, e stejnì je tomu u ostatních. Veèery v Praze, kavárna, koupel
v øece, nádraí; ohromná øada zubù v úsmìvu, klobouk do oèí, nìco rytíøského, koøistnického nebo svìtobìného; mu zralý a do cynismu
a mladý a do nezkrotnosti, silný, sebejistý a vemu rostlý. Vimnìte
si, e Karel Èapek vyzvedává na Taussigovi pøedevím ty vlastnosti, je
sám u sebe postrádal.
Vichni vidìli v Taussigovi vitální a nezkrotnou bytost, avak v podhoubí jeho poezie se skrývalo nìco, co napovídalo váleènou tragédii.
V èasopise Scéna, jeho byl Ervín Taussig spoluredaktorem, otiskl svoji
první báseò. Jmenuje se Den a její vstupní odstavec zní:
Klubko smyslù, je házím do koe jitra,
mi vrací 
pøes pohoøí jsem pøiel 
stoupám po pìti stech stupòù
nohu zlomenu v kloubech 
zachycen mezi ètyømi nohami idlí
na vlnì rudého koberce
kam prudce padl jsem ze sna
kdy jediným trhnutím víèek jsem ocit se v svìtle
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