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v jazyku túto v súèastnom svete najpodstatnejiu zloku. Strana Krok po kroku, ktorá mala v parlamente
väèinu, zvolala zasadanie, posúdila vec zo vetkých
strán a rozhodla, e dané slovo do slovníka vráti. Dospela vak k názoru, e najprv treba vráti do ivota patrièný pojem. Ale ako to urobí, ak v samotnom slove,
ktoré je základom demokracie, skutoène chýbajú demokratické základy?
Oukali staré tvrdenie o tom, e opravdivá sloboda
vzniká len tam, kde kadý zaujíma prísne urèené miesto a nestvára bezhlavé ambiciózne somariny. Avak
dané tvrdenie silne pripomínalo sentencie z èias totality, preto ho rázne odmietli a ïalej sa nehli, lebo skutoène nevedeli, kam.
Bezvýchodisková situácia. Slepá ulièka, v ktorej sa
akoby opitý vdovec motal nepríèetný pojem slobody.
Vrazila raz doòho starenka a zanadávala:
 Bén ti! Div som sa nedolámala. Èo si ty zaè, e je ti
ulica úzka?
 Taký som pojem, e robím èo chcem,  znela odpoveï.
 Naèo je taký hlúpy pojem?  divila sa starenka. 
Len hanbu nám robí.
Ale veci u mali logické pokraèovanie. Demokratické zahranièie rýchlo pochopilo, v èom je chyba, a pre
pojem slobody navrhlo vlastné slovo, èo vak znamenalo dovoz revolúcie a pokodenie jazykovej suverenity. V krajine vznikol odpor voèi vládnúcej strane Krok
po kroku, bolo zaloené hnutie Pokrokový krok, ktoré
po krátkom èase zvíazilo vo vo¾bách. Povrávalo sa, e
to napomohli zahranièné peniaze. Ale zároveò sa vysvet¾ovalo, e zahranièné milióny neboli, a ak boli, spotreboval ich ¾ud, keï nieko¾ko týdòov spieval na námestí a zdarma jedol a pil.
Pravda, práve vtedy, v èase osudných zmien, pojem
sloboda znovu získal zvukové obleèenie. Davy revali:
Slovo, Boe, daj! V uliciach sa vak ozývalo: slo-bo-da
Tak dejiny sa vrany urobili kruh a sadli si na to isté
miesto.

Sloboda
V istom táte, ktorého obyvate¾stvo tvoril slobodymilovný ¾ud, raz dolo k neastiu, ktoré malo neblahé následky. V slove sloboda sa medzi sebou pobili písmená.
Bitka sa zaèala udalosou na prvý poh¾ad nepatrnou,
ale, ako sa ukázalo, ve¾mi podstatnou: písmeno l, leèko, neèakane vyhlásilo:
 Akáe je to sloboda! Vyènievam nad riadkom, ale
veène trèím na druhom mieste. Nikdy nie som najvyím predstavite¾om slova a na medzinárodných stretnutiach vetci sme prezentovaní iba krivým s, seèkom. Je to sloboda?
Na to sa ozval hlas písmena o:
 Ozaj, akáe je to demokracia, ak o, oèko, ktoré
oznaèuje najpodstatnejí zvuk v názve vládnúcej strany
Krok po kroku, zaujíma v slove sloboda iba tretie
a piate miesto, kým sa ty, leèko, rozmnoilo a trikrát.
 To ako?  bolo zvedavé uzatvárajúce slovo sloboda úbohé písmeno a, ktoré ani poriadnym písmenom nebolo, lebo pádová koncovka je príli menlivá
na pevnú slovnú obèianku.
 Akoe ako?  rozèu¾ovalo sa o.  Prizri sa k b
pozornejie. Nie je to tehotné l? Aj d  to je stále to
isté l, len s obrovským zadkom.
 Èo a po mojom tehotenstve?  znepokojilo sa b.
 Po tvojom tehotenstve, èo je pravda, ma niè nie je,
aj keï si tehotné u od zaloenia Ríma. Kedy bude koneène rodi? Hádam, veèná neplodnos nie je tvojou
veènou podstatou.
 Mlè, hlúpe o,  odpovedalo beèko.  O mojej
podstate vedia na patriène informovaných miestach.
Ten deèkov zadok, ktorý ti vadí, to je k leèku prilepené oèko. Z toho jednoznaène vyplýva, e tvojou podstatou je by na prvom mieste v slove ovno. Nièoho
iného nie si súce, preto buï astné, e a kryje v tom
smrade h.
Tu sa zo vetkých strán zosypali nepekné nadávky.
Následkom hádky a nasledujúcej bitky slovo sloboda
zo slovníka zmizlo a medzi slovami slnovrat a sloh
sa vytvorila obrovská diera, lebo zanikli tie vetky slová, od slobody odvodené.
Zaváòalo na strané neastie, pretoe iné kultúrne
národy odmietali komunikova s ¾udom, ktorý nemá
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Zeno Kaprál
Pendl
Jak malinké jsi Brno moje,
tak Strmilov je veliký.
Na zemi vládnou nepokoje,
i v nebi, jenom pomysli.

svobody, kterou utrpìla.
Takový pocit marnosti.
Satane uhni! Nejsem smutný.
Váhal jsem jenom kudy kam.
Pak ovem náøek není nutný.
No vidí, vdy to povídám.

Linie
Co mohu z tìla odskoèiti
vnì odrù dýmat do vinic
a nechat s prázdnou ve zvonici
nehybnì viset provazy?
Proto mi bìsi udìlali?
Mám soudem trestat nehodné?
To po mnì nechtìj! Zákon pálí.
Hleï: taju jako voskovec.
A plandá za mnou talár svatý,
kdy naboso jdu mezi lid
jak kytající pasant jatý
ohnivou vodou víry zpit.
Tak dlouze se mi trvat zdáte
vy místa krátkých pobytù.
Jenom tím neklid zakrýváte
být chvíli tam a zase tu.

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

INZERCE --------------------------------------------------

Samota
Zda zdaøí se mi elegie,
já nevím, neznám arbitra.
Tøeba se toho nedoijem.
Navìky, nato do zítra.

Kateøina
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Kateøina Bolechová

xxx
A rohlík naráel
do pramice
skoro dvaceti zubù
òadro ucho
kokrpanìla v pubertì
a bílý kafe
v domovì z plastu
kde kosa vìènì
opøená do futer
krpatá vzpøímenì jak
komín fabriky
podala brousek
a vedle andìl
se trikovaným kloboukem
slyím to její vìèný mordyjé

xxx
Pamatuji
jak pohøebákùm svítila jsem
a dìda v plachetce prostìradla
jak bílá paní
zasazen do døeva
ve skoro sváteèním obleku
a froté ponokách

xxx
Pamatuji
jak støíbrnej prstýnek s kominíkem
za indiána s mrkví vymìnila jsem
obrázek Vinnetou namalovanej
a kdy se otoèilo karotka

A co prostná?
Visutá pochva nad kozou
- Jak hodláte pokraèovat?
Take pøítí rok na Mikuláe napøíè koòmo utrený sval
na schodech støepy
do kytice menisku
pod kruhy kleèím
lásko má

xxx
Toho dne rybník
páøení abích tìl
zaèali jsme sbírat
vìtve
kluci je oøezali
do ostrých pièek
na hladinì tkalouny
nevinnì rùových støev

Stanislav Èerný

xxx
Moná se tomu trápit máme
a vkládat hlavu do klína
jak malé dìti velké mámì.
S uhlíøskou vírou usínat.
Komu se básník vyzpovídá,
kdy za møíkou knìz nesedí
a soe tøpytí sprostá slída
namísto aury kolem ní.

Ráno
nad lesem
prostírají
aluminiový den
støechy
kvetou
umìlí divotvorní ptáci na nì
serou
izotopy

vanivost kachen
a po krk senìrovaná brusle
(alespoò trochu osladit)
Èas pokrábaných desek
kde je?
a pøece zeï
na cihlu obøezaná
usvìdèuje

Jako by lùza vládnout mìla
a nemohla se nabait

!
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Alexandr Levin

Jak se nám zaèátkem devadesátých ztratily ve
smìnárnì valuty.

***

Jak nám na konci devadesátých lohli auto
a jen taktak nelohli dalí zaèátkem tøetího tisíciletí.

Chodili jsme na plá s celofánovým sáèkem
Zacharov.
Dávali jsme do nìj ruèníky,
láhev s vodou,
plastikový títek s èíslem pokoje,
brýle,
fotoaparát,
opalovací krém,
papírové ubrousky
a nìjaké dalí drobnosti.

Jak nám odvalili z garáe zimní pneumatiku doslova
vèera.
Taky jsme si vzpomnìli, jak nám ukradli magneák.
Jak rozbili okna auta a sebrali repráky,
které dostala Goa k narozeninám.
Jak rozøezali síku v oknì garáe a odnesli
prakticky u nefunkèní pøevodovku od igulíku.

Objevili jsme nový zákon pøírody:
vìc, kterou zrovna potøebuje,
leí vdycky a na dnì sáèku Zacharov.
Strèí dovnitø ruku a naráz nachází hledané.

Potom jsme si zvlátní asociací vzpomnìli,
jak platíme dopravákùm bez pokutového bloèku.
e v naem poèítaèi není ani jeden koupený program.

Díky vám, nakladateli Zacharove!
Jetì na hodnì vìcí jsme si vzpomnìli.

***

Ale stejnì  je to svoloè, øekli jsme si.

Máina teta se vrátila z Ameriky
a vyprávìla, e tam v kadém filmu, v kadém seriálu
je nìjaký bandita jménem Nikolay nebo Sergey.
A e kdy se dozvìdìli where are you from?,
naráz se s ní pøestali bavit.
A jeden starí Amerièan na vedlejím sedadle Boeingu,
zpoèátku velice pøíjemný,
prosedìl mlèky celých devìt hodin letu.

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Galina Klimová
***

To je ale taková svoloè, øekli jsme si.
To nám dìlají naschvál, fuj!
Propaganda, fuj!

Veènos i nový deò sú ako dva rovnaké dbány,
ako dve ruky jedného tela:
Stvorite¾ v pocestnom nespoznaný,
èi pocestný v podobe Stvorite¾a.

Pak jsme si vzpomnìli, jak nám v osmé tøídì ukradli
kolo
a jak jsme se pøitom cítili.

(Z rutiny do sloventiny pøeloil Juraj Kalnický)

Jak nám v osmdesátých letech ukradli v autobuse
penìenku
a jak jsme se s tou situací vypoøádali.

"
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Dmitrij Grigorjev

 Káa,  øekla Svìtka.
 Ne, to je Andrjua,  protestoval Péa,  vidí, má
kalhoty, take je to Andrjua. Ty u má pøece panenku Káu.
Péa myslel pannu, kterou Svìtka jednou pøinesla do
kolky.
 Dobøe, tak Andrjua,  souhlasila Svìta.
 Vezmeme si ho s sebou?  zeptal se Péa.
Teta jim nedovolila brát Andrjuu domù, ale slíbila, e
jestli bude po obìdì taky tak pìknì, vrátí se k pískoviti, a èlovíèek za tu dobu nikam neuteèe.
Svìtka obìdvala doma s babièkou a Péa u sebe. Po
obìdì anna dlouho myla nádobí. Kdy skonèila, stavili se pro Svìtu a li na dvùr. Dìti se o závod rozbìhly
k pískoviti. Ale èlovíèek tam nebyl! V písku se hrabal
Saka z protìjího domu a jetì nìjaký neznámý chlapec. Nakládali velké èervené auto a vozili k jámì, kterou dopoledne vyhrabal Peka. Tam Saka zvedl korbu
a vysypal písek.
 Nevzali jste naeho èlovíèka?  zeptal se Péa.
 ádné, b, èlovíèky, b-b, jsme nebrali, 
odpovìdìl Saka, napodobující náklaïák.
Peka se málem rozplakal, jak mu bylo líto své práce Kopl do Saova prázdného kyblíku.
 Andrjuo, jdeme,  zavolala náhle tetièka, která sedìla na houpací lavièce se Sakovou mámou a tetou
annou. Neznámý chlapec dál nakládal písek na Sakovo auto. Tetièka vstala a la k pískoviti.
 Andreji, musíme domù!
 Hned, mami
Chlapec uplácal dlanìmi hromadu písku na korbì
a øekl Sakovi:
 Máte naloeno, mùete jet.
 Otøi si ruce,  øekla tetièka,  ty ses ale zasvinil.
Andrjua si utøel ruce do kalhot, vzal maminku za
ruku a li k Sakovu prùjezdu. Svìta se za nimi dlouho
dívala s pootevøenou pusou.
 Poslechni,  zaeptala Péovi,  není to nakonec
ná èlovíèek?
 Kdo?
 No ten  zase se ohlédla za Andrjuou,  kdy
jsme obìdvali, oil a vyrostl. Vidí, snìdl vechny piroky.
 Nevykládej nesmysly,  odpovìdìl Péa jako dospìlý,  kdyby to byl ná Andrjua, nemìl by maminku.
 No, ví, tetièka mohla jít okolo, uvidìt naeho Andrjuu a øíct,  Svìtka pøedvádìla oba hlasy,  Ty jsi
krásný chlapeèek, kdepak má maminku? Nevím.

Andrjua
Ráno neel Péa do kolky, protoe pøijela teta anna a zùstal s ní doma. Jeho sousedka Svìtka, také ve
vìku roztaené dlanì, zùstala doma s babièkou. Ve
dne je teta anna zavedla na dvùr. Péovi se na dvoøe
líbilo: bylo tam pískovitì, podobné jako ve kolce, ale
na rozdíl od nìho plné lutého písku. Kdo si vzal kyblíèek a formièky, mohl si nadìlat bábovièek, kolik chtìl.
Teta anna usedla na houpací lavièku a otevøela kníku, Péa a Svìtka zatím li na písek. Svìta lepila piroky, Péa kopal jámu. Obèas ho zavolala na piroek, poobìdvali a kadý se vrátil ke své práci. Nakonec se
Péa prokopal a na hlínu, pokraèovat bylo pracné
a nezajímavé.
Svìtka zatím pøela od pirokù ke sloitìjím jídlùm.
Natrhala nìkolik pampeliek a vymaèkala z lodyh bílé
mléko, pøidala trochu hlíny, vodu z kalue a míchala
hmotu ve formièce suchou vìtévkou.
Péa stál vedle ní a pøihlíel.
 Hádej, co dìlám?  zeptala se Svìta.
 Blivajs  odpovìdìl vánì,  jednou mi z nìèeho
takového bylo patnì.
 Ty jsi blbý. Blivajs se neøíká. Dìlám kaièku. Bude
jíst?
 Jez sama. Tfu-tfu-tfu!  Péa jakoe naplival na Svìtèino vaøení.
 Co plive?
 A co ty mì nadává do blbcù?
Smìs zhoustla a podobala se hrnèíøské hlínì.
 Podívej  Svìta u zapomnìla na kai a pøevalovala ji v dlaních.  Klobásky. Mùeme z nich velicos
slepit, tøeba èlovíèka.
Pøidìlali víc smìsi. Péa uválel kulatý trup a hlavu,
Svìtka je slepila a pøidala ruce-klobásky a nohy-klobásky. Èlovíèka poloili na okraj pískovitì, vedle pirokù.
Teï ho Svìta mohla dosyta krmit a Péa mu zaèal stavìt dùm.
Teta anna je pøeruila. Zavøela knihu, strèila ji do
taky, pøistoupila k pískoviti a stála nad nimi jako vysoký strom.
 Kdo to udìlal?  zeptala se.
 My dohromady,  odpovìdìla Svìta,  Peka tìlo
a hlavu a já vecko ostatní.
 A jak mu øíkáte?

#
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Tak já jsem tvoje maminka. Vidí, má hnìdé kalhoty
a trièko
 No, já nevím
 Ví, kdy ná táta na chatì betonoval základy,  dodala Svìtka,  napøed mìl beton takový hlinìný, jako
byl Andrjua, a teprve potom ztvrdl na kámen.
Poslední argument Peku kdovíproè pøesvìdèil.

ten vysoký a hubený, s dlouhým oblièejem a dlouhými
vlasy do ohonu,  je to profesionálka. Do té doby malovala portréty a krajinky, docela tradièní, a teï naráz
 Je to tøi roky,  rychle ho opravil vedle stojící prcek
ve luto-zeleno-èervené pletené èepici.
Tøetí, Gría, mìl bradku a brýle. Byl obleèený celý
v èerném a vypadal jako knìz.
 A kolik má tìch mrtvých dìtí?
 Pøes tisíc. Malovala je na vechno, co jí pøilo pod
ruku. Nebyly peníze. Na kartón, lepenku, prostìradla.
 dlouhán zlehka zadrhával.  Kdovíproè si myslela, e
a namaluje dva tisíce, stane se nìco globálního. Moná konec svìta. Moná naopak, mùe tím zastavit konec svìta.
 Tááák  protáhl vousáè.  To je vìc.
 A nestihla to,  dodal majitel podivné èepice.
 Èasto mají ty dìti otevøené oèi. Ale rozumí, je to
tak namalované, aby kadý poznal, e jsou mrtvé.
 Umøela ve cvokárnì,  zase dodal ten malý.
Saòa u byl docela blízko. Pivo bylo vypité a vousáè
vytáhl z taky druhou láhev. Podle toho, jak hltal, musel
mít velkou ízeò.
 Saòko!  zaøval nìkdo Saòovi za zády.
A teï pochopil, e udìlal malou chybu. Tak se soustøedil na cizince, e si zapomnìl krýt týl.
Podle hlasu poznal jednoho z Petrovièù, Petrovièe
Malého, vrhajícího se jako akal na vechno, co nebylo
poøádnì pøipevnìno.
 Saòko, pøidej mi trochu. Pøece teï má.
 Dr pec, Petroviè,  øekl Saòa.  Vyfiè.
 Jak chce. Já jsem tì
Naráz mu pøilo staøíka líto.
 Pøidám ti, kurva, v klidu  zaeptal  ale teï odcaï
vyser.
 To pøímo cítí, jaká z nich jde síla,  pokraèoval vysoký.
 Není síla jako síla,  usmál se vousatý.  Ale jo, já
vám vìøím. Pojïme se na nì schválnì podívat. A moná nìco vezmu Voloïovi.
 koda, e musíme odjet a nemáme komu ty obrazy nechat. Chtìlo by to najít nìjakého senzibila, který
by je prozkoumal.
 Senzibil, pche. Pièovské obrazy.  Slovo senzibil
vzbudilo v Saòovi nepochopitelný odpor.  Dìlej, blbe,
dopij a vypadni.
Cítil, e rozhovor se chýlí ke konci a e brzo odejdou. Dopít mùou i po cestì. Jenom aby neli zpátky
ke stánku.

Druhý den pøivedli Andrjuu do kolky.
 Dìti, seznamte se, to je Andrjua.
 Ale my ho známe!  vykøikla Svìta.  Vèera jsme
ho s Pekou udìlali.
 Jak udìlali?  zeptala se vychovatelka.
 Ale bìte, copak vy nevíte, jak se dìlají dìti? 
A Svìtka jí vyprávìla vechno popoøádku, o hlínì,
o pampelikové ávì, o drobnì nakubané trávì, nemluvila jenom o tom, jak Peka nazval kaièku na èlovíèka blivajsem a jak na ni plival  vdy by se na nìco
takového mohl Andrjua urazit.

Lovec
Ta parta u stánku s pivem byla cizí. Vypadali divnì
a chovali se divnì. Rozdíly byly v detailech, pro obyèejného èlovìka nepostøehnutelných: na rubu nebyli
hladcí, jako nai, ale drsní, pauzy mezi slovy byly pøíli
pøesné, jako by si je pøedem nacvièili. Zatímco se domlouvali, kolik vzít piva, Saòa je poslouchal a pozoroval jejich gesta. Nejsou odsud. Nasál ten pocit jako
nìjaký pach. Saòa se povaoval za hlídacího psa, jediné
zvíøe, které mùe zabránit invazi. Èekal od rána a oni
byli první. Brali ètverku a jeden z nich, kdy skládal
láhve do taky, vrazil do Sani loktem.
Nelíbili se mu a nezbývalo, ne je zlikvidovat. Saòa
odeel stranou. Jetì je èas. Hlavnì se nesmìjí dostat
do bytu. V parku nebo na ulici  Saòa o svých schopnostech nepochyboval  je dostane. Dneska mu to vylo. Proli parkem ke zbytkùm topolu, znièeného vichøicí. Strom spadl v noci, potrhal troleje a pøehradil
cestu. A do rána pod Saòovými okny dìlníci odøezávali vìtve a dìlili kmen na kusy. Nìco odvezli náklaïákem a zbytek odvalili pøes rozboøenou zeï zpátky do
parku. K ránu zbyl po bouøi jenom lehký vánek a slunce svítilo jako v létì.
Cizí trojice pouila klády jako lavièky. Saòa se k nim
postupnì blíil. Teï u mohl slyet jejich rozhovor.
 Hlavnì potøebujem vozík. Chápe, Grío,  øíkal
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Nastalo ticho  buï se odmlèeli, nebo Saòovy do
krajnosti vybièované smysly vypnuly zvuk. Pøiel jetì
blí a teï si ho vimli. Z posledních sil ulovil vlasáèovu
závìreènou vìtu.
 Nech mu ty flaky, Roso. Vidí, krouí kolem nás
jako ralok.
Vstali. Vousatý si pøehodil pøes rameno odlehèenou
taku. Za pár okamikù Saòa strèil do batohu prvních
est lahví. Získal první trofej. Ale jetì se podíval za cizinci, opoutìjícími parèík, rozkroèil se jako westernový hrdina a z pomyslného pouzdra vytáhl pomyslný
kolt.
 Tè-tè-tè,  prohlásil se spokojeným úsmìvem. Dal
si batoh na záda a sklo pøíjemnì zazvonilo.
Tøi pøesné výstøely. Pro Saòu u byli vyøízení.

***
V restauraci Baku s vitráemi,
Je propùjèí modø karfiólu,
Èetná pøátelství jsme uzavøeli
Hned vedle stolku hlavou dolù.
Buï jsme v chladném kameni na deskách,
Vrtíce se, pìstili pivo,
Anebo jsme v kurilských zátokách
Neodpoutìli smrti ivot.
Naè si vzpomínám v tesklivé skepsi?
Jak se majoru pít dát chtìlo,
Anebo na hlas nebeský: Vem si
Salám, vdy je to moje tìlo.
Svitlo mi, jak bych spatøil svou vinu,
Kdy jsem probral dny, je minuly,
e jsme tam byli kvùli tìm vínùm,
A proto jsme se zas opili.

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Michal anda

Ve tøi pøíèestí pøátelství ústí:
Nae trpké pití ze vech sil
A uzavøené konzervy pustin.
A málokdy e jsem odpustil.
Jestli jsem doopravdy zlhostejnìl,
Nestojí to za to pochopit,
Jsem fanatik, ne divák vech tìch dìl,
Ve vech stupních jsem vdy úèastný.

Psi v Inó
(Jaroslavsonu Kovandsonovi vìnováno)

Vesnici jménem Inó tvoøí vehovudy nìkolik ze snìhových kvádrù zbudovaných iglù, tolik nìkolik, aby to
nebylo na samotu mnoho a na vesnici málo. Ve vesnici
bydlí Inoité. Inoité se iví masem. Neuloví-li zrovna
mroe nebo tulenì, jsou o hladu. Být o hladu Inoité
uvyknuli, mnohem horí je ízeò. Co si vak poèít
v pustinì 2258 kilometrù od vinohradu? Pøi své nezkrotné domorodé ízni naberou Inoité do pánví
pøedurèených ke smaení mroù sníh a na nìj napíou
pièkou prstu báseò o vínu. Potom pánve dají na oheò.
A se sníh rozpustí, dají si do nosu. Do rána polárního
dne se bezuzdnì zpíjejí popsanou a zbásnìnou vodou.
Nato se vypotácejí z iglù s kocovinou. Pøed iglù tìkají
psi uvázaní k saním. Mui jim dají vylízat zbytky nedopitých vinných verù z pánví. Beztak jim samotným je
na zvracení a nepozøeli by víc ani hlt.

Tedy: diváci s lhostejným ertem,
Dám se vám v touze málo nízké,
Pøátelé. Jestli máte hlad - erte!
Druba je druba - a øízek øízkem.
(1961)

Sloka
ivot mì jetì nezdolal. I kdy málem zcepením,
kdy pøijde na návtìvu. Vechno, co se pøihodilo:
mládí, hloupost, marnost i zdraví ztracený
je poøád se mnou, je mou sílou.
Vdycky mi pomùe, tak jako zvracení.

%
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Ètyøi bloky

Sacivy nejsou horí neli sýr znaèky mozzarella.
Vzpomíná na Razjeskou u Èernyova
a já vzpomínám na Floriana na Piazzetì.
A tak kdyby nám k sobì srazili dva stolky
a objednali bychom si tamto a toto, tamto a toto,
tak by se ivot podaøil,
tak bychom se spolu seli.
U Floriana hrají Chopina,
na Razjeské poutìjí Leèenka,
a po grapì a po vodce ve je stejné a toté, ve je stejné a toté.

Od Èernyova k Obuchovskému mostu
Jsou veho vudy jen ètyøi bloky, jen ètvrt ètvrtì.
V tu noc je èervnového svìtla postup
Na pùl mrtì.
Kdysi se mi zdála tahle cesta delí neli ivot,
Neprojít ji, nevìdìl bych o ní.
Byla doba na psaní dopisù s pøestupkami
A cestou pøespávat o pùlnoci na lavièce.
Cestou se vyskytovaly znaky, pokyny, znamení,
Zjevovaly se truhly, zavíraly se sklady.
Na Hrachové z reproduktorù písnì zní
A trápí se kupecká loubí, arkády.

(2004)

(Z rutiny pøeloil Norbert Holub.)

A nyní v této noci, jedním krokem
Je to moné zvládnout, ale jenom málo.
Protoe já také jak døív jsem mlsounkem
A ze svìdomí u nic moc nezùstalo.

Leonid Rabièev
Kecal

Protoe èas spolèuje kadou øeku,
Pobøeí, stìny, dveøe, ve, co tu je,
Ale pohár limonády i sektu
Zùstává celý a touhu vzbuzuje.

(z cyklu V nemocnici)

Semlel sport, chutì masa, vína,
taky lékaøský personál,
a USA a Bulganina 
co on nám vecko nakecal

Nu a ten, který odchází, - navdycky zùstane
V tomto zraku, v tom svìtle je nepromlèen,
Kopìjeèkou platí jako zkrachovanec,
Dusí se v ivotì nìmým, slepým pláèem.

Dennodennì, tøi mìsíce,
valetol nebo nembutal 
seøvat ho nebo obìsit se?
Co on nám vecko nakecal

Tamto a toto

City jsou zrádná politika,
sestra u postel zastlala
teï je mi líto paralytika,
teï je mi líto kecala.

Za Florianem na sloupu Piazzety
gramotný lvíèek si ète knihu.
Co to ète? Jen Bùh ví,
zdali Evangelium anebo menu Floriana.
Pokud ète Evangelium, tak Markovo,
jestli jídelní lístek, tak espressa.
Sednem si, pøíteli, objednáme kávu,
grapu, salát s mozzarellou.
Vzpomenem si, kamaráde, na aliènou v Razjeské,
na dvì iguljevská piva, vodku a sacivy.
Ubìhly roky, odletìla letadla,
nìkdo je ve Florianovi, nìkdo je na Razjeské,
ale ve skuteènosti jsou to pouze malé zmìny.
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Josef Duben

estého ledna si poslechni:
O Tøech králích spatøit kunu lesní
je sen sice trochu pitoreskní,
ale proè, kdy v mìstì èlovìk teskní?

Netýrat!
Týrá-li zvíøe a marxista èi kalvinista,
ten nemá v srdci veterináøovì místa.
Týrat se nesmí lid ni kráva,
to je základ vekerého práva!

Ve volné krajinì synku tleskni!
Jako kometa to zkus: se leskni!

Kabar není barbar

Kdo dá chudému chleba, øekl Blaise Pascal,
tomu nejkrásnìjí kvìty v srdci vykvetou.
Ké by toto na prvním místì zákon hlásal,
a pak dát teleti èi býku vodu, aby jásal.

V hustém domorodém stromoví
utíkal veselý kabar pimový.
a z horka byl zcela hotový.

Hle, synu, i zvíøe je tvùj bliník,
a je to kráva, brav èi sviník.

Ale kabar pimový, ten nezeílí,
a kdo myslí, e jo, ten se mýlí.
Ten se pase jen sám a tím sílí.

Africké Vánoce
Kabar toti nemá blbý prion,
øekl mi to tuhle jeden pion,
jo, a i veterináø, i on.

Jeslièky u Pygmejù jsou malièké,
pod jedno køoví vejdou se celièké.
Malá je Svatá rodinka i koledníci,
radostnì ale zpívají zcela vici.

(Kabar je takový malý jelínek,
který kdy bìí z mých vzpomínek,
nedbá zdejích jiných podmínek.

O Popeleèní støedì
Vesele si støíhajíc uima výská
a v mém podvìdomí se stýská.

Ano, i z èlovìka je prach,
zpopelnìn je skoro kadý brach.
Je z nìj práku, milý svìte,
skoro jako z dobytèete.

Thákur volným verem omámený
a svou vlastní vùní oálený
zdaleka vùbec není pomatený.)

A kde je zpìv o nadìji?
Tam, kam se due podìjí.

INZERCE --------------------------------------------------

Kdyby, kdyby...
(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Z pekelného terária utek Had.
Bùh ho sice nevidìl v Ráji rád,
a pøesto mu dovolil Evì lhát.
Kdyby oslovil babièku z Bìlidla,
slyel by jen: Hu, teèou mi povidla!
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Petr Èermáèek

A spousta untu.
Pojïme
Ne ti límec slehne sníh.
V køiovatce
mui jemnì brousí
hrany kolejnic.

ero
V nepomrzlých astrách
reklamy, pach pivovaru
a jinany.
Nad domy
svìtlý rám
pøes zakvelbené ero.
Schody drí dech
levou klíèní kostí.

tola
Bez snìhu a barev.
Jen na pøíèce dvora
z alabastrových koil
odkapává voda.
Za zdí hlasy 
matný val, ztracená tola,
kterou chodíval
id od Sedmi vábù.

Trhlina bez propasti.
Slehlý jas kyslé chuti.
Pøiel
a odeel 
strach ze smrti.

Tramvaje k ránu
poèítají obratle.
Budíme se z boku na bok.
Tma koupelny
v rozespalém prádle
obchází domovní blok.

Hovory
Prázdno nad havranem 
poryv, polom.
Jak je ? Byli jsme Kterým?
V zahradì ringle vedví
mezi rozvátými plechy.

Petr
AutorÈermáèek
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Hulín

Den de la Mancha.
Dávno-li?
Dnes, vèera
Jetì jsou v linu otlaèeny
ostruhy z baèkor
vìrného Sancha.

Záloha na klíè k záchodkùm.
ádný pøípoj do Holeova,
jen rozbité flaky
v nádraních mirabelkách
u hotelu CENTRAL.
Prokouøená první republika
s hlasitou televizí.

Wanda Heinrichová

Desetiletý na kole
zastaví pøed domem,
plastovým samopalem z batohu
krátké dávky do oken
Jede auto 
schovat, zavázat, lápnout na to.

Praha 5 Zlíchov
èerný mráz pár molekul páry
(vaøí tu brambory?)
venkov
i s tísní údolí
tìsnì dopnutý límeèek krchov
na stráni výdech kostelíku rozíhání
v krku za barevnými skly
jetì tak puklá pùda první na

Listopad
Tma nosí listí
a na horní schoditì
mezi zprávy o koøisti,
letninu, zbytky skliznì.

Cimetière de Montmartre
Náhle

Bílo v kuchyni, v bylinách chvojí.
Dva domovy  krátké rozhovory:
Co jetì nového? Nevím
Za oknem stále vìtí revír tmy,
na stole korková podno kávy.

Rozeschnutým dvorem
plují rybáøské lodì
odpoledních stromù.
Staèí sklon svìtla, zvuk
a pøesnì na hranì stínù
pamì zavrávorá:
Nikdy mi nebyla taková zima,
jak o prvních májích v Pelinách.

Hrany

Lnìný vzduch prohoøívá okny,
za kterými oøech
v zapraném svìtle
otlouká pamì

souití koèek a staøen
zdánlivì vìèných
mìní se jen tempem odstínù kamenù
vylhaná heinovská bílá tu a tam trejchne
o èerò klávesnice nevycedí jediný
tón do edých úkrytù si lze
stoupnout se smyslem pro (daleké)
baroko ustrnout na zpùsob klaunù
a martyrù i bez oèí civìt dál
u s úplnì obnaenými zuby

a na spalnièky a odvápnìný kyèel 
první propasti:
co jednou?

V kuchyni
(bratrovi)

Psí kusy mrazu. Bez obvazù.
S oschlým rubem v erém shonu.
Pìí hluk u pitálu. U pøechodu.
Jiskry kolem krevních vest.
Svár. Kov. Jas.
Pøerueným rozhovorùm nadoraz
prst na puls cuku.

Ostøe i omele,
bez dùvodu
se znovu nudím uprostøed
zmoklých luk.
Tìko øíci,
kde je pøístav.
Staèí sklon svìtla, zvuk.

Chumel kolem stánkù.
Vosk. Hlína. Vlna.



ostøí

Dé, e skoro nevidí.
Holá lípa uhlem
bez pozadí.

teprve nepøítomnost kreslí
tukou nejvyí tvrdosti
pod jaømovou linií
mi zdvojuje ústa
v peèetì
tvá mínusová tváø

Slepý stesku
smýkne slovem skrý 
za kuelem lampy
útoèitì, erb a tít.
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Tamara Archlebová

smutne sa za nimi obzrie a povie:  Chudera. 
V oèiach sa jej objavia slzy, ktoré máva vdy na krajíèku.  Vdy si musím spomenú na svoje màtve diea
a na rozvod s milovaným muom
ena s rozkysnutým zadkom, narvaným do slivkovomodrého nohavicového kostýmu s pukmi v dômyselných polohách filmuje rozjarených mladomanelov na
video. Kvôli efektu vylezú dokonca na najniie konáre nizuèkej smutnej vàby, nahnutej nad malý bazénik.
Nevesta si pritom rovnako zablatí biele lodièky, ako
pred chví¾ou skinhead, jej rodina jej ich pomáha oèisti.  Veï doma si to zmyje

Tigrica
Blíime sa ku kedysi krásnej topo¾ovej aleji, z ktorej
sú dnes u len úbohé zbytky, k pod¾a mòa najkrajiemu katie¾u Pálffyovcov na Slovensku, k Domu spisovate¾ov, k oáze pokoja. Vïaka ochote mojej kamarátky, výnimoène prichádzam autom, aby som nemusela
po kilometer dlhej aleji vláèi veci. Vystúpime z auta,
a v momente to na nás padne: vôòa zeme, jari, ohòa (z
dreva, ktoré pália vade naokolo), slnieèko, íre modré nebo, zbesilé spievanie vtákov (inak úasné ticho
a pokoj).  Preèo my ijeme v tom poondiatom meste?
 pýta sa Zuzka a znovu jej je skoro do plaèu, ako pred
hodinou, keï si myslela, e má pokazené auto (mala
iba defekt) a nemôe ma odvies.  Neviem.  Mlèíme,
hlboko do seba sajeme to vetko.  Preèo neijeme? 
pokraèuje.
Chodíme po rozmoèenej pôde, ktorá do seba nasala
ete nedávny sneh a dlhodobé dade. Na moèaristej
lúke je niekde mach, inde mláky, miestami sa nám
premoèia topánky. Vade okolo nené púèiky, hebká
zelená farba raiaceho lístia. Ona potom odíde spä do
mesta (musí, ak sa chce uivi) a ja sa snaím vyui
prvé lúèe jarného slnka. H¾adám miesta, kam dopadajú, najradej by som sa vystrela do trávy a vsávala do
seba omamnú vôòu zeme, cítim, e som s òou spútaná, aj keï od nej dávno odtrhnutá.  Preto, e si býk, 
povedala Zuzka. Neviem, pod¾a mòa sme s òou spútaní vetci, len nie kadý si to vie uvedomi. A ja som aj
maèka a jaterica. Keï leím na horúcej skale, niè mi
nechýba ku astiu.
Na strome uká malý ïate¾ s èervenou èiapoèkou na
pici hlavy, zo stromu na strom preletí ve¾ký ltý vták,
vraj lna, pod starou jed¾ou prebehne plachá veverièka. Uvedomím si, e tentokrát som veverièkám nekúpila lieskové orieky. A nedávno som sa dozvedela, e
veverièky pobehujú nie preto, e si usilovne zbierajú
potravu do zásoby. Údajne sú tak zábudlivé, e si nikdy
nezapamätajú, kam ju dali. Ale mono lieskovce jednej
(predsa som ich zopár nala vo vrecku) nájde druhá,
uteujem sa.
Objaví sa bielymi ma¾ami vyparádená, prenajatá limuzína a vystúpi z nej nevesta blondína, celá v bielom
a tuèný, zavalitý eních. Keï ich minieme, Zuzka im nahlas zaelá ve¾a astia, ale akonáhle sa trochu vzdialia,

¼ahnem si horeznaèky na slnkom ete dotknutú lavièku, pozerám sa na tiahnúce oblaky a meditujem nad
tým, e kadá generácia vie vdy o èosi menej o rastlinách a vtákoch naokolo. Ani staré ¾udové piesne sa u
skoro vôbec neodovzdávajú deom. Ja som v detstve
ete obronila, aby ma mama nejaké nauèila, ale aj ja
ich poznám podstatne menej, ako ona. Takisto z tajomstva starej kuchyne naich babièiek.
Zrazu  kde sa vzal, tu sa vzal  asi na pä metrov
odo mòa sa vynorí mladík, od hlavy po pätu obleèený
v èiernom, v baganèiach, ako faista, s vyholenou hlavou. Kým ostatní dedinèania, èo si vyli do parku pri
katieli na prechádzku, sú obleèení portovo (väèinou
v utiakových súpravách), on si oèividne dal zálea na
elegancii. Nepoèítal vak s blatom a teraz si namosúrene obtiera baganèe o trávu, o korene stromov a namosúrene si ich drhne suchým, pozbieraným lístím. Pozerá sa na mòa a ja rozmý¾am, èi vidí na mne, e som
idovka a èi ma nezbije. (Zuzka mi toti práve pred
chví¾ou povedala, e napriek farbe vlasov a oèí vyzerám ako jasná idovka). U¾avilo sa mi: asi si to nevimol (eby som mala fóbiu? Rozhodne sa bojím skinheadov, lebo sú krvilaèní, ako ich pittbully). Prejde okolo
mòa a spýta sa:  Len tak bez spoloènosti?  Ete raz si
ma celú premeria, ako tam leím vystretá na slnku
a dodá:  Leíte tu, ako taký lev.  Kyslo sa zatvárim,
s výrazom na tvári, e èo u. Ide ïalej, pri ïalom kríèku si znovu obtiera baganèe o peò stromu, úcha si ich
lístím:  Do pièe!
Pobral sa cez trkom vysypaný chodníèek a potom
cez bainatú lúku kdesi kríom cez grófsky park, ktorý je u len tieòom niekdajieho. Kedysi bol vraj omnoho roz¾ahlejí, jazdili po òom na koòoch. Ete za môjho
detstva sa po parku promenádovali elegantné, sebavedomé pávy a my sme do váz zbierali krásne perie, kto-
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ré im obèas vypadlo z chvosta. Rástlo tu mnostvo húb,
okrem iného aj kuriatka, ktoré dnes u takmer nevidno a park bol omnoho hustejí, starali sa oò, stromy neumierali pod tiaou imela a iných parazitov a chorôb,
ani ich tak okato nerúbali.
Holohlavec zmizol kdesi smerom k neïalekému pomníèku Panny Márie za ohradou parku. Bohvie, èo tam
chce. Do parku dnes má prístup u kdekto z dediny,
ktorá je známym sídlom slovenských národniarov
a hemí sa podobnými týpkami, ako je tento tu. A potomkami tých, ktorí vykradli, teda zotátnili katie¾.
Niektorí z toho vraj podnes pekne ijú. Holohlaví arvanci s prasaèími ksichtami sa mali od koho poduèi.
Dodnes tu kolujú historky o tom, ako pred vojnou
piekli miestni idia maces s krvou z kresanských panien. Mnohí tomu dodnes pevne veria.

Na druhý deò si nájdem jediné miesto na lúke, kde
sa dá posedie: na kmeni jedného z dvoch vyrúbaných
stromov. Som tu zatia¾ sama, dedinèania prichádzajú a
poobede. Zrazu sa z lesa, od pomníka znovu vynorí
vèerají chlapec v èiernom. Celý èas, ako sa pribliuje
rovno ku mne, sa na mòa uprene pozerá. Opä ma
chytá èudný strach, obzerám sa, iba v dia¾ke sa blíia
nejakí ¾udia. Nedávam najavo, e sa cítim nepríjemne.
Naopak, pokojne sa vystriem, s hlavou zaklonenou dozadu, opa¾ujem sa.  Zase tu leíte, ako taká tigrica.
 Áno, mám rada slnko,  hovorím. Prisadne si na
ved¾ají kmeò.  Ste tu v katieli?  Áno, pracujem. Píem.  A èo?  Velièo. Aj prekladám. Z maïarèiny. 
Èakám negatívnu reakciu, ale berie to normálne.  Vy
ste faista?  risknem priamu otázku na telo.  Nie, 
hovorí.  Preèo? Ste holohlavý a ste tak obleèený.
V èiernom.  Nie som. Myslíte si, e kadý, kto je vyholený a má èierne aty, je faista?  Oni sa tak obliekajú,
a skinheadi.  Ja nesúhlasím s ich názormi, nie som ani
rasista. Nikto nemôe za to, kam sa narodí.  To ma
z jeho úst prekvapí, oacovala som ho inak. (Vrelo mu
dávam za pravdu). Pôsobí dos primitívne. Vimla som
si, e má na èele hlboké ryhy. Na to, e  ako prezradí
 má len devätnás rokov, vyzerá riadne strhane. V pozadí sa objavia jeho kamaráti s dievèatami, a z dia¾ky
naòho zakrièia:  Ahoj, mafián!  Práve sa ma spýtal: 
Myslíte si, e aj ten holohlavý je skinhead?  Asi nie, hovorím, nemá baganèe, ale tenisky.
Ale po slove mafián mi svitne, e mono je z tejto
brane, a asi nie som ïaleko od pravdy. Pritom mi rozpráva o sebe. O tom, ako sa sklamal v ivote, aj v dievèatách. Vetko je iba o peniazoch, svet sa skazil, ¾uïom
ide u len o prachy a kalú aj na to, èi pritom znièia prírodu. On sám je vraj vyuèený murár a teraz robí ako
rybár na blízkom rybníku. Ale nejako èasto spomína
erotické kluby a to, e jemu je u jedno ako, ale chce
i dôstojne, nechce sa cíti menejcenní popri iných
kvôli tomu, e má menej peòazí. Porozpráva mi aj príbeh svojej kamoky, ktorú matka vyhnala len preto, e
jej frajer jej zohnal miesto v erotickom klube. Pritom
teraz koneène ije na úrovni. A rodiè by pod¾a neho
nemal kvôli takej veci odohna od seba vlastné diea.
Ja som mu rozprávala o tom, e pre mòa  napriek
tomu, e celkom rada míòam peniaze  nikdy neboli
prvoradé. Dokonca som neraz odmietla monos ma
ich viac, za isté kompromisy. Bol ve¾mi prekvapený. 
Vy ste ale zvlátna ena,  obzeral si ma. A nikdy ste
neo¾utovali?  Nechcela som zo seba robi hrdinku, ale

Do parku prichádzajú koncom týdòa dedinèania,
rodinky v utiakových súpravách, s koèíkmi, nevkusne vyopièené detièky, ktorým rodièia  asi aby sa necítili zbytoèní  vetko nezmyselne zakazujú. O èosi ïalej sa zasa húpajú na zvykoch grófskych stromov
dedinskí chlapci, skúajú, èi sa pod nimi zlomí konár.
Sedím pre zmenu v bazéniku, ktorý je teraz vypustený, vietor po òom naháòa lístie. Toto je jediné miesto, kde pomerne málo fúka. Bazén má taký istý tvar,
ako stropná tukatúra niektorých sál v katieli. Architekt vetko umne premyslel. Ten istý oblý tvar sa opakuje aj na tyrkysových kachlièkách dna a okraja bazénu. Ten slúil pôvodne urèite iba jednej, nanajvý dvom
osobám. Teraz sa tam v lete è¾apotajú aj dvadsiati. Nieko¾ko starých, vzorkovaných kachlièiek u popraskalo,
alebo sa zlomilo. Chýbajúce nahradili obyèajnými modrými, bez ornamentu. (Kto by sa s tým dnes piplal?)
Napodiv ich chýba málo: práca starých remeselníkov
vydrala dlhé desaroèia, nie ako dnes.
Rodinka s dvomi demi sa chce foti na schodoch bazénu, no keï ma zbadajú, ako tam sedím dole, v kúte,
trochu sa zahanbia a ahajú inde. ena èosi povie muovi o mne, v zmysle, aká som smutná, a ten na to
s typickou záhoráckou drsnosou odsekne:  Povedz
jej vtip, bude veselá! Ich synèek hodí do bazénu kameò a gatan. Otec ho pokarhá.
Chví¾u ete pozorujem dlhonohého pavúka, ktorý sa
tie vyhrieva na prvých jarných lúèoch slnka, na kachlièke farby mora, neïaleko mòa. Potom sa poberiem
na krátku prechádzku, aby som si rozchodila zmeravené nohy.
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(vtom som si pripadala ako Edith Piaf pri svojom známom vyhlásení) tvrdila som, e nikdy. Ak by som zaèínala odznova, asi by som skoro vetky svoje chyby zopakovala. Asi som nenapravite¾ná idealistka. Ale ja sa
chcem cíti sama pred sebou èistá.  Kalite na to, èo si
o vás myslia iní, nechcite sa im vyrovna, staèí, ak budete spokojný sám so sebou. (Nemyslím tým, e ja som
sama so sebou vdy spokojná a je pravda, e s ubiehajúcim èasom by sa mi páèilo ma viac peòazí, ale skutoène by som sa nikdy nestala ich otrokom a hnusia sa
mi ¾udia, ktorí vsádzajú na jediného boha  Mamona).
Zdalo sa mi, e som mu trochu pozdvihla náladu a trochu sa zamyslel, e je aj iný spôsob ivota, ako sa vystatova pred ostatnými, ako mi je dobre.  Okrem toho
 dodala som,  tí, èo majú ve¾a peòazí, majú o ne stále aj strach, majú s nimi (a s majetkom) starosti, èi u je
to dom, auto alebo záhrada. Boháèi sa neraz trasú
o svoje deti a mafiáni asi tie nemajú ¾ahký spánok,
musia ma neustály strach.  Dobre, majú strach, ale na
druhej strane aj keï im povedzme hrozí krátky ivot,
môu si ui vetkého, èo si len vymyslia.  Záleí to od
povahy, èi uprednostòujete krátky ivot, plný strachu,
ale materiálnej pohody, alebo skromnejí, s èistým svedomím. Krátko sme sa rozprávali aj o base. Na moju
poznámku, e basa väèinu ¾udí asi pokazí, sa rozhodne bránil. Pod¾a neho nie kadého. Niekomu prospeje. A zamyslene vratil hlboké ryhy na èele.
Tým sme skonèili. Dos bolo mravokárnosti, povedala som si. On sa mi ete priznal, e si myslel, e som
taká dvadsapäroèná, maximálne tridsaroèná èajka,
e nevyzerám na dve ve¾ké deti. Cítila som jeho poh¾ad v chrbte, a kým som sa cez ve¾kú lúku nevrátila
do katie¾a.
Od vrátnièky  s ktorou som sa o òom neskôr rozprávala (tu sa vetci navzájom poznajú)  som sa dozvedela, e je to chudák, ktorého otec dos odvrhol,
lebo sa mu menej darilo, ako jeho ostatným trom bratom, keïe nemal ich schopnosti a e krátko sedel aj
v base. Je kvôli tomu vetkému zakomplexovaný
a momentálne bez roboty.
O nieko¾ko dní som ho videla obmieta sa okolo
katie¾a a obzera sa, no nevyla som von. Asi sme si u
povedali to najdôleitejie

Ruth?  Váham, èi jej oznámi, èo sme zaè, ale aj tak nás
tu majú u v zuboch, ako Maïarov, nechcem si to ete
zhori, navye jej zlomyse¾ný, skúmavý poh¾ad ma odrádza. Nemám teraz chu sa púa do podobnej debaty. A najmä nie s òou.  To nepoznáte? Veï je to staré
biblické meno, ako aj synovo  Daniel. Nikdy ste neèítala v biblii Knihu Ruth?  Èudne sa na mòa pozrie.
(Neskôr mi povie moja známa, veï to je v Starom zákone, ten oni neèítajú. Oni len Nový )  A ste aj vy
kresania?  pokraèuje provokatívne.  U mi je jasné,
e sa jej zrejme od zaèiatku nepozdávame, nezávisle
na mene.  Sme ateisti,  vyhlásim.  Ah, povie. Vetci
máme to svoje (a vidím, e si pomyslí svoje ). Alebo
aj nemáme,  pomyslím sa zasa ja. Mala som jej rovno
poveda, e sme idovky, aj tak to vie. A vedia to vetci v katieli, lebo to je prvé, èo ich zaujíma. íri sa to
rýchlosou ohòa. A potom im srí z oèí vetko iné, len
nie láska k blínemu. Stále si neuvedomujú ani len to,
e ich Jei bol tie id.  Dobre,  hovoria.  Ale vy,
idia ste nám ho zabili.  Keï, tak sme si ho zabili
sami. A stále si neuvedomujú ani, e kresanstvo by nikdy nebolo vzniklo bez idovstva. Najviac ma vak tve
tá ich hraná láska k blínemu, prièom ve¾ká èas kresanov nedokáe ¾úbi ani svoje najbliie okolie, dokonca ani samého seba.

Bohumír Koláø
2 x haiku

Kdoe jsou starci?
Dìti v nejlepích letech
u øeky Léthé.

Pro kadou kolu
je i poslední student
ivý dokument

To s tým idovstvom vak predsa nebude len fóbia
z mojej strany. Keï za mnou príde na dva dni dcéra
a musí sa zaevidova na vrátnici, vrátnièka (bývalá upratovaèka) vyzvedá:  A èo to má za èudné meno, e
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Juraj Kalnický

zostrih
prastará ohnivá príèina ivota
na oèi kveteny keï stelie svoje lúèe
a ku jej koreòom zosiela inotaj
v posolstve vlahých pár

leto tvojej nehy
èas u sa delí odmerane
medzi tvoje
a medzi moje dlane
len pamä bosá
behá po paiti dejov
v ktorých si stále
príalivo sladká
navzdory predpovediam
e jeseò prichádza
a spàchne i tvoja
predzáhradka
plná svedkov
cítim to - som v nieèom
poriadne namotaný
a ete si viem priai i tým
e premý¾am tu
o tom vetkom

nastavujem jej tvár
aby ju amor zdanil
za zrasty neblednúce
v tomto sa apolón u veky nezamotal
cez s¾uèku dobrozdaní
mozog mi osadí v závitoch polyglota
e beí pospiatky
vsnívaný do túby hladi jej pevné lýtka
na plné obrátky
tak to vie zostriha u iba beloritka

Tamara Archlebová

starosta

chudobní milenci

rovnako krásne spieva
à capella
ako s hudobným podmazom
pri mojom hluchu
sa to zdá by a neuverite¾né
e z toho chovu i ja som
na salai nad záborím
vchádza do koliby
akoby mu chýbal prst
ktorým sa klope
a nahlas vraví o tom
o èom sa ostatní boja èo i len uka
a keï ho odniekia¾ vyhodia
ako ve¾ký vdy dopadne
na nohy
zima prichádza k nám
a keï on poriadne pozatvára okná
a obleèie si dlhé nohavice
v ktorých na chlapa vyrastie
a potom do jari píe také dlhé listy
e nedovidí na bodku
no aj tak v dedine nemáme vetko
naastie

zoberieme sa
a
postavíme si
penisèek
(asi 1972)
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Milena Fucimanová

srdce v poloze embryòátka
které si z nekoneèných moností rozpínavého vesmíru
vybralo právì tento prostor
a s dùvìrou pøistálo mezi
chlebíèky a modrý portugal

Èerstvá áva
Je zaruèenì pravá
Je z plodù vyhøátých a vyzpovídaných
rozhøeená vèelími doteky
a sluneèními almy

Beze slov
Moje stará známá ebrající èerná kráska
u dva roky permanentnì v jináèi
pøebíhá od kostela ke kostelu
jako Lazarova sestra Maria
pøed zástupem rozezlených Mart

Je to následnice trùnu a její poddaná
voní potokem
Ach boe jablko na vandru
Zletilá pøíroda je ráda pøistiena

Kategorie èasu

Bájný kùò s kopyty z ohryzkù
klue mezi jablonìmi
klue mezi slovy a naslouchadly

Zpozdila jsem se o prùvan vlasù
a u mi ujel
Moje jízdenka (ádné laciné béèko)
u patøí mezi tøídìný odpad
jako dnení odpoledne
poslintaný rukáv
okna na chùdách

Pádí tudy mìsíc sbìratel
Na dnì koù je rozloený pùst
aby neukáplo

Na parkoviti

Autor Bagtyropiè
Slavomír /Kudláèek
Autor Autoroviè

Slavomír Kudláèek

Kámen z Dunnottaru
Brát vìci bez názvù
jako kdy hladí
vlasy vlnì

Mui z Iony *
Moná u nemá cenu mluvit o Ionì.
Ale co mysleli, kdy cestou na sever
poprvé uvidìli Cuillin Hills?!
Nejspí, e k nebi trèí èerný køí.
Jen pro pozvané

brát vìci do ruky
tak jak vypadly
z devonské skály:
vrásèitý kámen
do nìho kdosi otisk
èáry dlaní.

(* Mnii z klátera na ostrùvku Iona íøili v 6.7. století
køesanství po nehostinných ostrovních konèinách
severozápadního Skotska.)

Sgeir Mhór

Kadý den lodi

Po návratu ze svìtla ostrovù
nejsem u 3. mìsíc schopný
uklidit ze stolu pár keblí.
Nic nedìlám, o nièem nepøemýlím.
Radìji sedím a pohrávám si s mapou
a zvukem slov jako Rúbh an Dúnain,
Cean na Beinne, Sgeir Mhór.
Je tu ticho a na stole pár keblí.

Osud je temný a hlubí
ne vechny rokliny moøe.
(W. H. AUDEN)

Kadý den lodi z Mallaigu a Obanu
vyplouvají k ostrovním horám
na kterých vlají obojky mlh.
Právì teï, jako kus odtud
autobusy a vlaky.

Lom na úboèí

Tak takový je výdech svìta!
A já si kreslila u bùhví co:
Zápach jak chomáèe ustøihaných vlasù

Právì teï
èeká na molu vousatý rybáø
kterému pøijídí vnuèka na prázdniny
a vechno voní moøem
jako kus odtud nádraí
potem a chcankami.

Poledne mimoøádnì oblé v pase
To z tìch dalamanù rùzných znaèek
Mezi auty nehrajeme kulièky
Kapoty neklapou jak vodní mlýny
Jetì nejsou modelem pro rytiny
ale u hnízdí podivnì hnízdí
bez touhy po druce bez touhy po druhu
na parkoviti

INZERCE --------------------------------------------------

Autorské ètení

Tam v èerné vodì lomu
k nìmu jsme veèer sestoupili z hory
se pod dohledem skalních tváøí
zabìlalo tvé obìtované tìlo.
Vìtina vìcí na dosah.
Daleko vedly høbety
a smrt se zdála vyvìrat
ze skal, na dotek krutých.

Chladnì soustøedìní
lodníci Caledonia Mac Brayne
tì za pár liber vyvezou
kde køivka edé vlny
je funkcí osamìlého boha

Nazí jsme lezli dolù.
Dál ? Dé na jeviti.
ivot na jedno pouhé ití.

Zpráva z vìstníku odborového svazu
rybáøù hlubokých moøí:
11. ledna 2005
se potopilo 9 lodí
za bouøe nejvìtí z tìch
jaké obsahuje pamì.

Dvanáct divákù idlemi povrzává
tøináctá autorka verù:
pokorná s pýchou podmáznutou pod oèima
aludek sevøený

$
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Ivo Odehnal

Pod psa
i lunì obèas rupne v bednì
a vlásky jí pøetékají
po celé dìdinì

Vymøení
Èas mlácen sochorem i starodávná pùda rezaví

Tma zpita jako o funuse

Chlévu vyschlo moèùvkové hrdlo
I kùlna v rozkladu

Právì vyhøezlo svìtlo
Nu a co?

Co zbylo nahoøe
propadlo
Z maturitního pøístodolku
civí tupá kosa

Urnièka lásky cloumá ouravým víkem

Autor Bagtyropiè
Ivo Odehnal
/ Autor Autoroviè

Práh se sklenìným polem

Chvìní

S bdícími
byl jsem zahnán k sychravým prahùm

I dny nìkdy hoøí jak chtìjí

Snad proto mne pøedela ízeò

Bílý høebínek
z èerných vlasù tluèe do tmy
a kadým nìným zavanutím
èas rozkymácí

Èím jsem si vlastnì ?

Na kùlech krvavé drobeèky luk

Klidem omatìným sliby?
Èervem svìdomí?

(zeloutlé chalupy
zalezlé mezi chlupaté kopøivy)

Slyím výsmìná posmrkávání

Ale i tam plane nìha
jakoby od plotu k obzoru
od hory k hoøi

(plný hrdelní pøe z hladu hor)

I hodinám buí srdce
Zatímco oheò tanèí
neslyet dech

Pavuèinami opentlenému ebøiòáku
ani hrabice nekynou

Veèerní nuda
(vypasená krásou)
otvírá klín ptáku noci
a s hrstkou hnoje oèichává smrt

Z èepu vypadl nákolník
Na kolním ráfku loukotì prchají

Vyí princip moci

Komu vadí e osud smrdí?

èasto
(ne se vynoøí zvuk)
kvete mi v srdci
strach z ticha

(sníh s vyhrnutými rukávy
vyzývavì chlemtá vèelí polévku
v mé chladnoucí kapse)

/dé úpisù/
Pøevykující køoví napumpováno jako zmije
Vodní krajina s orlíma oèima
Je pravda
e sladkou bøidlici ovívá
laskavá kleè?

Za stodolou
pøimknutou k snopùm
bubnuji na ovesný mrak
sám v poli

Orání
Høebelcování
Oj pod høbitovem lesklý pluh
a já poèítám blytivé høbety hlíny
za krkem kostela

Stesk ryje nosem
a z pøekvapené tmy trèí
mongolský køivák

Øíjen z trnek pláty vytepává
u od rána

Úlomek podzimu
bodá
sychravým jazykem

Nemytý les èpí

Krávy táhnou kopec

voda pøitom úpìnlivì vydechuje vùnì

Ornice funí
Na dlaních kamenný skøípot

(dùm písku skøípavì teskní)
Ohnivý písek vycenil zuby
(to aby nám z nebe
neujídal chléb
pøespolní pán)

rohoku rána
ooupávají
zaaté zuby dne

Se strojem na seèku kamarádí stodola utahaná taneènice v kravských postrojích

V onu snìhobílou chvíli
hustì zpívá i les

do syrových kmenù
ryji úpisy

Nenadzvedává vak svìtlo náhodou vepøový vítr?
(proè si vlastnì písnì kladou studený oheò do úst?)

Statný kouø krèí rameny

A proè vzhùru vzlétají nafouklé krávy ?
Na høbitovì
sníh navléká vìtvím na prsty
bílé rukavice

(na práek marnì nedrtím strach)
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Pavel Urban
To ráno
boh zalial mesto
hustým mliekom
keï letmo
zhora hromil
kanvièkou
pár zachytených
makových zrniek
odsýpal starkej
do zástery
keï sa ponáh¾ala
do neba
po mesaèný koláè

Zimomriavky
prila ako tie ostatné
pred òou
nalíèená farbami
na upätí neba
stihla zavesi na krí
stráneho anjela
vraj len èmáram
do vetra
keï ma zvádza
za mestom
opojený sa zatia¾
cez suché listy
dokopávam k pointám

Sychravosti
aj túto jeseò
si slnko
vylámalo zuby
na chladnom humore
prízemných mrazov

zrána vrazilo
do hrdla
skrehnutým vtákom
spä ich piesne
a naivné dievèa
v siekovanej take
nesie jablká

Autor Bagtyropiè
rozhovor
/ Autor Autoroviè

ahal
správne karty
z teplého rukáva
a motý¾om
sa smial
do tykadiel
keï mu zhrubol hlas

ROZHOVOR

Na výstavì Høbitove høbitove v Námìti na Hané jste pøedstavil soubor Èeský
náhrobek 18002000, kadý rok je reprezentován fotografií náhrobku v tom
roce vytvoøeném. Která období se vám nejhùøe kompletovala?
Problémy jsem mìl s lety kol 184050, klasicismus se vyèerpal, sochaøi u nacházeli zakázky mimo høbitova a výroba náhrobkù se ocitla
v rukou neinvenèních kameníkù. A potom k mému pøekvapení s normalizaèními sedmdesátými/osmdesátými léty minulého století, to je
vskutku eï, ani na høbitovì nebylo tehda radno vyènívat. Domníval
jsem se, e bude vìtí problém s padesátými léty, ale to jetì doívala
tradice i øemeslo, tam se dají najít pozoruhodné kousky.

(s fotografem, kreslíøem, malíøem, filmaøem,
cestovatelem a literátem Miroslavem Urbanem)

dnes vráskavou rukou
molí list
dcéry strateného otca
pred bránou
azylového domu

pre ete jeden
rajský príbeh

A v produkci dneka?
Velmi zøídka. Jsou-li budovány nákladnìjí náhrobky, vesmìs jde
o sériový nevkus, navíc èasto mizernì øemeslnì provedený. Z produkce let po listopadu 89 ponejvíce na zdejích høbitovech upoutají nepøehlédnutelné náhrobky svìtských, tím míním lidi od kolotoèù, houpaèek a kdovíèeho. Pro jejich rodiny jsou náhrobky jedno z míst, kde je
rod zakotven, vymezen od okolí a mùe se jím prezentovat, dnes u
bez zábran. V reálu to jsou vesmìs velké tmavé letìné kameny
s hyperrealistickými portréty zesnulých, mnohdy témìø v ivotní velikosti, vdy pøezdobené sokami, svítilnami a kvìtinami, a na dobrých
místech. Druhá spoleèenská vrstva, vymezující se v náhrobcích, jsou
lékaøi, ti tak èiní kultivovanìji, vesmìs drobnìjí plastikou.

Priekupníci
nocou sa èasto
v meste
preváa neha
pinavými ulicami
na úteku
spoza záclon
vynáa spánok
z osvetlených výkladov
vtedy je aj mu
len ena
a diea samo

aòo
ako chlapec
chcel by vojakom
z prvej línie
s prakom v ruke
bea na západ
oproti slnku
sledoval
ranné zívnutia
hrdzavej bránky
odieral si kolená
keï uèil
stromy v záhrade
gymnastiku



Sused
mal hrdzavú kóliu
takú ako kosa
ktorej
podaté steblá
spievali
lúène historky
vdy keï okolo
prelo
ïalie leto
brechala
na mesiac
vtedy prievan
vyfúkol svieèkam
z pred oèí
posledný plameò
v babkinej izbe

Dievèatko
tri prvosienky
v malých dlaniach
a na verande
ufú¾ané topánky
tak sa hráva
moja mama
na zaltnutej fotografii

I na høbitovì plachý vetøelec
Chystaná výstava høbitovních fotografií a kreseb bude otevøena v den
vìnovaný památce zesnulých. Na které Duièky nejvíce vzpomínáte?
Shodou okolností jsem se ocitl na Ve svaté podvakrát v Jiní Americe, ten záitek bych si rád zopakoval V Mexiku se pøed tìmi svátky
vude peèe mazancové peèivo v podobì hnátù, prodávají se lebky
z cukru, prosa a kdovíèeho, na nì za mírný peníz napíí vae jméno èi
jméno toho, koho chcete obdarovat. Vude po mìstech byly zbudovány
doèasné oltáøíèky, vìnované smrti èi zesnulým, nebo stoly vyskládané
potravinami, alkoholem, kuøivem, ovocem, jako hostina pro nebotíky.
Na vsích (od èerstvého hrobu) byla kvìty vyznaèená cesta k nim, aby
nováèek nebotík nebloudil, jetì se nevyzná. V den duièek jsou høbitovy plné lidí, oplácejí návtìvu nebotíkùm, jedí, pijí, zpívají. Vude
plno barev, pestrého obleèení, kvìtù, má to a karnevalovou atmosféru, jak skoro ve tam. V indiánských vesnicích na severu Peru oltáøíèky na ulicích nebyly, o to víc se na høbitovì v den mrtvých pilo, piknikovalo, zpívalo a halekalo, moná ne tak vesele. Ale ani tam nebylo to
nae urputné vytìsòování smrti kamsi za obzor.

Vae nejoblíbenìjí období na høbitovech?
Na èeských klasicismus, to bylo asi nejvýraznìjí a nejosobitìjí období zdejího funerálního sochaøství, a nejen praského, i kdy ani to
není dosud docenìno, Práchner, to je sochaø evropského formátu. Velmi poutavé jsou kupøíkladu poèetné soubory náhrobkù severoèeského
pohranièí (luknovsko, Novoborsko ). Z toho, co znám z Evropy, tak luický barok (Görlitz, Bautzen, Zittau ), ikonograficky pøebohatý
a grotesknì expresivní, s tìmi odevad se klebícími a chechtajícími
kostlivci.
Vae oblíbené zemì, co se týèe pohøebi?
Velmi na mne zapùsobily islámské høbitovy arabského svìta, svým
despektem ke smrti. Na hromádce písku rozbitá tvárnice, cihla, kus cementu, pár støepù

Èím si vysvìtlujete pøítomný úprk pøed smrtí?
Vrcholnìkonzumní spoleènost pøítomné chvíle je zacílena na vìènì
neukojeného infantila, enoucího se za stále novými poitky a hraèkami. Na tom zaloen ekonomický kolotoè dneka. Smrt je vìènému konzumentu chybou v systému, její pouhé zpøítomnìní ten kolotoè pøíli
znicotòuje a jeho samého znevìrohodòuje, proto ji vytìsòuje a je
k tomu veden majiteli kolotoèù a trnic.

A u nás doma?
Dost unikátní je tøeba to, e na mnoha venkovských i malomìstských høbitovech najdeme desítky náhrobkù starích sta let, to leckde
není. V Bretani kupø. jsem na pohøebitích ke svému zklamání nael
nejstarí náhrobky ze 70. let dvacátého století, fungující trh to tam
zaøídil.

Jak se to projevuje na høbitovech?
Stávají se rezervacemi odelých èasù, pozvolna patrnì vymizí, dnes
u v Praze pomalu polovina nebotíkù nemá hrob, je nìkde vysypána.
Není-li hrob, chybí dalí z koøenù, co spojuje, ukotvuje, pochopitelnì
tìm, co tu zùstali.

Jak jste se na høbitovy dostal vy?
Poèátkem osmdesátých let, pøi dokumentování zdevastovaných pa-
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mátek. Mnohé høbitovy, a nejen v Sudetech, byly velice zalé a zpustlé, co mne jakoto opodìného romantika oslovovalo. K zobrazování
se mi to jevilo atraktivnìjí, ne ty u ponìkud únavnì se opakující
venkovské pøízemní zámeèky zapadlé do bahna státnìstatkového marasmu.
Na tìch prvých fotografiích bylo plno romantického høbitovního haraburdí a bylo to udìláno nepouèenì a hodnì naivisticky. Dnes vìcnì
dokumentuji projevy høbitovní kultury a nekultury barevnými diapozitivy, volnou èernobílou fotografii jsem opustil na poèátku devadesátých let.

Pouíváte výhradnì drobných formátù, v posledním desetiletí ne vìtích ne
A4, proè?
To mé kreslení je èasto docela pracná ruèní práce, nedá se provozovat na velké ploe, kdy není k dispozici pro kreslení celý den. Finanèní náklady nejsou té zanedbatelné, malé formáty se lépe skladují. Velkou èást pracovního ivota jsem strávil v maringotce, tam vìtí papír
ne A3 nebylo na co poloit, také jeden dùvod.
Chtìl jsem v mládí dìlat grafiku, nedostal jsem se k tomu, tak jsem
si ji zaèal kreslit. Ta z pøelomu století, pochopitelnì pøedelého, kterou
jsem obdivoval, a z ní jsem i vycházel, velké rozmìry nepouívala.
Ten pokojový rozmìr mi zùstal, je v komunikaci sdìlnìjí, k velké ploe tøeba moc fachy, a ta mne nebaví.

Bál jste se pøi práci na høbitovì?
Mrtví nekouou, ublíit mohou i na høbitovech jen iví. Vìtina
oputìných bohatých hrobù v Èecháchbyla vykradena. Jednu partièku
jsem potkal tak pøed dvaceti lety pøi práci v hrobní kapli na dost oputìném høbitovì ve vylidnìném kraji západoèeských Sudet, zrovna páèili kovovou rakev. To jsem mìl strach jetì na nádraí.
V exotiètìjích zemích pochopitelnì ano, tøeba v obydleném mìstì
mrtvých v Káhiøe èi na zaniklých èínských høbitovech v Bangkoku
jsem si nebyl jist, co mne potká. Nebo kdy mì osamopalovaný domorodec hluènì vyprovázel z pohøebitì na jihu Etiopie. Ale i v Evropì, ve
panìlsku tøeba se na høbitovech nesmí fotografovat, vdy, kdy pøijeli
policisté, bál jsem se o filmy.

Èím jsou svátky Duièek fotografovi a výtvarníkovi?
Pro fotografa-dokumentátora je po sezónì. V krátkém listopadovém
dni sluneèní svìtlo mnohde nepøehoupne pøes høbitovní zeï.Na hrobech je plno kvìtin a vìncù, pøekáejí, po cestièkách chodí mnohem
více lidí a høbitovní fotograf je na høbitovì pøec plachý vetøelec. Kreslíøi zaèínají dlouhé veèery, pøející soustøedìní i vytrení
(OlomoucSokolov, záøí 2005. K výstavì v Café 87
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JAK TUÈNÝ, JAK KRÁSNÝ KOCOUR TEN BYL

ivit ty dnení fracky!

(hrst verù mladých let /19831986/)

Kdyby si von radìj tláskal bobe!
Ale to von ne, to von ne!

***
Nastøíkal si fakany!
A teï je musí ivit!

Poslední paprsek odmítá tmu ve skle
Pohár je dopit pikot dojezen
Zùstává umøít a ve to tak prosté
Jak slunce posté zmizet v krajinì

Holt musí hákovat!
Musí pìknì makat!
Vod nevidim
do nevidim.

***
Roztekly stopy v selém snìhu
V propadlých hrobech hrdla neízní
Neumí køídla jen prach mizí prachu
A vadne hlína co nás zatíí

Ty rozrùznìné tváøe lidí
Ty rozrùznìné tváøe lidí,
proudiví po bulváru metropole

v Muzeu umìní Olomouc pøipravil David Hrbek.)

Na nì nesmí ulpívat pohledem!
nato na nì s úasem zírat!
nato se za kýmkoli z nich otáèet!

***
Jako by se ti kostlivci z náhrobkù, kdy jste je pøestal fotografovat,
nastìhovali do vaich kreseb
Ta smrt v nich je vdy nìjakým zpùsobem pøítomna, ostatnì jako
v ivotì. Dáno to u mým ustrojením melancholika. Obèas v kresbì polohy støídám, v období figur je smrtka èitelnìjí, ne kdy je ukrytá
v ornamentu, to mùe zvenèí mást. Èím jsem starí a jí blí, tím jsem
ve výrazu umírnìnìjí, u tam není tolik klebu a grotesky, víc snad
touhy po smíøení, pøitakání, splynutí

INZERCE --------------------------------------------------

U taky ledacos mne bolí
A ztìka chodím do schodù
Za chvíli o francouzské holi
Klièkovat budu osudu

Aèkoli kamsi chaoticky kráèejí,
kadý zaneprázdnìn sám sebou,
v okamiku, bleskurychle by zjistili,
es kdokoli, ach kdokoli snad jiný

Jednoho ivota a pøíli
Ne nechci ádné vzkøíení
Zmizet jak pramen jako pøíliv
Je slunce v odliv promìní

Pøíbìhy vaich postav v pøítomné chvíli se odehrávají na neutrálním pozadí,
figury se v poslední dobì omezují na nejelementárnìjí znaky. Døíve tomu tak
vdy nebylo, propùjèoval jste si nejrùznìjí kostýmy a nìkdy je hnal do dost
bizarních stylizací, èasto jste se inspiroval zemìmi, jimi jste cestoval. Co
znamená tato promìna?
Vechny pøíbìhy si jsou velmi podobné, v tom dùleitìjím, jako hlad,
ízeò, touha, její naplnìní, nenaplnìní Pøi urèitém nadhledu se jeví zamìnitelné, dají se pokládat za jeden pøíbìh, stále se opakující. Kostýmování to znejasòuje, jako nadbyteèné se vytratilo, pro tuto chvíli.

Autoportrét
Vím èím jsem nejspí byl,
byl jsem vìtinou nerad!
Vím èím jsem nejspí nebyl,
byl jsem docela rád!

***
Pokleslá vùle ubývají síly
Pøestárlý vrabèák z hnízda vypadne
Pramice snù rezem zakotvily
Není víc dálky je tì zve

Stavební mistr, projektant,
vedoucí kina na periferii Teplic.
Kavárenský povaleè
anebo továrenský dìlník.

Pod berlí vyschlý písek skøípe
Ze zítøka vstøíc ti plísnì dech
V prach propadly se vèerejí tvé písnì
Nìmými ústy trapnì lapá dech

Dìje ve vaich kresbách se èasto odehrávají v návaznostech, nìkteré figury
se vracejí, jindy kresby na sebe navazují v podobì jakýchsi seriálù, jako by byl
vyprávìn jeden nekonèící pøíbìh
Pøíbìh autora, je to víceménì o nìm, a moná proto ty zmiòované
kostýmní pøevleky z dávna, ukrýval jsem se v nich

&

Topiè v plynové kotelnì zdejích lázní.
Èekající na onu revoluci,
je, jak ví, nikdy nepøijde
(revoluce srdcí a duí )

'
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Petr Král

xxx
Závidí Standovi ranní fernet,
do konce snu ho pak marnì shání
po celém mìsteèku, modravý ranní fernet
k poflámové polívce. Je jistì marné hledat fernet
ve snu, koneènì stejnì
jako v okolní Paøíi, kde obèas èíník nese ulicí
pití na tácku,
nikdo vak pro tebe ani pro tvé pøátele.
Natìstí poøád máme knihy u postele, ranní kafe,
výcarský nù, varhany Yamaha, jeøáby Thompson.
V koupelnì visí tvùj upan, venku ve výkladech
táhnou armády kabátù.

PØESUNY

xxx
Poslední výzvy k válce
v hloubi tìlesných atníkù.
Jídla demonstrují v talíøi,
ruka náhle ve vlasech
co zpráva.
Z aut pod vrstvou pachù
dál syrovì táhne,
nemíním ti úètovat støetnutí v metru, pohledy
na hodinky, svìtelné èíslice na pohaslých
budovách,
nechám dni kantýny i astrofysickou kuchyòku,
nìnosti proudící bez nás
v naich chodbách; dál jdeme be i bop, èerství
venkovani bez vlastností.
Dny detì budou pojednány co provizorní
kontratyp,
tak jako jsme pøedem víc zpáteèní taxík
ne mylenka na ty, k nim jdem na návtìvu.

xxx
Vítr nadouval noc, nechával znovu vlát kùi
v odstupu od tìla,
støechu a dveøe drnèet mimo dùm.
Víno dál táhlo samo, z ulic do il
a zpátky. Nìkdo toho mìl dost, snad
ty sám; okolní tma spolkla vèas adresu
i jméno. A zítra vyene sousedku z domu dalí
manelská bitka
najde venku ranní ulici jak útìnì neobydlený pokoj.

xxx
xxx
Dìlník v pondìlním svìtle
je celkem dobrák, køiklavá helma, tupost jeho sbíjeèky
a mobilu mluví ale za nìj, a mají navrch.
To jistì není, co se má øíkat nahlas,
jen co den jasnì hlásí hned od rána.
Má vlastní role v dìjinách teï spoèívá v ponoøení lièky
do kafe
a v nesmlouvavém míchání.
Autobus vozí v deti po mìstì
èerstvé psí enóno, to za jízdy pomalu stárne,
dvojice se stáhla na kraj chodníku,
kde kadý vrùstá do vlastní louièky.
Brzy podzimní výslechy,
snad (pøání) i trest pøíli èinorodým.
Nakonec zbývá ornament: uzavøená maska, v ní se
vyprazdòují
základní struktury.

Víc v noci, ne v sobì,
trochu se hrouí
a trochu vrtí, za á otrávenej, a potom - boènì má chu na lok vody.
Která pøátelská ruka nás vprostøed tmy
podrbe na zádech? enská èást vesmíru teï jen
usedavì mí
do prázdna sychravých stodol,
muská topornì trèí v jejich zdech.
(Neuel nám skrytý ivot mansard,
natolik, e jsme v jedné proili
celou existenci. Jen se sem hrnuly, straidla
i zabìhlé holky,
revolucionáø se ukázal v kiltovce;
protáh ses tu, jednou i podìlal,
snads tu jen neporodil.)

!
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Øvaly na nás hvìzdy,
teï jenom civí.
A daleko za moøem s tebou sedí u vína stejnì
nepodrbaný Ivan,
kadý ze své strany chvílemi taháte
za pokrèený okraj ubrusu.

I s doutníkem teï odváen hned po ránu
jako vichni, od bouøících arén antiky k nezvuèným
lágrùm zítøka.
Prodavaè kuøat u má kuøat po krk,
jen imbecil nade mnou nemá dost buení svých beden,
sele nestálo o èesnek, jím ho tøem.
Den si matnì vzpomíná na piáno nechané kdesi
pod vodopádem, snad jen pod tichým splavem let.
Ve svìtì bez Pánaboha
vzdálený úsmìv holièství; místo terapie v hloubi
odpolední
váhavé, ale pilné listování atníkem ulic,
nádavkem obèas i náhle vystrèená zadnice
z rozhorlených strun kvarteta, na nikoho a na vechny.

xxx
Praví èetí idé byli robinové,
øíká mi ve snu Ivan W.,
jen ve tmì se opravdu touláme
a potkáváme,
stejnì jako slova.
Dnes v noci se nakonec pøitiskla
i krásná Helenka, snad odmìnou
za odkroucená léta.
Co nám to ale skvìlého
vaøil Sergej? Chu se vytratila, i jméno,
zbylo bledé blikání na dnì talíøe
a útìcha, e v nás slavnì zmizel
kus pravého jídla.
Toulavá slova, chytlavé panstvo
v plátích z chitinu;
v záhybech ranního ubrusu pak znovu
shledávat dùkazy
o tajných pøesunech párátek.
Nábytek zvolna propadá domem,
dnes jetì neumøe, ani nenarovná
vzpurný fald na koberci.

xxx
Výsady ostrovù,
smùla poloostrova;
pohled do dálky
jako malá domù.
Pozornì pøiloit a rozestøít
letní vinìtu,
pøidat se sám k létu
co neskladné ovoce.
Dozrávání svìtla a omyté ulice,
nìkteré navdy smyté.
Daleké úchytky, úchylky. Doutnák
doutná, z lehké mlhy zvolna vyvstávají
dalí -árny a -ovny.
Pustá zastávka v letní tmì
èeká na pùlnoc,
ministerstvo varuje,
kouøení zpùsobuje.

xxx
Brejle nám shrnují vlasy dopøedu,
snad je to k stáru interesantní;
tolik zas ani neádáme.
Smìnì vráím ve tmì do láhve,
která se vánì kácí
- a zas nevím: pronikali jsme pøes kamarády
k holkám, byli jsme pøes holky
s nimi? Zmatení hrozí z obou stran;
èím víc narùstá zahradám høebínek,
tím víc se na loukách nìco hatí.

Sousto
Teï tu jen eru noèní pek
jednou tì ale poøád míním lízat
plnì zaujatý tím co
ani tak neskrývá
pod svými
øeknìme hadøíky

!
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Aleksandar Petrov

Pády. Vzlety. Matka navtìvuje Lenina
jako by vcházela na slavnostní recepci. Jako by lo
o návtìvu nového øeditele ve Smolném.
Uklonila se a la. Beze slov.
Matka zeedivìla. On u byl mladí.

Smolný
Matka pøedstavuje mùj osobní kontakt s Leninem
Lenin byl ve Smolném. Matka odjela.
Lenin udìlal ve Smolném hlavní táb revoluce.
Matka chodila do koly ve Smolném
Který se nazýval Ústav pro mladé lechtièny

Aleksandar
Autor Bagtyropiè
Petrov / Bohdan
/ Autor Ihor
Autoroviè
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Polnice posledního dne

Moje mylenky jsou daleko,
Za moøem.
Oèi suché.
Avak tìlo pláèe.

Stoposchoïové domy usínají, jak stáda zvíøat unavených,
zemìpisci zanáí køídou hvìzdy v nebeské mapy,
krùpìje detì v rudé záøi lamp, jakoby písek okøídlený,
a mìsíc, zlatý kocour, leí vedle mne na kanapi.

(Ze srbochorvattiny pøeloili Miroslav Èerný
(1973)

Úplnì jako ve filmu

Pro matku byl Smolný vìzením.
Trocha volného èasu jednou za týden. Jako v armádì.
Prázdnin by nikdy nebylo.
Vánoce a Velikonoce mezi tím.
Jeden velký ples.

Houpají se domy
s pøestávkami aby nespadly
vítr sfoukává støechy
jako klobouky lovcù
s hoøícími pery
ulice záøí svìtlem
ztemnìlého slunce
mechanické loutky se toèí v záchvatu vzteku
naráejí do sebe
a navzájem se rozbíjejí.

A pak Lenin. Dìlníci na ulici.
Revoluce byla krátkým pøeruením tøíd.
Pøestávka mezi Nìmeckem a Francií.
Rusky se mluvilo v nedìli. Nebo se jenom eptalo.
Dokonce bìhem cesty na jih.

Requiem pro neznámého nájemníka

Starý Sankt Petìrburg na nádraí. Rozlouèení
s ikonami.
Dívky v uniformách. Bratranci s kvìtinami.
Bonbón z tajného uplíku. Dávej na sebe pozor! Pi!
Poehnání od babièky. Dvojèe s hrníèkem v ruce
Brzy se setkáme!

Neznámý nájemník který ije pod stejnou støechou
Minulou noc neèekanì zemøel.
Moná byl známým jater
Nebo poradcem srdce;
Dárcem krve nebo pijavicí
Potápìèem v temném mìchýøi hoøkosti;
Nebo kontrolorem letù v plících.
Moná nìkým bez nìho se neobejdeme,
Agent ochranky
Jeho ztráta mì jednou mùe
Stát ivot.
Moná byl bratrancem eber
Pøítelem láz, kamarádem beder,
Nìkým kdo je vdy nablízku
Aby tì rozveselil,
Kdy se potopí tvé lodì,
Ale vìtinou svìtu neviditelným
Stísnìný mezi temenem hlavy
A pièkami prstù u nohou.
A u byl kýmkoli
V den jeho pohøbu jsem obleèený
Do svého vedního svìtlého obleku.

Opìt Rudí a matèin Smolný na moøi.
Nová paní domu. Se lutými tváøemi.
První smìna není vystøídána. Lekce hladu.
Odìsa - Varna - Sofie - Ni - Bìlehrad.
Nakonec turecký Bechey. Káva s mlékem na snídani.
Podivné slovanské názvy. Dotìrní rutí nápadníci.
Se známými nárameníky nebo v civilu.
Balkánský Smolný. Slavnostní zakonèení koly. Ulice.
Noblesní dáma v kapitalismu.
Deset hodin dennì u pokladny.
Nová matèina rodina. Nezmìnìné staré návyky.
Válka. Rudá armáda. Za jedním stolem s dùstojníky.
Pití èaje. Rozhovory do svítání. Po duam.
Jiné názory. Obyèejná slza.
A opona.

a Libor Martinek)

V bazénech mrtvé ryby rezavìjí, èerné rùe a uhlí,
kupci a holky vysvleèené, básníci, vìzni, vìznice.
Orchestr policajtù melancholicky troubí na pozouny
a tuby,
kdy mìstský pánbùh sèítá hvìzdy, due a mince.

Bohdan Ihor Antonyè
Dìdina

Jak v pohádkách pod mìstem ijí, velryby, delfíni s tritony
v stralivých sklepeních, v husté a èerné vodì, jako ropa,
gryfoni, pøízraèné kapradiny a utonulé komety a zvony.
- Pustino z kamene, kdy pohltí tì pøítí potopa?

Krávy se modlí k slunci,
je ráno plane vlèím mákem
a tíhlý topol stále výe,
jakoby strom se stával ptákem.

(1. kvìtna 1936)

Od vozu mìsíc odpøahují.
Konopné, iroiré nebe.
Vítr a dálka nedozírná.
V oparu sivém lesa høeben.

(Z ukrajintiny pøeloil Tomá Vaut)

Kohout a kuel a kolébka.
Z hor padá javorové listí.
Den se pøelévá do doliny,
jak mléko do hlinìné misky.
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Koncert z Merkuria
Jak víko truhlu, noc pøikryla mravenitì mìsta,
v dolinách zapomnìní vyrùstají hoøké mandle - sny.
Na hlavy mìanù, jak listí, padá hvìzdný prach,
v køeèích bolu a bohatství usíná lidský vír.
Støech zpívající býlí, mìdìné keøe - antény.
Jako horoucí chmel, milenci na noc splétají se.
Èervení raci lamp zvolna se sunou na stìny,
vychladá tìlo, due uhnívá, støíbøí se plíseò.
Rudá milenka v teplém lùku a hvìzda spadlá
do starých peøin, mokré rùe a èervi z kníek.
Nadenec ve stanici rádiové vkládá
na noci gramofon chladivý kotouè mìsíce.
(20. kvìtna 1935)
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Stefan Kosiewski

Moták
Xavera - to je takové jméno
zapomínané jako Alexandr
jak Lesní ochranný prsten
sevøené nad tebou

Veselá novina
ta ena
neprosila o azyl

Stefan Kosiewski
Autor Bagtyropiè
/ Miroslav /Fimeister
Autor Autoroviè
/ Jaroslav Lesák

Jaroslav Lesák

kousky látky, vlasy, fotky
vylisované kvìtiny, nìrovadla
a také pravopisné chyby
ve tvém listì jsem nalezl
zapálenou zápalku

Zrození zbojníka Jury Vièíka
Jak sa Jura Vièík narodil? Stejnì jak Marx. Stejným
spúsobem. Ale moná e o neco komplikovanìj. To sa
stalo tak. Jurovi kudlovtí staøíèci z matèiny strany, Eliái, mìli v súsední vesnici pronajatý obchod s botama
a støiním zboím. Taky tam prodávali kalendáøe
a modlitební kníky. A jednú o òách v jedenástém
roce, gdy byla kadá ruka v poli dobrá, posadily do
teho kvelbu ceru Aneku, kerá byla právì s Jurkú na
rosypání, take co s òú. Mohla si tam aspoò v chládku
v neèem listovat anebo rovnat pupuky anebo grindáky. Co taky dìlala. Ostatnì venku bylo horko jak
v peci, a ona tam mezi regálama mìla aspoò klid.
Ostatnì gdo by si teï o òách el kupovat boty èi
nejakú tøá potahovú látku, nato modlitební kníku
anebo kalendáø. Ve òa, gdy sa klasy páøú a mozky
ospalých starcú mìknú jak husince na návsi. V horku,
gdy aji muchy mívajú zpodìní
No a gdy byla Aneka v nejlepím  z pupuek
mìla u jeden komínek postavený a druhý z grindákú
dokonèovala , naráz sa rozklinkal zvonek u dveøí a do
seøelého krámu stúpil èert. No aspoò tak vypadal.
Klobúk propotìný, ve tváøi rudý, fúsek pod nosem sa
mu odchlipoval. A e esli by, paninka, nechtìla kúpit
tyto plátìnky, vychrlil vzor, a kolik krabic v jakých èíslech, e to polú pøítì poste restante, a tu e je prúøez tú plátìnkú, aby prodejce vìdìl, z èeho je bota
udìlaná a mohl líp nabídnút, to pod stélkú je tøeba papír, aby byl støevíc lehèí a pro zákazníka tak zajímavìjí, a e by, gdy paninka dovolí, pøibil to na zeï vedle
regála reklamu, ostatnì, jak múete, paninko, prodávat tak zabordelovaný sortiment, a u sa hrnul s kladívkem pøibíjat ten plech s rozesmátú figurú jak záøí tìstím, e si moe na vymknutú haksnu obut právì tu
vzdunú plátìnú obuv. A gdy byl v tom pøibíjání, tak jí
etì pøeházal ten dotyèný celý regál, aby nejèastìji
prodávané èísla mìla po ruce a nemosela sa ohýbat
nekam do tmy, tøá pro jedenástky, a e teda na tých
pìt krabic, keré jí tady na pultì ponechává, potøebuje
enom to untrrift, prima, e dìkuje, e u mosí, venku èeká kúò, kerého ráno pøed výjezdem zváil, a váit ho bude zase veèer, aby sa vìdìlo, a to bude kalkulovat, kolik teho a za kolik zeral, tak rukulíbám,

(Z poltiny pøeloil Frantiek Vetièka)

je pozdì - za stìnou
zpìv: Andìlko
ty mnì nepíe dopisy
kdosi se bojí kdosi vìøí

nepodávala
návrh
neèekala
na výslech

na protilehlé stranì støílení do vrabcù
hleï kolik mají èasu
a jetì volné soboty

byla tìhotná
nemìla èas

vezmi tedy svoji mámu na výlet
tøeba do borového lesa do Prèic
to je také nìco

musila utíkat
nemìla kam
bez penìz
na hotel

(Romualdu Cudakovi roku 1975)

porodila - u se
stalo

Tøi japonské básnì
Pobyt na svìtì
s èím jej mono porovnat?
Se svìtlem rána
které se na zobácích vodních
ptákù zableskne v rose.

nepochybnì
mìla velké tìstí

Miroslav Fimeister
MY POÈÍTÁME KRÁVY

***
Skøíò, to úvazitì zapadajícího slunce.
Uovèí závìs,
jen pozdrel vùni brambùrkù,
a pøece u
prsty pamìti do ní namáèejí tìtec.

***
S holí studeného vzduchu v ruce
vstupuji do esté minuty.
Znovu zelená; znovu liduprázdná.

Otèina, otèinì, ó otèino
Být z tohoto svìta
s èím to mono porovnat?
Tak jako bych ránem
kanoí plul
nezanechávaje stop.

kdy zemøu, kdy skonám, kdy mne ji nebude
tento verík ti pøipomene, e byl kdosi, kdo tì miloval
tehdy si posype hlavu popelem
a roztrhá nade mnou dekolt své suknì

Kdy mám bìdovat
kdy mám mít nadìji
kdy vìci
budoucnosti jsou neznámé
tomu který pomíjí

Èlovìk
èlovìk mi vzal mùj ivot
a povìdìl: jste svoboden
nazítøí èetl premiér v parlamentì
ivotopisy nových ministrù; vypnul jsem

V listech od dìvèat

televizor - oni vechno, co poví
obrátí proti tobì

***
Vteøiny kvádrù odtékají,
kráèejí po mnì vody.

***
Mlný prst se krábe za lesem
Svaøovat?
Mé stáøí a øeka,
pramenící za mýma oèima,
øíkají: nýtovat.

v listech od dìvèat
jsem nacházel rùzné pøedmìty
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a byl, jak sa u nás øíká, v øiti. Enom dým sa za ním neudìlal.
Zato Anece sa z toho zmatku a pøi pohledu na tu
napozdél rozøezanú botku udìlalo tak zle, e naráz sa
jí protoèily panenky a gdy sa za hodnú chvílu probrala, uvidìla zázrak. Její Jurka sedí a hraje si na podlaze
s krabicama, na hlavièce opaènì naraenú pupuku
a pod krkem grindák a nigde nigdo. Jak o òách. Tak
to robì omyla pod kohútkem, pøebalila a s dodacím listem od plátìnek v jedné ruce a s Jurkú v druhé bìali
dom.
Ale doma to u vichni vìdìli, e u nich ve kvelbu byl
samotný Toma Baa, kerý objíïal tehdá v jedenástém
roce dìdiny na okrese a oskúával si tak na vlastní koi
prácu svých obchodních cestujících, aby ho neoblafli.
To byla pro nì, pro Eliáe, veliká èes.
A Jurku? Dìcko? Pohladili po hlavièce a strèili do pohrádky. Mezi ostatních devìt.

tú a trúbení aut rotilovalo, a tak sa nechal pøemluvit
a e to teda etì ze staøeèkem Jenáèkem, to sem neøekl?, kerý byl jeho pìstitel a chovatel, skusí. A li dom.
Staøeèek Jenáèek, scvrklý jako køíalka a za ním na
konci provaza málem dvúposchoïový býk.
Enom ale doli na kraj èípy, zase Strakoovi do hlavy skoèila ta bleivá mylenka, e ne. e do tej barabizny nepude ani za nic, e chce bývat aspoò v Síni slávy
na obci. Mezi tyma vycpanýma legionáøama a zbírkú
pazúrkú. A vytrhl sa staøeèkovi z ruky a géc!, proel zavøenýma dveøma rovnú do radnice. Akorát v Síni slávy
turisté s otevøenýma hubama poslúchali výklad o místní flóøe a faunì, gdy mezi nì vstúpilo to býèisko 
a ulehlo si vedle starého rozladìného koncertního
køídla.
Zavolali starostu, a ho vyene, a starosta zavolal hasièe, a ho vyenú. Nemohli, protoe mìli støíkaèku vystavenú za tím køídlem. Samé potíe.
Zato Strako sa mìl docela dobøe. Gdy zeral  nic
proti nim  ty dva senem vycpané legionáøe a strooky v ukázce typické valaské svìtnice, vystrèil hlavu
z okna a pustil sa do starostovy pýchy, do zahrádky.
Dokonca zeral aji uschlé kvítka v zavaøovaèce na soklu sochy naeho tatíèka Osvoboditela.
A vodu mu nosila paní starostová. Mìla mìkké srdce.
Take mu skoro nic nechybìlo. Akorát, povate, jak
by èípský starosta a radní na Okrese vypadali! Dy by
sa eèe mohlo øíct, e majú na radnici chlívek!
Take svolali obecní zastupitelstvo do hospody k Pechom a tam jeden lidovec, nejaký Topolánek, navrhl,
aby vzkázali na vojenskú posádku do Holeova, aby
teho obecního, a teï u pro spoleènost nebezpeèného býka odstøelili. S èím nigdo nemohl súhlasit. Zejména enské ne, protoe ukate mnì enskú, kerá nemá
ráda telata! A tak ale po pìti pivech a pìti zelených na
osobu obecním zastupitelstvem náhle probìhl zákub
v podobì nápadu, zavolat Juru Vièíka zbojníka. Ten by
si mohl býka tøá hodit aji na záda a odnést tøá Jenáèkom a do chalupy. Anebo ho tam rovnú, pravda, hodit.
Nápad to byl dobrý, ale gde Juru hledat. Byly tehdy
vude kolem èípy hluboké neprostupné lesy, a ne jak
teï: jak gdy sirky rosype
Nakonec jim gdosi øekl, e by Juru mohli naít vysoko
v horách, u vodopáda. Protoe tam nejaký Berta Svobodný, Baúv spolupracovník, stavjá vilu a Jura mu pomáhá.
No nebyla to tak úplnì pravda. Berta Svobodný ne-

Zbojník Jura Vièík a býk Strako
Najkrásnìjího býka nemìli, jak by sa na Valasku èekalo, v obci Hovìzí, ale ve èípì. V kohútku byl vysoký
jak regrút a nohy mìl jak ty slúpy kolem cest, ty napúèané karbolínem, jak øíkávala moje staøenka, ty telekravické.
A mohlo byt neco strakatìjího? Snad enom mladý,
sotva vylíhnutý katan
A taky byl ten Strako otcem tolika krásných telacek,
e sa ani na vizovské vrky vlézt nemohly, e sa mosely pást aji na tých vedlajích, co sa vrily kolem Hostýna a Vsetína. A nekeré sa dostaly a tam, gde sa øíkalo:
není zde nic, a teda do Nezdenic. A nekeré dokonca a
za horu, gde teho nic bylo dycky víc: a do súsedních
Záhorovic! Ale to u sme zablúdili jak ty telata málem
do Luhaèovic. Vrame sa teda radìji nazpátek, k jejich
èípskému tatovi Strakoovi, do jeho rodného chléva.
Ten sa tam mìl jak nejaký lukapaa, tam mu vichni
pochlebovali a nadbíhali, take Strakoovi zaèala pomaluèku polehuèku jeho dúleitost stúpat do hlavy
a chlévec mu zaèal byt malý a smradlavý.
Strakoova nespokojenost vyvrcholila po oblastní výstavì hospodáøského zvíøectva, mycaèe a holubú ve
Valaském Meziøíèí, gde dostal diplom a vìnec z luèního kvítí. To mu tak stúplo do makovice, e zprvu ani
nechtìl dom, na dìdinu, e zostane tady ve mìstì. Ale
pak ho tam ta mìstská dláka zaèala tlaèit do paznech-
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esli si moe neco z toho sbìru poèat a gdy ten øekl
e ano, poèal si aji pragovku, naloil ju a cobydup sa
vrátil zas na èípskú náves. K Strakoovi sa, vichni tu
Jurovu stateènost obdivovali, otoèil prdelú a pomaluèku polehuèku vyndával z krabice trhaèe nosních a krèních mandlí, rúzné dynama a spínaèe, vodovodní dýmky, dokonca aji prostøílaný sádrový korzet po jedném
jihoamerickém generálovi.
A protoe Strako byl zvìdavý, jak ostatnì veci býci
bývajú, nedalo mu to a el hodit èuèku, co to ten Jura
z auta vytahuje. A u u sa tým pitominám chtìl zasmít, ale úsmìv mu stuhl na tváøi. To e su já, v hentom
benáckém zrcadle opøeném o trn, jak sa na Valasku
øíká trnce, takový prcíèek? To e su já v hentom pravém benáckém píglu, opøeném o zeï, takový psík
u búdy? To e su já taková múha?, v tom benáckém zrcadle opøeném o tento a málem sa rozplakal. A svinul sa Jurovi k nohám. A Jura za velkého potlesku ze
støech odvedl Strakoa k Jenáèkom.
Gdy potém slézli aji vichni èíptí chlapi ze støech
a v hospodì u Pechú oslavovali Jurovo vítìzství nad býkem, nekeøí mìli ten názor, hlavnì Topolánek, e by
to jedno pravé benácké mìli strèit Strakoovi do koatiny nad hrant, aby mu dycky, gdyby ho zas popadl ten
amok, pøipomnìlo jeho velikost, co Jura tvrdo odmítl. Ani zvíøata sa nemajú umìním trvalo poniovat.

mìl tam vysoko v horách pod vodopádem rozestavìnú vilu, ale mìl tam obyèajný baovský púldomek.
A Jura mu nepomáhal stavjat, ale vyhnat z púldomku
jezevca, kerý sa tam usadil, zatímco byl Berta z Baú na
cestách.
Kadý, komu sa gdy v baráku usadil jezevec, vám
øekne, e vyhnat usadìného jezevca z baráku není
enom tak. e nejlepí a vlastnì jediný spúsob je,
vechno z baráka vystìhovat, aby sa ten jezevec nemohl pøemisovat z pohovky do postele, z postele do
uhláku a podobnì. Staèí, gdy necháte v místnosti
enom obraz na stìnì, takový jezevec si pøistaví idlu,
odhrne obraz, v miku udìlá ïúru do zdi a up do ní.
A kadý, gdo bydlel v baovském púldomku, vám øekne, e v nìm bývaly zdì obzvlá chatrné, protoe
Baé byli sice kujóni, ale etøili, gde sa dalo.
A protoe Jura tehdy, gdy Berta Svobodný objevil
v domì jezevca, akorát laoval kolem vodopáda, proè
by nepomohl blinímu od potvory. A tak sa do lesa
pod vodopádem vystìhovával neenom nábytek, ale aji
rúzné umìlecké pøedmìty vysoké hodnoty, keré Berta Svobodný nakúpil v aukèních síních po celém svìtì.
Rúzné ty Venue z alabastru a Mikelanelovy obrazy
a pravé benácké pígle eèe s rozmarýnkama a milostnýma psaníèkama ve vyøezávaných kútech; a mosely
sa ven vynést aji vecky krabice, v kerých sa povalovaly vemoné pitominy, keré Berta Svobodný skúpil na
bleích trhoch v tých mìstoch, keré z Baú navtívili,
jako napøíklad vodovodní dýmky, vyívaný glozetový
papír, trhaè krèních a trhaè nosních mandlí, rúzné
zpìtné zrcátka, spínaèe a dynama, dokonce aji prostøílaný sádrový korzet po jihoamerickém generálovi sa
tam v jedné bednì skrýval.
A gdy byli v nejlepím, gdy u chytali jezevca za
chlupy, pøila ta delegace ze èípy, esli by Jura tento.
No dobøe to dopadlo. Jura toho jezevca chytil a vyhodil
sklepovým okýnkem, otøel si èelo, vyslechl delegaci,
a u spìchal s chlapama, sakra práca, na èípskú náves.
Pøili tak akorát. Protoe u nebyla vidìt ani drogéria, ani radnica, ale málem ani kostel. Tak sa ten Strako
pýchú nafúkl, tak byl veliký. Celú náves skoro zalehl
a funìl na lidi. A lidi ze strachu pøed jeho rohama sedìli na støechách døevìnic, Topolánek dokonca múral na
svìt zpoza kostelových hodin.
To gdy Jura uzøel, vyplul stéblo z huby, zabrèal si
pod fúsy, no pravda, otoèil sa na obrtlíku a bìel pryè.
Gdy dobìhl k vodopádu, zoptal sa Berty Svobodného,
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mìl prùser za zvoranou akci. Natìstí krátce na to umøel Èernìnko
a nastoupil Gorbaèov. Soudruzi mìli najednou úplnì jiné starosti a dali
mi pokoj. Nemyslím, e mi nìco hrozilo kromì nepøíjemností, byl jsem
v jejich høe naprosto podruná postava, ale popadl mì strach o rukopis.
To jsem samozøejmì vìdìl, e kdy pøijde domovní prohlídka, zabaví
vechny popsané papíry vèetnì blbenky, co nakoupit na víkend.
A v tomhle dìsu jsem ze svých poznámek bìhem pár dnù sestavil kníku. Pøeukal jsem rukopisy na stroji, rozloil po podlaze, støíhal nùkama, skládal, krtal, dopisoval a sestavoval. Hotové dílo jsem namlátil
pøes deset kopírákù a rozdal spolehlivým lidem. Takhle tedy vznikla
Otvírací doba.  V srpnu mì zase nìco napadlo, první seit Záznamù.
Pak druhý a do toho mi na podzim konspirativnì volal táta z Jihlavy,
kde se dala chytit Svobodná Evropa, jestli znám nìjakýho Kaufmanna,
e o nìm zajímavì mluvil Pavel Trigrid, protoe ho otiskl ve Svìdectví. Take nový strach o rukopis. Seity Záznamù sice jsou trochu tematické, ale seitová forma je daná tímhle. Vdycky jsem hned rozdal prùklepy, aby to nìkde bylo, kdyby nìco. Nebylo natìstí nic. Pro úplnost
dodávám, e jsem po tìch letech nic nepøepisoval, nepøidával ani neubíral. Bylo to hotové u tenkrát a tak to taky zùstalo.

(s básníkem Albertem Kaufmannem)

Nejdìsivìjí totáè je
globalizace
Básník Albert Kaufmann, vlastním jménem Vítìzslav Èíek, se
narodil v roce 1952, v Praze na
FF UK vystudoval èetinu a dìjiny filmu. Od roku 1977 pracoval v Ústøední pùjèovnì filmù,
v 90. letech v Èeské televizi. Od
roku 2002 je na volné noze. Na
stará kolena se oenil, pøed dvìma lety se mu narodila dcera. Poezii psal od konce 70. let do konce 80.
let, kninì debutoval a v roce 2001 sbírkou Indiferentní krajina, kterou vydala Paseka; loni na podzim mu v nakladatelství Cherm vyla
kníka Otvírací doba. Záznamy. ije v Praze.
V nové kníce se vracíte k vìcem dvacet a víc let starým  proè jste svolil
k edici a po takové dobì?
Probùh, jaké svolování! Nali se blázni (mùj kamarád Honza Majcher ve spolupráci s doktorem ulcem, jen inicioval vydání Indiferentní krajiny) ochotní risknout prodìlek, ztrácet èas dyndáním podpor a vydat to, protoe se jim to líbilo. Tenkrát v polistopadovém vøení
jsem se vèas nepostavil do fronty zaslouilejch a ony ty odkazy zásuvek
lidi brzy pøestaly zajímat a zaèaly být ztrátové.

Ostatnì jsou pro vás ty básnì dneska v nìèem aktuální, ivé?
Bohuel ano, radi bych byl patným prorokem. U jsem zase zail obdobné pocity nebo situace. Ale je to jinak. Tenkrát jsem si myslel, e ideologie je prvotní a moc jde ruku v ruce s ní. To známe z dìjepisu, jak prachpitomá páska na rukávu èlovìka pozvedne z bezvýznamnosti a dá mu
pocit, e je dùleitý. Dneska u vím, e zároveò existuje dost rozíøený
druh lidí drogovì závislých na moci a musejí u ní aspoò pøicmrndávat,
aby mìli proè ít. Jestli se ta moc jmenuje NSDAP, Národní souruèenství,
KSÈ, ODS nebo ÈSSD, to je pro nì vedlejí. Záleí pouze na tom, kdy se narodili a kdo zrovna vyhrál volby, kdy zahajovali kariéru. Tehdy mì to
zmátlo, protoe moc byla monopolní, dneska si mùete vybrat a je to tudí názornìjí. Plno lidí vstupuje do politiky, jako kdy tøeba inenýr elektro hledá zamìstnání: Siemens se zrovna dostabilizoval po personálním
zemìtøesení, Bosch se sotva drí nad vodou, tam taky ne, ale Westinghouse expanduje na východ, zkusím to tam. Pøinejhorím je tu èeská
Tesla. Ale to jsou srandièky. Mnohem horí je, e lidi ztrácejí potøebu svobody, e ji klidnì vymìní za pohodlí a uprdìnou jistotièku. e se znovu
spontánnì íøí proletáøská mentalita. A hlavnì e moc se u necítí ohroena, kdy proti ní nìkdo brojí. Take je nezranitelná. Nejdìsivìjí totáè
je globalizace, ale to by bylo na dlouhej traktát.

Lií se Indiferentní krajina, vá opodìný debut z roku 2001, od nynìjího
svazku nìèím jiným ne datacemi básní?
Musím se ohradit proti debutu. Ten jsem si odbyl dvacet let pøedtím
v samizdatu. Asi se lií ne dvakrát nápadným postupným pøechodem
z nasranosti do skepse a odtaitosti. A taky zpùsobem vzniku. Ten vám
dneska mùe pøipadat bizarní a trochu vám pøiblíí tehdejí Absurdistán.  Po Indiferentní krajinì (19781981) jsem si tu a tam poznamenal nìjaký nápad a dlouho to k nièemu nevedlo. Pak jsem se pøipletl
k nìjaké prkotinì (disidentský mejdan), která skonèila perlustrací.
A tøi ètvrtì roku na to, souvislost mi hned nedola, v únoru 1985, jsem
leel doma s chøipkou a zaklepal u mì mu nápadnì erárního vzezøení. Uvítal jsem ho jako kontrolora nemocných, vylovil neschopenku
a on si ji pozornì pøeèetl. Pak vytáhl svou legitimaci a pøedstavil se
jako PhDr. Michal Fábera z ministerstva vnitra (dnes je éfem èeské
poboèky bezpeènostní agentury Group 4 a má i svoje heslo v Kdo je
kdo?). Popovídali jsme si asi jako vejk s Bretschneidrem, jetì se párkrát stavil v práci, a kdy mi volal, nìkolikrát jsem mu vysvìtlil, e
s ním nemùu jít na pivo, protoe by nás v hospodì mohl natrefit nìkdo, koho taky sleduje a kdo mì zná, èím by se to profláklo a on by

Vzpomenete si, co vás pøivedlo k psaní?
Outsiderství, co jiného. Byla to náhraka za opravdický ivot. Byl
jsem vdycky v kolektivu oblíbený, takový tøídní kapar, ale nikdy mì
nikde nevzali do té nejuí party, do toho nejzasvìcenìjího kruhu, kde
se dìlaly ty opravdické lumpárny a nejnebezpeènìjí kousky. Poèátek
básnické polohy je patrnì v takové freudovské pøíhodì. Byly mi asi ètyøi roky, moná pìt, a byl jsem s rodièi na nìjaké dìtské slavnosti. Konal
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se tam závod tøíkolek a byl øádnì odstartován mávnutím praporku
jako opravdický závod. A tomu pánovi, co to odmávl, uletìl praporek.
Vichni kluci vyrazili, jenom já koukal, jak ten pán drí v ruce prázdnej
klacek, èumí jak vejr a praporek letí pryè. Táta mì rozstrèil, ale já jsem
nelapal a okouzlenì jsem hledìl na tu komickou pøíhodu. A tohle dìlám dodnes.

Ono je to kombinace obojího. Já jsem k opravdickému osobnímu ivotu pøiel a v padesáti, kdy jsem potkal pøesnì tu pravou holku, co
jsem zaèal hledat v osmé tøídì, a ten ideál furt nikde nebyl k mání.
Takzvaný osobní ivot pøedtím byl sporadický a byly to vlastnì útìky
pøed sebou samým na útìku pøed epochou a mezitím vdycky dlouho
nic. Já jsem opravdu proil akorát to hovno rozmazaný do románu, jak
mám v jedný básnièce. Ale asi je to dobøe. Kdyby se mi byla podaøila
vnitøní emigrace do astného osobního ivota, asi bych nic nenapsal
nebo aspoò nic takového, za co dám hlavu na palek, kdy u pod to jednou prdnu imprimatur a pustím to ven. Mnì nic jiného nezbývalo
a dávalo mi to smysl ivota.

Jaká vùbec byla doba pøelomu 70. a 80. let, kdy jste psal?
To je zase na dlouhou pøednáku, ale internet je natìstí nafukovací. Jedním slovem bych ji charakterizoval jako nehybnost. Nebo bezèasí. To mohl ve zdraví pøeít jenom vygumovanej proletáø. Nejvíc mì
deptalo to dobrovolné otroctví obyvatelstva. Pøeívání v ostrùvcích pozitivní deviace proto bylo vyèerpávající, ponìvad nikdo nechápal, co
tím sledujete a co si za to mùete koupit. Navenek o nic nelo, nikomu
se nic moc nedìlo, a mì nejvíc dìsilo, e skoro nikomu o nic nejde,
leda o to, aby se nic moc nedìlo. Já to nedokáu definovat vìcnì jako
profesor dìjepisu. Byl tu výprodej dùstojnosti za trochu luxusu, dohoda
erte si, ale nemlaskejte u toho. Vechno bylo ukonèené nebo zmrazené jako polotovar. Absolutní neplodnost. Ztráta pamìti. Marani a klony. Strach a pøevládající názor, e kdo má dùvod se bát, je blbej a mùe
si za to sám, protoe není ochotnej nebo schopnej to s nima skoulet
jako Chytrá horákynì. V hospodách se zavádìly televize, a kdy ve zprávách hlásili, e zase odsoudili ty ztroskotance a zaprodance a Havel
znovu sedí, jak myslíte, e reagovali tamgasti? e mu to volovi stojí
za to, já bych se na to vysral. Josef, oupni sem jetì jedno!  Dneska si
myslím, e normalizace byla prùpravou na globalizaci. Lidi se pøítí
rok poslunì postaví do fronty na odebrání vzorku DNA a otiskù prstù
do nových dokladù, a ani neceknou, protoe neodporovat buzeraci se
do nich natlouklo u za Husáka. Mojí moc dobøe vìdìl, proè svùj lid
do zemì zaslíbené, která byla hned za rohem, vede oklikou ètyøicet let
po pouti. Potøeboval nechat vychcípat beznadìjné otroky a nechat vyrùst svobodnou generaci. Havel tu monost nemìl, dneska u to nejde.
A jak by to bylo potøeba!

Pøemýlel jsem, pro koho dalího z èeských básníkù je vztek, nebo dokonce,
promiòte to slovo, nasranost, impulzem k psaní  napadli mì Effenberger,
Øezníèek, Divi, donedávna Jirous, snad trochu Dryje Napadne jetì nìjaké
jméno vás?
S tímhle byste mohl dìlat moderátora na Novì. Kadého druhého
spisovatele zaruèenì znemoníte otázkou co èetl, protoe pochopitelnì
neèetl nic. A vy navíc od tìch pologramotných drzounù z obrazovky
máte vzdìlání, abyste ho mohl vyzkouet, kdyby si vymejlel, a usvìdèit ho, e kecá a neèetl poøádnì nic. Kadý druhý autor je pøíli zaujatý
vlastními mylenkami, ne aby jetì staèil sledovat, co dìlá nìkdo jiný,
by duchovnì spøíznìný. Oni to vìtinou jenom nepøiznají jako já. Kdy
Fellini zaèal toèit filmy, pøestal chodit do kina. Programovì a netajil se
tím. Ve dvaceti mì to pohorovalo, ve tøiceti jsem pochopil proè.  Ale
k otázce. Nejen ve vaem výètu mi chybí jméno Karel Kryl. On je zakatulkován jako písnièkáø, ale byl to nejvýznamnìjí èeský básník poslední tøetiny dvacátého století. Netvrdím, e to byl básník nejlepí, ale tyhle akademické ebøíèky stejnì k nièemu nejsou. Kryl je dùleitý
stejnì jako pro 19. století Mácha, jen pozvedl èeské cítìní ze sousedské
zaprdìnosti a malá domù na evropskou úroveò. Dal naemu upachtìnému obrození køídla. Úkolem básníka je vyjádøit, preciznì formulovat, co lidé cítí, ale nedaøí se jim to vyvejknout. Karel Kryl promlouval
a promlouvá za miliony (i za mì, kdy mì v estnácti zastihl srpen)
a zaslouil by si ten nejvìtí básnický pomník.

A co vás od poezie na konci 80. let zradilo?
Neodradilo mì nic, jenom jsem se vyèerpal. K tomu, co bylo, jsem
øekl své a u bych se jenom opakoval. Nic extra jsem neproíval, a ne
jsem se staèil k nìèemu propøemýlet, byl tu Vítìzný listopad a já byl
zrovna u konce ivotních sil. Potøeboval jsem regenerovat z tìch rokù
beznadìje a stihomamu, a tak jsem zase koukal, jak letí praporek,
a nechytil jsem vítr. Mám pár jednotlivých básnièek, které se netýkají
ádné epochy, jeden cyklus na sisyfovské téma (otiskl ho Tvar tuím
v roce 1998) a celou tu dobu hledám nìco, co je hodno toho, abych se
k tomu vyjádøil nebo se na to aspoò poøádnì nasral.

Vím, e jste byl aktivním Øimsologem  pøedstavte ètenáøi tuhle aktivitu,
prosím, o co lo?
Tím jsem poøád a  pozor  píe se to s krátkým i  podle doktora Øimsy z Váchalova Krvavého románu (1924). Pøedlohou mu byl tehdy
známý praský lékaø a osvìtáø MUDr. Jan imsa (18651945), zakladatel abstinentního hnutí, prùkopník psychoterapie a vysvìtlovatel
okultních jevù. Redigoval a z poloviny sám napsal dvousvazkového Domácího lékaøe (1930) a vydal øadu pouèných brour. Outsider Josef Váchal (18841969) byl pro svìt objeven výstavou roku 1967 a v roce 1970
vyel znovu jeho Krvavý román. Ten okouzlil partu studentù na koleji
Vìtrník a 8. srpna 1972 Jiøí Kae a Julius Hùlek po dvoudenním flámu
u pøíleitosti narozenin prvního z nich náhodnì identifikovali doktora

Vae texty jsou vzteklé, cynické, plné zoufalství a deprese  to vechno je
autentický dojem z doby, anebo se do nálady tìch básní promítlo jetì nìco
víc, nìjaké vae soukromé trauma?
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Øimsu. Tedy e to byl onen imsa. Nicménì èeské pøíjmení imsa pochází z nìmeckého Sims a to zase z latinského simatus a to opìt
z øeckého simos a vechno to znamená øímsa. Maïarsky se øímsa
øekne párkány a je to maïarský název pro slovenské mìsto túrovo,
kde ije jeden ze zakládajících øimsologù. Take jsme zpátky u té øímsy.
Plným názvem je to Protialkoholní spoleènost doktora Øimsy, latinsky
Societas contraalcoholica doctoris Øimsae, a protoe kolega ze túrova
je Maïar, je naím jednacím jazykem i maïartina, a to se pak jmenujeme Doktor Øimsa alkoholelenés társasága.

Vydáte nìkdy kninì také vá prozaický Itineráø, který jste si psal po revoluci
v devìtaosmdesátém roce?
Vyel èasopisecky jako pøíloha Tvaru v roce 1994. Jsou to deníkové
úvahy od bøezna do listopadu 1990, jak èeský básník proívá první rok
svobody. Tam je vlastnì zodpovìzená spousta vìcí, na které se mì teï
ptáte. Jene to má neikovný formát, asi tøicet stránek. Na kníku je to
málo, jako povídka do èasopisu zase moc dlouhé. Tøeba se to jednou vejde do nìjakého sborníku k 50. výroèí Vítìzného listopadu jako kontrast k ulechtilému plkání senilních pamìtníkù. A taky u vichni,
koho by to jetì mohlo urazit, budou pod drnem a já rozptýlenej nad
acberkem. A nebo to dejte sem na internet, tady na formátu nezáleí.
Ale vánì, vy v tom na rozdíl ode mì máte pøehled: Domnívám, e
osobních reflexí téhle dìjinné události je poskrovnu. Nevypovídá to
o nìèem?

Jak jsou na tom Øimsologové s aktivitou dneska?
Obèas poøádáme nae kongresy, které pùvodnì byly parodií na vìdecké semináøe a vysoké kolství, kde traktujeme svìt skrze fenomén
alkohol-alkoholismu. Jeden ze zásadních traktátù se napøíklad jmenoval Podíl opice na polidtìní práce. Øimsologie byla vdycky sranda
bez publika a je to zpùsob ivota nebo aspoò mylení. Ale na tohle si
vyzpovídejte doktora Hùlka. On teï poøádá nae spisy a hlavnì je teoretikem øimsologie, na kadém kongresu pøednese dalí díl své studie
Øimsologie  její vymezení a povaha. Jula studoval hudební vìdu
a vzal si pøíklad ze Zdeòka Nejedlého, take s tím nikdy nebude hotový.
Tøeba z nìj vyrazíte nìco, k èemu by se jinak nikdy nedohrabal.

(Rozhovor pøipravil Radim Kopáè)

Pøed tøemi roky jste odeel z Èeské televize, kde jste pracoval deset let, co
dìláte dneska?
Zní to asi uhozenì, ale pøedevím iju. Koneènì. To znamená, e
mám zázemí, které jsem si zvolil, a ne e mi bylo nìjak dáno nebo vnuceno. Z Èeské televize jsem byl odejit pøi balvínovských èistkách 2002
a v té dobì za mnou pøila Helena øíct mi, e jsem ten, koho celý ivot
hledá, protoe mì by ve snu nenapadlo, e bych mohl nìjak vánì zajímat holku o dvacet rokù mladí. Take kdy si mì brala (21. 11. 2002
na Alberta), byl jsem starej, tlustej, nemocnej a èerstvì nezamìstnanej.
Do toho se nám rok po svatbì narodila Albertina, pøímo symbolicky 17.
listopadu 2003. Helena nìjakou dobu pracovala v Pasece, a kdy tam
nastoupila, dostala jako první práci pøeukat na poèítaèi moji Indiferentní krajinu. Tak jsme se poznali. To je pøíbìh jak z èervený knihovny.  Ale u jsem se chytil a funguju na volné noze. Taky nucenì, protoe kdy jsem nìkam odepsal na inzerát, akorát si na prvním øádku
pøeèetli, kolik je mi rokù, a v devadesáti procentech se ani neobtìovali odpovìdìt mi, e nemají zájem. Øada tìch inzerátù za tøi mìsíce vyla znovu, protoe jim nikdo nebyl dost dobrý. Nebo s nima nevydrel.
Kdo ví.  Letos jsem pøeloil tisícistránkový nìmecký román (Der
Schwarm  Smrtící hejno od Franka Schätzinga, má vyjít na jaøe 2006)
a dìlám externì korektora a jazykového redaktora. To jsou rychlejí peníze. Ostatnì to kdysi bylo moje první (a dlouhé) povolání. Manelka
taky píe a pøekládá, a tak máme doma jakousi literární manufakturu.
Dneska se u mùu ohlédnout. Celý ivot jsem pracoval s jazykem, a to
je veliké tìstí. Pro psaní je to stranì dùleité.

INZERCE --------------------------------------------------
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VLADIMÍR NOVOTNÝ / Za tøítí ivotní epiky

kù. Zùstává tedy jedinì ryzí, by bezdìèné svìdectví literární: nìkolik
textù otitìných v antologiích a sbornících (posmrtnì kupøíkladu
v Antologii nové èeské literatury 19952004)  a svìdectvím par excellence o Rybovi a zejména o autorovì umìleckém svìtì a tvùrèí filosofii se nyní stává fragment jeho románu. Ji jsme se zmínili, e ho Oscar Ryba rozepsal jetì pøed svým tøicátinami, tedy pomìrnì drahný
èas pøed Kristovými lety: jde o text, který mìl a i nyní má souhrnný název ivot mezi prsty. Teï ho, tøi a pùl roku po Rybovì skonu, vydalo
praské nakladatelství Protis v edici Veèernice; budi nutnì pøipomenuto, e spolu se zajímavými ilustracemi prozaika Igora Malijevského,
se sugestivní, aèkoli zdánlivì tolik støídmou portrétní fotografií, poøízenou básníøkou Viktorií Rybákovou, dále s doslovem Václava Kahudy,
spisovatele, který vystupuje v nìkolika Rybových prózách  a pøedevím v edièní péèi dalího Rybova generaèního soubìce Petra Pazdery Paynea.
Z jeho editorské poznámky vyzdvihnìme to nejpodstatnìjí: aè se
na záloce knihy praví, e Ryba pracoval na dokonèení románu ivot
mezi prsty, podle Paynea kráèí o povídkový cyklus, pøièem editor se
odvolává na jiná svìdectví èi té na charakter vlastních textù, z nich
vyplývá, e Ryba skuteènì mìl v plánu takový cyklus napsat. Payne
také upozoròuje na èetné nejasnosti a neujasnìnosti, spjaté s genezí
autorova prozaického tvaru (tj. cyklu) a v prvé øadì s faktem, e kniha
nebyla dokonèena, e jde o fragment, o torzo  a posléze o výbìr: protagonista pøíbìhù jménem Pachman nìkdy vystupuje jako vypravìèùv
pøítel, jindy jde o autorovo alter ego, take by se na literárních semináøích na nìkterých textech z tohoto vydání daly pøíkladnì demonstrovat
narativní rozdíly mezi tzv. autorem a tzv. vypravìèem.
Pøedevím vak jde o Payneùv výbìr a uspoøádání, co je tøeba neustále zdùrazòovat, nikoli tedy o autorskou podobu, ani z první ruky, ani
z poslední ruky: Ryba sepsal celou øadu textù, které se zachovaly v jeho
poèítaèi a z nich Payne vybral ty, je do plánované knihy podle dochovaného autorova plánu vskutku patøily, jako i nìkteré dalí, kde vystupuje postava hlavního protagonisty (vesmìs mue zvaného Pachman). A tyto pøíbìhy èi tyto vybrané texty editor seøadil v èasové
posloupnosti èi podle logických souvislostí. Payne se vzácnou upøímností konstatuje, e neví, zda se mu to úplnì podaøilo, s nemení
upøímností k tomu dodejme, e urèitì udìlal skoro víc ne mohl, e odvedl editorské maximum a zjevnì si poèínal neobyèejnì uválivì. Nicménì platí, e èást Rybovy literární pozùstalosti i nadále zùstává nepublikována. Zdá se vak, e by mìla skonèit v depozitáøích Památníku
národního písemnictví: to, co z ní mùe ít druhým literárním ivotem, nech nyní oívá v ivotì mezi prsty.
Leè v èem spoèívá meritum této knihy, v èem mùe poslouit jako
svìdectví o autorovi, v èem vyvrací nebo naopak podporuje (resp.
i zvelièuje) uvedenou legendu o Oscaru Rybovi, proklatém umìlci naich èasù, zmizevím v øeèiti? Snad to, co si pøál jednou stvoøit, opravdu mìl být román; ale to, co existuje, pøedstavuje svéráznou mozaiku,
tedy vskutku cyklus, úplný amalgám nejrozliènìjích nábìhù k vìtím

(Oscar Ryba: ivot mezi prsty. Nakladatelství poezie Protis,
Praha 2005, 252 stran, náklad neuveden, doporuèená prodejní
cena 189 Kè.)
Obyèejný ivot èlovìka budi v tomto pøípadì spjat s obèanským jménem Ladislav Kotejn. Odehrává se v rozmezí 1963 a 2002 a nepochybnì v nìm stojí za zmínku rozmanitá, pokadé vak dobrodrunì pojímaná zamìstnání (vèetnì nedobrovolnì povinné vojny u vrtulníkového
vojska): kulisák praského Hudebního divadla v Karlínì, skladník
v krkonoském hotelu, potom rùzné manaerské profese, nakonec jetì redaktoøina v Dìèínském deníku. Èili ivot navenek nikterak výjimeèný, tøebae nepochybnì vskrytu kolotající mnoinou podnìtù
i vznìtù.
A literární ivot tohoto Ladislava Kotejna, píícího pod literárním
pseudonymem Oscar Ryba? Tady kráèí o pøímo impozantní levitování
mezi typickou figurkou z praské bohémy a mezi legendou s tajenkami: moná byl Ryba opodìnou støedoevropskou inkarnací nìkdejího bítnictví a ke spisovatelskému guru tohoto hnutí odkazuje ji
v názvu své jediné zaiva kninì uveøejnìné práce, povídkové sbírky
iju si jako rybouac  anebo se stal vzácnì romantickou odnoí druhé
vlny èeského literárního undergroundu? Vdy lo o vrstevníka Jáchyma Topola, Petra Placáka èi Víta Kremlièky, jenome v osmdesátých letech minulého vìku zavítával do jiných bohémských spoleèností a do
jiných hospod: zejména do tìch v praské ètvrti Braník a tam také spoluzaloil edièní øadu nemálo vìhlasných samizdatových Branických
almanachù.
Ale pak? Publikuje v èasopisech jako Iniciály, Lázeòský host a Moderní analfabet, brzy dává dohromady svou první kníku (zpoèátku ji chce
nazvat iju si jako Hemingway), jene dlouho, nesmírnì dlouho èeká
na její vydání, a kdy koneènì roku 1998 jeho povídky vycházejí v brnìnském Petrovu, zdá se, e literární bohém Ryba ji v té dobì není
na ádné kerouakovské cestì, nýbr spíe na útìku, pøed vím i sám
pøed sebou. Po celém ivotì stráveném v Praze se vrací do rodného
kraje, do Dìèína, ije v Èeské Kamenici, hledá své dìèínské nebo èeskokamenické satori, údajnì se snaí v té dobì dokonèit román, který rozepsal na samém zaèátku devadesátých let, náhle vak do jeho ivota
vstoupí osud v masce neastné náhody. Anebo to moná není ádná
náhoda, ádný neastný pád  to sám vrtoivý i krutý osud ho smete
ze skály do øeky Kamenice a Ryba mizí v jejích vodách. Anebo to byla
jakási osudová obì? Potom vak nièemu nezabránila: ètyøi týdny nato
vlny, které uchvátily Rybu, se u povodòovì íøí po celé Rybovì literární vlasti. Pak ustoupily, nìco tajemného a krásného, by i bolestného
vak po nich zùstalo: ona legenda o Oskaru Rybovi.
Je to skuteènì legenda: nikdo Rybùv ikarovský skok, let èi pád nevidìl, lidské zraky byly zrovna v rozhodující chvíli upøeny jinam 
a potmìilý osud se tak zbavil vech pohodlných i nepohodlných svìd-
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vypravìèským zábìrùm. Dozajista jde o pestré puzzle rùznorodých výjevù a záitkù, které z odstupu èasu ji nepùsobí jako zvìènìní urèitých
dobových fenoménù, tj. pøedevím dobových reálií, nýbr jako výpovìï o generaèní mentalitì, jak se projevovala zvlátì na rozmezí let
osmdesátých a devadesátých  pøinejmením o mentalitì jedné èásti
této generace, jejím mluvèím se moná Ryba nechtìl stát, objektivnì
se vak jím stal, a to dokonce i v symbolické rozptýlenosti jeho tvùrèích
pokusù, event. v ponìkud donkichotském hledání a marného znovunalézání ivotní harmonie a psychické rovnováhy.
Zaèteme-li se do autorových textù z pozùstalosti a pohrouíme-li se
pøitom co nejhloubìji pod pomyslnou kùi Rybova fenomenalistického
vypravìèství, jsme v pokuení pøijít s hypotézou, kterou nemùeme nikterak dokázat, mùeme ji vak alespoò vyslovit: Rybovo mylení nebylo románové, resp. nikde nepokroèil k románové epice. Jeho naturel
vycházel z vnímání a reflektování reality jako nekoneèného spektra
jevù a událostí, vèetnì jejich mikroprojevù, a z tohoto veho prozaik vymodelovával imponující tøí. Právì této tvoøené zmìti poté vtiskoval
(co koneckoncù potvrzuje jeho jediná povídková kníka) svébytné
epické kontury, nikoli vak nosnou epickou dimenzi. Rybova specifiènost spoèívala v prolínání imaginace s realitou, invence s reportérskou dramatizací záchvìvù jeho vlastního naivubytí. Podobnou tøí
zálibnì vyhledával a takovémuto vidìní svìta a ivota coby trsù vìdomí i dìní se oddanì koøil: jinak svìt nevidìl a jinak o svìtì neumìl
a nemohl psát. Vdy i jeho Pachman je vude tam, zvlátì v roli alter
ega autorova, pøedevím jakýmsi spoleèným jmenovatelem zobrazovaných dìjù a scén, jako i s tím souvisejících proitkù. A dovedeme si ho
(Rybu Pachmana) snadno pøedstavit stojícího s rukama vztyèenýma
tváøí v tváø ivotu, který mu protéká mezi prsty, leè nìkdy na nich té
ulpívá  a toto protékání i toto ulpívaní mu je zdrojem vypravìèské
(resp. spisovatelské) slasti.
Václav Kahuda ve svém doslovu moudøe praví, e Oscar Ryba byl
sloenec, a to sloenec z fragmentù. Taková je i autorova próza, jeho
generaèní cyklus textù: jde o sloenec z tøítì tøítì, o nìm je moná
moné vytvoøit knihu. Nikoli román.

O estetických principech Henryka Elzenberga napsal diplomovou práci, jí zakonèil studia na katovické Slezské univerzitì. V Katovicích zaèal rovnì èasopisecky publikovat a tam také vyly vechny jeho básnické sbírky.
Katovice s blízkou rodnou Czeladí se vak nestaly Kosiewskému trvalým ivotním prostorem. Nespokojen s pomìry v tehdejím lidovém
Polsku a z obav pøed perzekucí odeel roku 1982 do Spolkové republiky
Nìmecko, kde dodnes ije ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam spolupracoval s polským vysíláním rádia Svobodná Evropa a tam stále pùsobí jako nezávislý novináø, publikující v polském i zahranièním tisku.
Kosiewského publicistická a literární náklonnost je ovem tak velká,
e mu tradièní publikaèní monosti u nevyhovují. Proto si zaloil svùj
vlastní internetový èasopis Sowa, v nìm komentuje soudobé dìní
a v nìm se rozhoøèuje nad souèasným stavem svìta. V této souvislosti tøeba dodat, e Kosiewski je rozený diskutér, polemik, komentátor, jeho reagence je témìø okamitá. Nezahlcuje pøitom svoji Sowu pouhou novinaøinou a vednodenními komentáøi, ale také svou literární
tvorbou, svými veri.
V osobním jednání je Stefan Kosiewski temperamentní, s rozsáhlou
a pøebyteènou argumentací, kdeto ve své poezii pøedstavuje pravý
opak. Je úsporný, básnicky konkrétní:
zmrok, ciemnieje nebo,
szemrz¹c p³yn¹ wody
¿uki budz¹ powietrze
za rzek¹ p³onie ogieñ
soumrak, nebe se temní
umí plynoucí vody
brouci probouzejí vzduch
za øekou plane oheò
Uvedené vere jsou ze sbírky Ké by do Vilna (Oby do Wilna), která je Kosiewského ètvrtou básnickou knihou. Jeho debut z roku 1977 se
jmenuje Zahrajme na dostizích (Zagrajmy na wycigach). Oba tituly pøipomínám proto, e svým zpùsobem vystihují charakter a rozpìtí
jeho básnické tvorby. Zahrajme na dostizích je toti citát z bible a Ké
by do Vilna nejsou jen vere inspirované návtìvou tohoto litevského
mìsta, ale také odkazem na dávnou tradici, je spojovala polský a litevský národ. Odkaz na bibli pak pøipomíná náboenskou tradici Polákù.
Rozpìtí Kosiewského tvorby je tedy nejen nemalé, ale pøedevím pøíznaèné.
Bylo ji øeèeno, e Stefan Kosiewski ije ve Frankfurtu nad Mohanem. V Goethovì Frankfurtu, který Goethovým zùstává i po radikální
pováleèné promìnì. Kosiewski bydlí ve frankfurtské ètvrti, z ní je do
mìstského centra pomìrnì daleko, podstatnì blíe má básník do tichého lázeòského mìsteèka Bad Soden, kde se léèil Lev Nikolajeviè Tolstoj, kde svoji první cho poznal Richard Wagner a kde kuriózní objekt
vystavìl Hundertwasser. Prostøedí je to kouzelné a podmaòující, jeho
sugestivita nezbytnì pùsobí i na pøísluníky jiných národù. V nepo-

FRANTIEK VETIÈKA / Sowa a Soden
Zbigniew Herbert zaèíná svou sbírku Rovigo básní, v ní vzdává
hold Henryku Elzenbergovi. Své vyznání zahajuje jednoznaènými slovy: Kým bych se stal kdybych Tì nepotkal  mùj Mistøe Henryku /
na nìho se obracím poprvé jménem / s pietou ctí jaká náleí  Velkým Stínùm // Byl bych do konce ivota smìným chlapcem / který
hledá / zadýchaným málomluvným stydícím se za vlastní bytí /
chlapcem který neví.
Stefan Kosiewski (1953) má tyto vere rád, nebo estetik Henryk
Elzenberg patøí k tìm, které vøele uctívá a zároveò si uvìdomuje, e by
se stal nìkým podobným, kdyby se nesetkal s Elzenbergovým dílem.
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slední øadì uvolòuje i básnickou inspiraci Stefana Kosiewského a podstatným zpùsobem zklidòuje výbunost jeho novináøského temperamentu. Co víc si od svého prostøedí pøát?

tøeba pøetavit je v pøíbìh. Ve mausovì románu jsou pøinejmením
dvì roviny, které jej vyzdvihují vysoko nad tuzemský prozaický prùmìr: stylová a tematická.
Autorský vypravìè, který se intenzivním zprostøedkováním proitkù hlavní postavy místy pøibliuje personálnímu, uívá slov z rùzných
vrstev èeského jazyka, nejèastìji spisovné nebo hovorové, které koøení
autentickými vulgarismy. Umí skvìle vykreslit bezútìnou, vykoøenìnou atmosféru mìstských romských pøíbytkù pomocí jejich hybridní,
èesko-slovensko-cikánské, kostrbaté mluvy. A dovede také zaøíkávat slovy i celými vìtami jazyka romaòi, pùsobícími v èeském textu jako zaklínadla.
Namísto sloitého filozofování zprostøedkovává vnímání okolního
svìta pomocí smyslù, ochutnává, oèichává, drásá nebo hladí (proto je
výraznì uplatnìna synestézie). maus splétá vìtinou delí souvìtí do
odstavcù, jako by pøejídìl smyècem táhle a kvílivì po strunách houslí,
a tyto celky ústí èasto do ztracena, jako by nìkde v dálce doznívala ozvìna nekoneèné sloky
Tímto houslovým zpùsobem je zpracováno ústøední téma románu, kterým je bolest. Cikány bolí celý ivot, bolest je vudypøítomná.
Svìt bolí pøi poèetí, zrodu i umírání, tanci i milování, dokonce i v radosti a pospolitosti. A vecka ta nahromadìná bolest vdy vyhøezne
právì pøi houslích a zpìvu
Jednou z bolestí je i vykoøenìní, dalí zásadní téma pøíbìhu. Vìèné
trauma etnika, v nìm se sváøí mentalita osadníka s koèovníkem
a venkovana s obyvatelem velkého mìsta, nemùe vyústit v nic jiného ne ve vnitøní rozervanost. Cikán nikdy nebude doma v paneláku,
nikdy jej úplnì nepøijme bílá majorita, ale zároveò je vytren z prazákladních koøenù tak dlouho, e se ji nemùe natrvalo vrátit.
Román Dìvèátko, rozdìlej ohníèek je výpovìdí o vìèném dilematu
a nikdy nekonèícím hledání, o nalézání stále nových cest a dalích domovù a jejich ztrácení, o ivoèiném nutkání ohlíet a vracet se zpìt.
Právì prostøednictvím postavy cikánského chlapec, který je i svou
vlastní rodinou pokládán za podivína, mùe maus úspìnì pracovat
s tématy, vlastními dnenímu èlovìku bez ohledu na rasu, národnost,
náboenství èi øeè. Protoe co bolí gada, bolí cikána dvakrát tolik.
Aèkoli autor úspìnì rezignuje na pokusy sociologicky postihnout
sloitou problematiku samorostlého romského ivlu v majoritní spoleènosti a servírovat ji ètenáøi v pohodlném, beletristickém balení,
pøesto nám román o mylení i mezilidských vztazích etnika (tedy jeho
èásti, pochopitelnì) mnohé napoví. Stejnì tak je maus vzdálen plytkému moralizování; spokojuje se spíe s lapidárním konstatováním
mnohdy neveselých skuteèností, take místo varovnì zdvieného prstu èi planých lamentací je potom výsledkem tragikomická èi groteskní
grimasa.
Pøesto, nebo právì proto, e má své hrdiny evidentnì rád, nesklouzává k prvoplánovì jednostrannému hodnocení, jakémusi apriornímu
pardon, tìch èinù, které bílá vìtina tradiènì povauje za patné.
maus je rafinovanìjí: nutí (èi, chcete-li, umoòuje) neromskému ète-

RADIM KARLACH / Psát smyècem o bolesti
(Martin maus: Dìvèátko, rozdìlej ohníèek. Kniní klub, Praha
2005, 254 s.)
Román Dìvèátko, rozdìlej ohníèek, prvotina oderského spisovatele
Martina mause, se díky Literární cenì Kniního klubu doèkal pomìrnì znaèného renomé  skoro se chce napsat, e se stal ètenáøským hitem posledních mìsícù.
Ji na pøebalu se od samotného autora dovídáme, e poetický titul
díla je názvem køehké a bolavé cikánské písnièky. A právì takový je
i pøíbìh malého Andrejka ; následují upoutávky typu kouø táborových ohníèkù, konì, staré èasy apod.
Podobné úvody, avizující høejivé lidství, návrat ke koøenùm a harmonii s pøírodou, je lépe brát spíe jako varování a být ve støehu. Abychom nedopadli jako profesor Nechleba v povídce Oty Pavla, jen na
svém prvním výletì do pøírody skotaèil pøed Prokovic chalupou na paitu mezi brouky a luèními koníky
Kniha zøejmì pøíli ancí oslovit bytostné kunderovské skeptiky,
kterým i Bohumil Hrabal mùe pøipadat jako výkaèka (tefan vec),
nemá, ovem pøiznané hledání nìkterých pozapomenutých prazákladních hodnot v románu rozhodnì nepùsobí jako kalkul.
Èadící ohníèky, koòské bryèky, teskné písnì a noe v pìstích tvrdých
chlapù zde nejsou jen papundeklovými kulisami èi ingrediencemi, které autor pøisypává, aby vznikl jak tak poivatelný vývar. Z celého textu prostì jen vyènívá autorova romantika jako pøísloveèná sláma z bot.
A protoe je stylisticky mimoøádnì zdatný, je to romantika pochopitelná, uvìøitelná, a a se na mne skeptikové nezlobí, místy i strhující.
Kniha vypráví pøíbìh cikánského chlapce Andrejka; poèíná jeho narozením v osadì na pomezí východního Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny v období hlubokého komunismu, pokraèuje odtrením od rodièù
a pøestìhováním do Prahy a následnì Plznì. Andrejko vyrùstá v rodinì tety a strýce, mìstských Cikánù, ijících z pøídavkù a zlodìjen. Proívá trpkou zkuenost odstrkovaného dítìte, kriminálníka i chovance
ústavu, ale i porozumìní a lásku, pøichází o své blízké a zase nové získává. A mezi jednotlivými etapami nového ivota, ivota ve mìstì, utíká na východ, odkud vyel a kam se cítí patøit.
Spletité ivotní peripetie, mnoství dramatických a tragických událostí, zde navíc vklínìné do ètenáøsky atraktivních reálií, mùe být ideálním východiskem pro stvoøení tzv. silného pøíbìhu. S tìmi je to
ovem sloité.
Pouhý mechanický pøepis událostí, které nás ve skuteèném ivotì
dojímají nebo vzruují, na krásnou literaturu pochopitelnì nestaèí  je
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náøi stát se na chvíli Cikánem, vidìt svìt jeho smutnýma, nìkdy vak
sebelítostivýma oèima. Jak mùe ovem èlovìk, jeho bolí celý svìt, nezaplakat sám nad sebou
Pøitom zde nenajdeme onu happyendovou útìnost, s jakou se
mùeme setkat napøíklad v závìru Novotného knihy Vezmu sekeru;
naopak, i pøes rozdílnost povah jednotlivcù a snahu a dobrou vùli nìkterých z nich, se ètenáøi zadírá pod kùi krutá pravda o tìko (a zda
vùbec) pøeklenutelné propasti mezi obìma svìty.
Autor se vystøíhává cukrkandlového sentimentu. Kvílivá melodie
pomyslných houslí Martina mause je lecèím, jen ne konjunkturálním
fòukáním pohøební plaèky. Vypráví nám pøíbìh, ve kterém je bolest ze
svìta doslova hmatatelná; je jí tolik, e by se dala krájet.
Staèí jen vytáhnout nù. Nebo bøitvu ?

chlapci o pøestávce, zaorali meze a u nejsou ádné remízky. To kde
tu hlavu poloím? Za brumovský MEZ? Ne tam dojdu, shoøíja na
mnì gatì.
V závìreèné èásti, odehrávající se po opadnutí vod, pak vypravìèka
poznává hodnotu rodinných vztahù. Je znát silný osobní vztah k tématu, ovem ne kadý dokáe neustále sdílet její citová pohnutí. Domnívám se, e text by unesl zhruba tøetinovou délku.
Autorka odmítá souèasnou mantru, e tìstí je pouze záleitostí
správné technologie. Zajímavou postavou je televizní reportérka Sára,
demonstrující paradox, e pracovníci médií jsou zpravidla tak uhranuti sami sebou, e okolní svìt u ani moc nevnímají. Proè veøejné mínìní tak rádi generují právì lidi, kteøí ani ádné (nepoèítáme-li primitivní pragmatismus) vlastní mínìní nikdy nemìli? Snad by se dalo psaní
Fucimanové pøirovnat k jinému píícímu pedagogovi, Petru Kerschovi
a jeho knize Zlatý èasy, v ní rovnì konfrontuje tradièní hodnoty
s chaosem souèasného svìta. Ovem tam, kde je Kersch vìcný a myslí
na ètenáøovu orientaci v textu, je Fucimanová koncentrována na vlastní proitky a v klíèových situacích knihy si nepøestává vylívat srdce.
Zajímavou záhadou je, mìla-li kniha redaktora nebo alespoò korektora (v tirái je utajen). Mnohé jazykové kiksy hovoøí proti (nekoneèné
výèty módních filmù a kapel snad mají ukázat, e autorka jde s dobou,
ale jsou plné chyb, jako Shindlerùv seznam), na druhou stranu na
nìkolika místech je dialekt opraven na spisovnou èetinu, pravda nedùslednì: aj s ohlávkoú. Pak u èlovìk nìkdy neví, co je vlastnì autorský zámìr a co jenom renonc: Ta Pavlova velepíseò na lásku,
o které píe Korinanùm, e je shovívavá, dobrosrdeèná, nezávidí,
nevychloubá se, nenadýmá ( )  je to ponìkud nemístný humor,
nebo jenom nìkde vypadlo zvratné zájmeno? Zodpovìdný redaktor by
také mohl autorce vysvìtlit, e je lépe spoléhat se na pøíbìh a postavy,
ne jim neustále pomáhat didaktickými pouèkami. Odbytým dojmem
pùsobí bohuel kniha i kvùli nepìknému písmu a pøehnanì patetické,
frázovité pøedmluvì.
Fucimanové brumovský rodák Ludvík Vaculík hodnotil moderní literaturu zdánlivì paradoxními slovy: Nudné, ale zajímavé. Nìco podobného lze øíci o této knize. Ètenáøský záitek to sice zrovna není, ale
drive jí nelze upøít. Autorka je nepochybnì pøemýlivá a originální
osobnost, chybí jí vak fatálnì humor, fantazie a schopnost zkratky.
Kadou dobrou mylenku zabije nabubøelostí velkých slov. Výsledek
pøipomíná spíe intimní deník, ne literární dílo. Tanèila jsem v synagoze je zajímavou protiváhou kultu bezcitnosti v souèasné literatuøe,
jene pøíli vadí suverenita, s ní Fucimanová povyuje svoje pocity na
absolutní pravdy. Snad by mohla radìji vìnovat více pozornosti logice
pøíbìhu: dcera Bernarda se narodí v edesátých letech, ale v pøíbìhu,
který se odehrává v souèasnosti, má okolo osmnácti. Rád bych vìøil, e
je to autorský zámìr, ale jaksi nedokáu

JAKUB GROMBÍØ / Tanec pøevánì v temnotách
(Milena Fucimanová: Tanèila jsem v synagoze, nakladatelství
Cesta, Brno 2004.)
Kniha bývalé gymnaziální profesorky z Valaských Klobouk Mileny
Fucimanové (narozena 1944) dokazuje, e dobrý uèitel nebývá vdy
dobrý spisovatel. Nadbytek pouèování o ivotì zpùsobuje, e text má
pøíli tìký zadek. Zdlouhavé pokusy vedních úkonù, unavující svojí
popisností (vaøení nokù jí pro samé duezpytné úvahy zabere tøi stránky), se støídají se skuteènì silnými momenty. Nejpøesvìdèivìjí jsou
popisy valaského koloritu, jako ve scénì návtìvy v domovì dùchodcù, popisu rodného domu nebo postavy podivínského Lojzka. Zajímavé
jsou i ponìkud kacíøské úvahy o moderním umìní: Jene my u jsme
vìtinou jen konzumenti, diváci, pozorovatelé a  co dìláme s jistým potìením  kritici. ( ) Není minimalismus jen neschopnost
tvoøit a vnímat sloitìjí vìci?
Próza je ovem také zajímavým pøíspìvkem do souèasné debaty
o zloèinnosti komunistického reimu. Vyvrací stále rozíøenìjí názory, e ono nebylo zas a tak zle, ale také v jistých kruzích populární
oznaèování jakékoli spolupráce s reimem za zloèin. On pøece jenom
ponìkud jinou pozici má øeknìme redaktor èasopisu Babylon v roce
2005 a jinou uèitelka na malém mìstì v roce 1985.
Román Tanèila jsem v synagoze je pøedpovìdí globální katastrofy
a toho, jak se s ní vyrovná generace, navyklá pouze si uívat. Zajímavé
jsou, v úvodní èásti triptychu, paralely s pøíbìhem patriarchy Noema.
S tím se prolínají vzpomínky vypravìèky na dìtství a dospívání, na její
hledání Boha i sebe samotné. Situaci komplikuje reimní propaganda,
o které si ovem dìti myslí svoje: Sovìtský mu je hlavnì voják. Je na
strái a usmívá se, protoe ví, e pøes nìj neprojde ani my. Kdyby
spadla atomová bomba, lehne si pìknì za nejblií mez hlavou od
ohniska a nic se mu nemùe stát. Pøedstavuji si ohnisko jako vysoký,
skoro bílý plamen, chlapèisko, ogaøisko Ale je tu chyba, rozmýlejí
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RADIM KOPÁÈ / Kdo s kým sám a proè

tury píe, e erotická literatura vlastnì neexistuje, e je pouze otázkou
osobního nastavení morálních kritérií, kde povedeme onu tenkou hranici mezi tím, co je a co není erotika. Anebo v naem pøípadì: Co je a co
není milostnost. Pokud je ovem tuto hranici vùbec tøeba vést. Proè
v antologii chybí ivoèiné a imaginativní texty Pavla Petra anebo loòské laureátky Ceny Jiøího Ortena Marie astné? Proè tu nejsou jazykovì hravé, a pøiznejme si, e docela smyslné vere Tomáe Baránka ze
sbírky Bez uzdièky? Proè namísto citovì naprosto vyschlých a nepùvodních textù Petra Korála, Tobiáe Jirouse, Odilla Stradického nebo
Roberta Kubánka editoøi nezaøadili Tomáe Míku, Kateøinu Piòosovou, Evu vankmajerovou, Jiøího Dynku, Milana Ohniska, Zdenku Petákovou, Janu Soukupovou, Emila Boka nebo tøeba Miroslava Koryèana, jen chce baby muchlat? Protoe je neznají, anebo proto, e
nejsou podle jejich gusta správnì milostní?
Tøenièku na celé té podivuhodnì nekoncepèní slátaninì pøedstavují medailony jednotlivých autorù, které  jak uvádí edièní poznámka od zmínìného jø  si psali vìtinou autoøi sami, a to na ádost nakladatelství; jen v meninì je dodali nakladatelé. Finální podoba
medailonù je tedy výsledkem interakce mezi jednotlivými básníky,
pøípadnì jejich nakladateli a redaktorem  to je moc hezky øeèeno:
Take nakonec se o podobì medailonù bavili básníci mezi sebou, pøípadnì je diskutovali nakladatel s redaktorem? Buï jak buï, èárka sem,
èárka tam, medailony jsou dìsivì odbyté: nìkteré zahrnují pouze sbírky poezie, jiné i prózu nebo esejistiku, jednou jsou kníky vyjmenované, jindy je zmínìn pouze jejich poèet, obèas je uvedený nakladatel, nìkdy rok. U Gabriela Plesky si nikdo z tìch, kteøí na medailonech
interaktivnì participovali, nepoviml jeho dva roky starého debutu,
podobnì u prvotiny Michala Jaree; bibliografie Ivana Jirouse konèí rokem 1998, pøièem od té doby básník publikoval ètyøi nové kníky poezie. Leo Slanina prý svùj titul Divoká koèka, divoká my vydal
u nakladatele imona Ryavého, pøièem vyel v Petrovu. Pavel rut
je prý zamìstnancem rozhlasové stanice Vltava, kde u øadu let nepracuje. Odillo Stradický zas rád miluje a rád o tom píe. Atd. atp. Ach jo
Co tedy s touhle narychlo spíchnutou a neskuteènì odbytou antologií (souèasné èeské) milostné poezie dìlat? A to má kníka tak krásnou èerveno-èernou obálku Moná e právì ta je na celém poèinu nakonec to nejzajímavìjí.

(S tebou sám. Antologie souèasné èeské milostné poezie, ed.
Ondøej Horák a Dauphin, Dauphin, Praha 2005, 128 stran,
náklad 1000 výtiskù, cena neuvedena.)
Praské nakladatelství Dauphin, které pøed nìkolika týdny pøíjemnì pøekvapilo sbírkou sugestivních neodekadentních strof Gustava Erharta v knize Podvojná znamení, servíruje nyní ètenáøi dalí svazek
z edice Èeská slova: titul S tebou sám, èili antologii milostné poezie,
jak dále uvádí obálka, anebo jak èteme na pøedsádce antologii souèasné èeské milostné poezie.
Bùh suï, o co tedy v této stotøicetistránkové publikaci, kterou uspoøádali Ondøej Horák a Dauphin, jde: V tirái si o charakteru kníky nepøeèteme nic, v edièní poznámce podepsané jø informace tohoto druhu také chybìjí; zbývá tedy dùvìøovat zkratce dp, která v úvodním
slovì nakladatelovì soudí, e máme pøed sebou mnohohlasou výpovìï o láskách, vzplanutích, váních a poezii své doby. Aha. Ale jaké
doby? Podle jakého klíèe byly ony mnohé hlasy vybrány? A podle
èeho editoøi rozhodovali o té jediné básni, která bude estapadesát vyvolených poetù  spoleènì s jejich fotografií a medailonem  v antologii reprezentovat? Zkratka dp dodává, e Horák prý volil mezi ijícími autory, kteøí ji kninì publikovali a jejich básnì jsou poezií,
a na cestu knihou ètenáøovi poeptá do ouka, e následující stránky
pøedkládá jako láskyplný akt plný shovívavosti k souèasné èeské poezii
a jejím autorùm.
Ètenáø tedy otvírá knihu a nestaèí se divit: Vedle sebe tu toti pomyslnì proívají své lásky, svá vzplanutí a vánì nedávno zesnulý literární vìdec Miroslav Èervenka (roèník 1932), který debutoval u v roce
1960 v Mladé frontì sbírkou Lijáky, a Jan Nìmec, narozený 1981, jen
poezii a prózu zatím publikoval v èasopisech, sbornících a antologiích  kninì tedy, jak patrno z medailonu, jetì nikoliv. Po boku Violy Fischerové, která svoji prvotinu Propadání nabídla nakladateli u
v roce 1959, se v antologii ocitli tøeba undergroundoví básníci Vít
Kremlièka, Jiøí H. Krchovský, Vratislav Brabenec nebo Jaroslav Erik
Friè, ale také v 80. letech oficiálnì publikující Vít Slíva, Sylva Fischerová nebo Norbert Holub; zhruba polovina v knize zastoupených básníkù zaèala psát a kninì publikovat a po listopadu 1989, tj. v posledních
estnácti letech. Oficiální, neoficiální, exil, samizdat, pøedrevoluèní,
porevoluèní  vechno jedno. Take abychom se vrátili k titulnímu èasovému vymezení: Souèasné tedy podle Horáka a Dauphinu znamená bezmála pùlstoletí.
A co si poèít s onou proklamovanou milostností v titulu? Je dostateènì milostná poezie Svatavy Antoové, kterou v souboru postrádáme? Anebo u jde o kategorii erotiky, èi dokonce básnické pornografie,
protoe autorka je ve svých nekrofilních groteskách naprosto bezskrupulózní? Kdosi moudrý øekl, e ve skuteèné lásce neexistuje ádná
prasárna. Boris Vian podobnì ve své eseji O uiteènosti erotické litera-

MILENA FUCIMANOVÁ / Nad knihou Petra
Odehnala: a budu tak i synovi
(Petr Odehnal: a budu tak i synovi, edice Psího vína Stùl, Zlín
2005, 52 stran.)
Musím dát zapravdu Jaroslavu Kovandovi, e pitvat básnì není dobré poèínání. Ale na druhé stranì jsou knihy, které nutí z toho èi onoho
dùvodu je rozebírat.
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A budu tak i synovi. Znepokojivý název, ten budoucí èas v nìm ukazuje dopøedu. Mimodìk mì napadá J. V. Sládek  tøi rody u nás platí
jen. Pøedkové pøedávají potomkùm, to byl kdysi zákon.
Ale pøi ètení této útlé kníky básní je mi jasné, e nejde o ádné staromilství. Je to svìí poètení. Zámìrnì pomíjím fakt, e mne nìkteré
vere dostaly proto, e místa, o kterých Petr Odehnal píe, také dobøe
znám. Ale pøestoe v této kníce je místopis básní nezastupitelný, nejde
o místa, ale o vztahy. Proto se do mne hluboce vryla báseò Èíslo popisné 63: Nikdy jsem nedìlal na poli, / ani kolem dobytka. // Ale ve stodole, na sýpce / a v chlévì / jsem byl doma. // U babièky.
Jinde ètu: jak by za sebou táhl tìký vùz. Znám ten pocit. I tu károvanou møí, kterou vytváøí nù na chlebu s máslem znám. I pohledy
na krchov, i pohledy nazpátky navzdory tomu, e se chci dívat dopøedu.
Básnì jsou krátké, mnohé pøímo zpívají (Veselková): Chce-i séct,
to mosí brúsit / oselkú, oselkú / Chodí-i u, Janoeèku, / za
cérkú?
Sbírka je proloena lyrickými texty: Jeleòovská, Soukenická, Kartáøská, Èertovská, Vykovská. Jsou to mimoøádnì èisté momentky, kdy
básník nahlíí do minula, èerpá z povìstí, nebo z rodinné kroniky (tady
se mi pøipomíná básník Frantiek Hrubín), a pøece jde poøád o pøítomnost, protoe dìj je sice odvátý, ale to, co takové dìje dává do pohybu, je
stále pøítomné. Láska, smrt, vìrnost. Skoro se bojím tato slova pouít,
abych sbírku neposouvala nìkam, kam rozhodnì nepatøí, tím myslím
sentiment, laciné dojetí. Právì naopak. Odehnal píe jako chlap, který
ví své, ale já zároveò dodávám, e jako opravdový básník ví èasto, ani
by vìdìl, e ví
Je to poezie domova, rodiny, poezie velice ukotvená, ádné adorování dálek a nespatøených svìtù, ádné slovní eskamotérství, ani drásání tìla i due. Aby si básník Petr Odehnal uvìdomil sám sebe, nepotøebuje k tomu vyvolávat dramatický konflikt. A pøesto to není poezie
statická.
Napìtí této básnické kníky vyvolává její estetické pùsobení. Na jedné stranì skoro nepoetická vìcnost, na druhé stranì slovo témìø perzonifikované. Jako zaznìní trianglu (dobøe harmonicky zvládnuté)
jsou zaøazena slova valaského náøeèí. Tøeba v básni Tkadlec: Stavy
klobouckých soukeníkù / klapaly v rytmu / Byl tu èert? Byl, byl. /
Dávno-li? Vèil, vèil. Nebo v básni bez názvu na str. 22: pøebìhl mnì
pøes cestièku / zajíc divoký, / zajíc divoký // utìkal sem dlúho za
ním, / proúpal sem boty, / proúpal sem boty.
Dobøe, e se na nìkolika místech tyto výrazy vyskytují. avnatý poèin. Ale také vím, e kdyby valatiny bylo víc, naruila by se rovnováha. Odehnal není folklórní básník. Moravismy jako zvuèný akord obèas uprostøed básnì, ale nikoli jako celá hudební vìta.
I dramaturgicky je sbírka dobøe sestavena. Støídavé vnímání prostoru a èasu vytváøí pevný základ. Nìkteré básnì jsou bez názvu, takové
básnì si oznaèuji jako mylenkovou impresi. Myslím, e je v nich nejvíc ticho a pokorno. Jiné vere jsou témìø meditativní: Z eber sroubená chalupa / Svìtnice srdce, veèer / Roztopená pec, / vøetena kolo-

vratù jako sval / k prasknutí, / stav klape / Ve svatém koutì: mí pøedkové, / blaené pøedobrazy Jinde píe: Hledìl jsem na ty dveøe celou
noc. / Nablýskaná klika mìsíce se ani jednou nepohnula. / Zdálo se
mi, e se v pokoji svítí. / Bylo ticho. Nikdo nepøiel, / nikdo neodeel.
Tady mi básník také pøipadá nejzranitelnìjí.
Vìtina básní si nese svùj nadpis. U nìkterých se mi zdá, e mi autor pøíli usnadòuje vnímání (Odpolední stín, Vánoèní, Únor). Ale jinde je název básnì jen jako vzdálený tón, vlastní rytmus si báseò urèuje
sama (Leden): Kýve se  // Mazurka.
Nacházím i básnì velice fotogenické (Teta): babièèina sestra ètrnáctý roèník / stojí v oknì párátko v puse / dívá se jak se k ní pomalu blíím / dívá se jak kosím trávu.
Podobnì na mne pùsobí i básnì: 18. 6. 2003, 22:00; Zrána; také básnì
Podzim v zahradì, Balada, Pradìda, Stodola. Autor si poèíná jako kameraman, který dovede z celku vybrat pøesný a výstiný detail.
Myslím, e Petr Odehnal je nejsilnìjí právì v tìch miniaturách. Estetiènost jednotlivých básnických obrazù je nepopiratelná. Je chvályhodné, e se necítí povolaný dìlat závìry z proitého, e se nesnaí filozofovat. Ale v jedné básni (Je to má vina?) se nebezpeènì blízko
dotýká prastarého problému viny èi výèitky.
Myslím, e touto knihou jsme my, ètenáøi verù, dostali moc krásný
dárek. Díky.

IVO HARÁK / Pime svinì!
(Daniel Petr: Kurt (kleèíme oba.kurva i ètenáø), TVARy 07/2005,
32 stran.
Daniel Petr: Pøíbìh z Èeské mládee, CKK sv. Vojtìcha, Ústí nad
Labem 2005, 1. vydání, náklad neuveden, cena 25,- Kè, 64 stran)
Nìkdejí lídr sudetenpopové skupiny Mraky, textaø, dramatik (Unser
Zimmer / Ná pokoj  spoleènì s Martinem Tichým) a prozaik Daniel
Petr (narozený 16. 10. 1975 ve Varnsdorfu) patøí mezi øadu literátù, kteøí své první zkuenosti sbírali mezi kamnami ústecké Univerzity
Jana Evangelisty Purkynì: z nich je Pavel Brycz laureátem Ceny Jiøího
Ortena i Státní ceny za literaturu, znaèného renomé se domohli prozaici M. Fahrner a M. Fibiger, básníci M. Dìinský, J. Koten, J. Michalcová a R. Fridrich, do prudkých vln literární postmoderny jurodivì vpluli
P. Linhart èi M. potová, kniní prvotiny za sebou mají také S. Beran
a R. Sárközi (ten ovem pod pseudonymem Duan Malíø)  Kateøina
Kováèová dokonce za debut Hnízda obdrela Cenu Jiøího Ortena.
Pøed svojí první knihou publikoval Daniel Petr v èasopisech Pandora, Psí víno a Tvar  v edici TVARy 07/2005 se objevil cyklus (quasi)autobiografických mikropovídek ze ivota rockového muzikanta na dálném severu (toti v Sudetech) Kurt: Oba Kurtovi rodièe byli lidé. Je
to potøeba zdùraznit, abyste vìci, na kterých se podílel víc, ne abys-
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te ho mohli oznaèit za kolemjdoucího, nepøipisovali tomu, e ho porodila nìèí fantazie, nebo, jako u hitlera, idovská babièka.
Take se zde potkáváme se stylem bizarním a realistickým jednostejnì, jako nechává vevìdoucí, nad postavami stojící vypravìè tyto 
o nich referuje  zdánlivì ít jejich vlastním ivotem. Na druhé stranì se ovem táeme, zdali tu vypravìè v roli demiurga nevystupuje
tehdy, hrozí-li nesoudrnost celému dílu nevìrojatností. Z celé první
kapitoly vyuijeme pouze Kurtovo nutkání dìlat vìci, které dìlali
mnozí pøed ním, ale o kterých neradi mluví i jeho souèasníci.
A jsme-li u u kritiky: útvar mikropovídky je pøíli krátký na to, aby
se mohl pøíbìh v úplnosti rozvinout  tehdy se pointa stává jakousi
zvnìjku pøináenou výpomocí tam, kde nelze dopovìdìt a zcelit
z vnitøní logiky vývoje tohoto pøíbìhu. Velmi chvatnì je spíchnuta
zejména mikropovídka sedmá  s postavami se v ní nakládá jako s figurkami na achovnici (s pøedepsanou rolí: zpùsobem a smìrem pohybu). Také humor bývá místy ponìkud køeèovitý a zjevnì konstruovaný: Její nohy ho zaujaly nejdøív Podle nìj bez chyby, podle ní
odkazující na pøedposlední z výètu samohlásek.
A pøece  jako by si nad Petrovým dílkem podali ruce Josef kvorecký s Michalem Vieweghem: ocení pokus o generaèní výpovìï, vztah
k hudbì (i kdy beatové), vtipné a sviné dialogy; humor, aluzívnost,
metaliterárnost; kypivost nápadù, samozøejmé zvládání øemesla  aè
jsi si vìdom také toho, jak snadno (ba a nezøetelnì) lze klouzat po povrchu a pøi tom markýrovat hloubku tam, kde jde místo moøského oka
o zamrzlé zrcadlo kaluí. Jako je tomu u efektního podtitulu: kleèíme
oba.kurva i ètenáø.
Je-li èasopisecky otitìný Kurt cyklem mikropovídek sepjatých
ústøední postavou, mùeme Petrùv kniní debut povaovat spíe za
kratí novelu  nenásilnì rozdìlenou do nìkolika celkù (zde bychom
je nazvali èrtami). V Pøíbìhu z Èeské mládee (CKK sv. Vojtìcha, Ústí
nad Labem 2005) se  krom Sudet  setkáváme opìt s autobiografièností a klíèovostí Petrových próz (nìkteré pasáe  najmì ty závìreèné
 jsou pak vskutku jenom pro zasvìcené), s vypravìèovým zálibným
prodléváním v rozpravì s pøedprojektovaným ètenáøem (moná je nakonec tento jeho jednosmìrný dialog dùleitìjí ne hlavní hrdina Pøíbìhu Ondra, o nìm promlouvá také), s øadou intertextových a íøeji
interkulturních vazeb (spíe pokusù o jakousi ivotní filozofii, která se,
kvùli stísnìnému prostoru, nemá monost rozvinouti: Vysvìtlení mu
dal Thomas Bernhard, kdy psal o lidech, kteøí se po dlouhé nemoci
vrátí domù z nemocnice a døív nebo pozdìji pøijdou na to, e o nì nikdo nestojí. Jejich pozice obsadil nìkdo jiný a nehodlá se jich vzdát
kvùli nìkomu, kdo u tady nemá co dìlat.).
Tyto vìci pøedstavují vyí patro autorova spisování. To nií tvoøí
eroticko-alkoholovì-studentský humor, by podávaný nikoli bez nápadu a vtipu: Angelina Jolie nìkde vybalila na òákej bulvár, e ji nebaví normální sex, a e ráda improvizuje se svazováním a horkým voskem. Klidnì bych se vsadil, e u to poøádnì nemìla nìjakej pátek,

a e èim míò se bude schopná udìlat, tim víc bude ventilovat v bulvárech, jak to dìlá ráda.
Pochválíme-li opìtovnì øemeslnou zruènost zpracování (viz pásmo
postav co internetový chat), nemùeme se pøesto zbavit dojmu, e autor by takto svinì napsal o ledasèem  a nakonec moná také o nièem.
Propøítì bude zapotøebí zmáhat rozsáhlejí plochy: nutící k vìtí plasticitì pøi rozvedení dìje i psychologické motivaci jednání postav. Bude
zapotøebí odloit snadná a efektní øeení  a se zdolávanými pøekákami se ze studenta stát uèitelem. By výèet v samém závìru Pøíbìhu
z Èeské mládee, vypravìèovýma oèima vidìného a jeho ústy vyprávìného osudu neúspìného studenta Ondry (pøijídìjícího na vysokou
do Ústí ze luknova ve flanelce a teplácích), jeho nedokonané (vlastnì: nekonající se) výchovy citové i rozumové, by tedy tento výèet odkazuje zatím spíe k první z obou tìchto kategorií  pøíbìh sám toti potom pùsobí jako kae nastavená èernýovou moukou.

FRANTIEK VETIÈKA / Práce o poetice Josefa
Topola
(David Kroèa: Poetika dramat a básní Josefa Topola, Paido, Brno
2005, 1. vydání, 124 stran.)
Brnìnský David Kroèa (1973) po øadì èasopiseckých pøíspìvkù (ve
Welesu, Èeské literatuøe ad.) vydal svùj teoretický debut Poetika dramat a básní Josefa Topola. Název práce dostateènì objasòuje její téma.
U vstupní metodologická kapitola, opøená o protikladné názorové postoje Mukaøovského a Veltruského na jedné stranì a Otakara Zicha na
stranì druhé, ukazuje na Kroèovo odborné zázemí, s ním pøistupuje
k interpretaci Topolových dramatických a básnických textù.
V souèasné dobì zaíváme nárùst postmodernistických spekulativních odborných prací, je ústí do jakéhosi sémantického vakua. Pøednost Kroèovy práce o Topolovi spatøuji pøedevím v tom, e jde mimo
tento proud a ubírá se cestami, je naznaèili a urèili výe jmenovaní
pøedstavitelé literární a divadelní vìdy.
David Kroèa si osvojil dílo Josefa Topola dokonale, dokonce k nìmu
pøilnul jako vykladaè natolik, e ztrácí míru odstupu a nadhledu. Na
stranì 67 uzavírá kapitolu o Topolových hrách, je jsou podle jeho mínìní syntézami dramatikovy tvorby, touto vìtou: Hra Sbohem Sokrate vyniká propracovanou kompozièní výstavbou a spolu s celoveèerním dramatem Konec masopustu a s aktovkou Koèka na kolejích tvoøí
vrchol autorovy dramatiky. Hra Sbohem Sokrate elbohu nevyniká
propracovanou kompozièní výstavbou a spolu s dramatem Dvì noci
s dívkou a se vím, co po této dvojici následuje, patøí k umìlecky problematiètìjí sloce Topolova díla. Dramatikùv vývoj jako by se zastavil
v okamiku, kdy pøestal spolupracovat s Otomarem Krejèou. Je víc ne
pochopitelné, e svoji roli zde sehrály i kruté podmínky normalizace
(zejména odtrenost od divadelní praxe a od dosavadního pracovního
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týmu). Kroèou nastínìná vývojová linie neplatí, nebo je v rozporu
s umìleckou skuteèností.
David Kroèa interpretuje Topola jako pøedstavitele lyrického, èechovovsky ladìného dramatu. Vedle Topola patøí k této linii, køtìné Otomarem Krejèou, pøedevím Frantiek Hrubín. Srovnání tìchto dvou
dramatikù v Krejèovì práci postrádám zejména proto, e Hrubín doel
ve výstavbì dramatického textu dál ne Topol. Navíc pro Hrubínùv vý-

voj dramatika platí v podstatì toté, co pro Topola  Hrubín je rovnì
nejlepí tam, kde spolupracoval s dílnou Otomara Krejèi.
David Kroèa je z typologického hlediska syetolog, analytik a interpret syetu; v této rovinì je schopen jít a do neèekaných podrobností
a textových záludností. V tom je jeho nepochybná pøednost, která
mùe v nìkterých pøípadech také zavádìt. Avak i na tomto scestí je
u Kroèi nemálo zajímavého a podnìtného.
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