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I love to play wIth words,
I don’t want to work wIth them all tIme.

Ch. Futscher
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Jan Turner (* 1971)
Jan turner sleduje v umění neurčitou, periferní oblast. vytváří objekty a instalace 
z prefabrikátů, odpadu, všedních předmětů. Jeho kresby se pohybují na hranici 
banálních vtipů a zásadních sdělení. někdy paradoxně „aranžuje ready-made“. 
od duchampova pisoáru totiž uběhlo dost času na to, aby hranice ready-made 
začaly být více než nezřetelné. a turner jako by se snažil setrvat na pomezí ne-
zřetelnosti a činí tak s obdivuhodnou přímočarostí.
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1↑ Milan Kohout



* * *

Za mostem
jen črtá a hodně gumuje
za mostem
gumuje a pak zas rýsuje
do rýh po gumě
ryje za mostem
a pak se zvedá
a odnáší
most
nakřivo 

* * *

Zkrachovala za jezerem
sama a bez citů nebo účtu
zkrachovala.
Před řekou, jen na chvilku
zatáhlo se a pak šuměl
...převod mračen, a taky
transakce deště jen
možná i bez poplatku.
zkrachovala a neznala
číslo.

* * *

Asi by chtěl
Vrátit
vrátit zpátky
tu lehkost, mládí a pryž
vrátit židle a stoly
... co zakously se
hlubokým linem,
vrátit
pelest ale hlavně pryčny
vrátit pryčny zjizvené od páteře
v jistém stavení
kam se chtěl
vrátit

* * *

Seděl tam tiše
v tom šramotícím tichu
v tichu se ženou ne milenkou
krásnou a něžnou s hebkou
kůží štíhlou ale
... plnoštíhlou
Ženou
pozdního věku
co zapomněla jak se milovat
co neměla jemnosti a citu
co ztratila tajnosti
co přišla o sex a cit
co byla zbavena něžností
co ji sebraly tajnosti
seděl tam
tiše
se ženou

* * *

Už na začátku
když se vracím a odemykám
odemykám a ty už víš že jdeš
jdu dovnitř a ty se zvedneš
seskočíš a víš že jdeš
... ze sedačky okolo stříbrný misky s vodou
trochu oslintaný
a granulema
nedokousanýma granulema
a taky konzervou
to jsem tam ještě ráno
stihnul nasypat
A ty už víš že jdeš
Ty už víš že jdeš
Babi

AndreAs PAtenidis
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* * *

Nepřišla deštěm
ani podzimním suchým listím
jak to bejvá
nepřišla bosa
ale obutá
nepřišla za úplňku halená stínem
jak to bejvá
Nepřišla krásná a svůdná
nožky jako laň
klišé
plná klišé
jak to bejvá
přišla
báseň

* * *

Řval nebo spíš vlastně křičel
křičel až nakonec
kousek za městem
se zeleným balením v háji
křičel
kryt nepřítel zahrabaný
až nakonec nebo snad do půl těla
křičel a svíral tmavě modrou tubu
a ta se dál rozlévala a pak tvrdla a tmavla po obloze.
s obalem potřísněním od snídaně
jen hermetický
plast
jenže
v druhé ruce
mu zbyl jen
papír

* * *

S bradami hluboko zavrtanýma do prsou
jsou svědky zimního lovu.
Pro ostatní nejsou opravdivý
ne vyšší nižší třída jen třída
a to sklo? Nepřekousnutelná mříž
bez radosti během zimních měsíců
jsou jejich prsty zmítány náplastmi
ověnčenýma puchýři
s mizivou nadějí na vyměšení
jsou pohřbený v dusivý fádnosti.
Moč, pot a hnis se musí potlačit.
Říkají, že na prosakování se vztahuje
nulová tolerance utrpení
jenom když mluví jejich rty vytvoří
převrácenou parabolu
a jejich úsměvy blednou pomalu
Během zimního lovu.

* * *

Koupit ořechy
ve skořápce –
To se dneska už skoro nedá.
Snadně,
bez zápolení a zápasení
jen čistý požitek
...stejně jako s dívkami
které přichází nahé.
Ale za jakou cenu

* * *

Válka
válka je žízeň
kterou někdo nechal na kamenech
žízeň někdo nechal na kamenech
ve válce žízeň
...válka
a taky žízeň



* * *

Žít v Rusku
prožít a (použít)
srp a kladivo
protlačit a (potlačit)
hřebíky do dásní
zastrčit a (nastrčit)
šroubovák pod nehet

* * *

Na závody přijeli
autem po straně řeky
tempo udržovali
na závodech po straně řeky
mě napadlo
jaký by bylo nemít nohavky
ale nohy v kýblu
kdyby tam bylo kór mýdlo
klouzalo by kormidlo a celá veslice.
Jenže já, já vůbec veslovat neumím
jen možná
veslovat ve slovech

* * *

V kleci bez mříží
zíráš do prázdnoty
a prázdnota zírá zpátky
na tebe v kleci bez mříží u postele
...ne korán ale bible psaná dvanáctkou
venku záhon a vítr jako správná matka
strká tulipány: dobrý den nashledanou
dobrý den nashledanou dobrý den
všem
co procházejí okolo nic není pevné
a nic se nehýbe.

* * *

Seděli venku bosi
bylo totiž teplo
škrábali tam papriky
za den vyplili tak skleničku od hořčice
...a něco snědli ale na tváři to vidět nebylo
teda na chodidlech a na tváři kde se marně snažili
zakousnout bolest a zkušenost
a k tomu přikusovali
chleba

andreas Patenidis (*1987)
Od roku 2009 je šéfredaktorem časopisu pro současnou anglickou poezii a prózu 
GRASP. Studoval francouzštinu a nyní studuje anglistiku a amerikanistiku na 
filosofické fakultě v Praze. Svými články přispívá do publikace Prague Monitor. 
V současné době spolupracuje s pražským Festivalem spisovatelů a připravuje 
pro festival rozhovory s autory. Uvedené básně pocházejí ze sbírky Veslovat ve 
slovech, která právě vychází v Nakladatelství Karolinum.
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MAtěj ANtOš

Možná přicházíme

Hledal jsem své chemické
chiméry
Královny noci z železáren
Vítkovické madony,
které ti za jedinou pětku
udělají zářez na tvé
poustevnické holi.
 
A za svítání táhnou uvařit
snídaně
na Ministerstvo rozkladu
Protože kdo jiný tak sladce voní
čerstvou krví prolitých orgií
kultury v jatečním stylu?
 
Stále je hledám,
své miláčky, sadisty
usedavě plačící.
A možná, že další vráska
na příliš mladém čele už
se rýsuje, jak čerstvý zákop
na poli předem prohrané války.
 
Možná přicházíme...
 
 
 
Raněné ráno

Krvácí bílou mlhu
v noci nad hlavou
neurolové n barvých lží.
Mezitím vdechovat kouř
ze spálených knih
a myslet si, že tak
to bude už napořád.
 
Tvůj vyčerpaný
anděl strážný už dávno
nechodí do práce
– rezignoval na své
teplé místečko ve
slonovinové těžní věži
a teď už jen tak třepetá
křídly v koutě.
Nezbývá, než uctít
plastová božstva další
rozpálenou duší.
Pak se snad vše vyjasní.

Pohled z okna

Ulice je nevinná
Rakovina
starců začátečníků,
co bydlí na konečné.
 
Osamělé město,
které nikdy nikdo
neopouští
Dozněl tlukot fabrik
– na operačním stole
nové doby
Sedm doktorů složilo zbraně,
ať zreziví,
rozpustí se
a zapomenou na své
řezy.
 
Tak i já skládám
kosti v oběti na
pouličních oltářích
černým sněhům pro radost.

Sny pro každý den

Sny z PVC
ty mám rád
velice.
Plastové ideály
zčerstva
mnou požehnány.
 
Umělé umírání kostmi
z párátek přetřásá
chvějí se formy
obsahem bez masa.
Bakelitové myšlenky
v nových hlavách
krepové stříbřenky
na dětských márách.
Sněženky...
 
Skládám poklony
klonování.
Tlením k osvícení,
světlem k zanícení,
klením k skloňování,
kopií k ipsaci
zapomnění.
 
Sny syntetické
– lepší, nežli lidské.
 
 
 



Matěj antoš (*1987 Ostrava)
Narodil se a žije v Ostravě. V současnosti studuje češtinu a literaturu na FF OSU 
tamtéž. Publikuje převážně na internetu, hlavně na literárním serveru liter.cz, 
jeho texty vyšly v almanachu Literu a almanachu literární soutěže Klementa 
Bochořáka 2010. Vystoupil v rozlasovém pořadu Zelené peří na ČRo 2. je členem 
kapely Sorry Satori a discopunkového projektu Ciao Miao. 

Nesnění

Jsme
generace zvracející evangelia
a v noci tleskáme
monopolům na smích.
Srostlým obrům
z umělé hmoty
a přece tak svatým.
Jsme jaloví hráči
na božské ruletě,
šílení vrhači kamení osudu,
fanatičtí spáči
se srdcem z kouzelných pilulek.
Bydlíme na smetištích za zrcadlem,
v hluchým zákoutích mozkového parku,
ve změti kabelů
strojovny civilizačního pekla.
A usínáme v prenatálních pozicích
nabiti v hlavni.
Střílíme sny pro
reklamní agenty
na počkání
vykucháme
a dodáme na
kamenné domácí oltáře.
O čem sní revolver?
O sebevraždě.
Možná.

Svět má roztažené nohy
a hltá infuze ropné plazmy.
Matka Země a její sbírka
jaderných falů.
Okřídlených státních andělů,
poslů lásky vůdců k lidu.
Je nám tak dobře,
že každé ráno krmíme z vděčnosti
Behemonta.
Peníze, mozky a pot.
To mu stačí ke štěstí.
Děti a starci.
Ještě a už
neviditelní.
Ve svatých okovech
schovaní v blázincích
my ostatní.
A kacířsky doufáme v zázrak.
Je slyšet
tiché
našlapování
démonů
napříč
našimi
hlavami.
To život upaluje
vlastní stín na hranici.
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RAdeK FRidRiCh

Smířčí kříž Anny Elisabeth Winter

Byla jsem druhou ženou tkalce Ferdinanda Wintera z Růžové.
Naše nešťastné manželství začalo 25. května 1783.
Pořád jsme se hádali kvůli penězům, děti bohužel neměli.
První adventní neděli jsem odešla časně na mši.
Na louce za domem jsem náhle uslyšela za sebou rychlé kroky.
Rána do zátylku! Pak si pamatuji jen točící se nebe nad hlavou…
Byl Ferdinand opravdu vrahem?
Kamenný kříž jeho vinu nepopírá ani nedokazuje.
Já však vím své.

Anna Hille

Pracovala jsem na poli kousek od Kamenické Stráně. Bylo to časně 
ráno, skřivani létali a zpívali v tom jarním dni; půda mámivě voněla. 
Náhle mne pozdravil neznámý poutník a než jsem se nadála, praštil 
mě kamenem do hlavy. Našli mě až k večeru, ještě jsem silně krvácela. 
Dole mne celou potrhal. Denně jsem se modlila, abych mohla zemřít. 
Hanbou jsem celé měsíce nevycházela. To nešťastné, kukaččí dítě jsem 
uškrtila pupeční šňůrou. Blouznila jsem, zpívala zmekovi v domě. Můj 
muž, hrobník, se modlil a pil. A když jsem zcela šílená ulehla, staral 
se o mě. Ležela jsem šestnáct let, než mě Pán k sobě povolal. Hanba 
ze mě udělala kostřivou stařenu. Manžel mi vykopal hrob, tam vzadu 
v ostružiní. Snad se mu daří dobře. Ich warte auf dich, Fränzl!

Erna Fischer ústy své mladší sestry

Die Blinde, Slepá,
má o dvanáct let starší sestra.
Každou neděli jsme se za ní modlili,
v kostele obětovali voskové oči.
Jesus byl však neoblomný.
Věděl, že jen tak Erna zůstane
po celý život.
Krutá, vzteklá, neoblomná.

První krev. Marchel

Dětství jsem prožila šťastně ve vsi.
Mastné, světlé copy mi spadávaly
do mého bledého obličeje.
Dívala jsem se na svět šmolkovýma očima.
Krev a mlíko už ve třinácti.
A když jsem jednou vyšívala,
začala mi zničehonic téct krev tam zespodu.
Myslela jsem si, že jsem se pobodala
o špendlíky a utíkala za matkou.
Dítě, pohladila mě a dala mi pár hadrů.

Zkamenělá

Za co? Za to, že jsem ho milovala?
Žádná jiná by tolik nevytrpěla jako já.
Jasně, byl ženatej a měl malý děti, ale ta jeho… darmo mluvit.
Nerozuměla mu, tak jako já.
Neříkal jí tak krásný slova jako mně.
Nemiloval ji tak silně, řikal mi to, hodněkrát mi to řikal.
Vim, neměla jsem to dělat, byla to přece jejich matka,
i když chlastu chtivá; ale musela jsem nějak jednat, když on se bál.
Přežila to, škoda, ale chodit už nebude.
Do hospody ji možná donesou na štokrleti.
Za to mě proklely její děti. A já,
zkaměněla jako stará, vypelichaná fena,
která se toužebně kouká svýma pískovcovýma očima k jeho domu.

Švarcka

Na vozíku táhne ke svému domku
shnilou zeleninu z trhu.
Kavalkáda koček jí vybíhá v ústrety,
hladí je kosmatou rukou se zčernalými,
ulámanými nehty.
Na dálku je cítit kočičinou,
když s vozíkem odpočívá u cesty;
skoro splyne se stínem skal
a náhodného kolemjdoucího pokaždé
k smrti vyleká, když ji spatří
zahalenou do černého plédu,
na hlavě potrhaný šátek,
pod pasem řadu děravých, vějířovitých suknic,
pod nimiž se mihnou stará vojenská bagančata.
Švarcka, kdysi ztepilá kráska a pýcha vesnice,
dnes smradlavá je, bídná, její krhavé oči
kdekoho uhranou.
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Bezejmenná

Ať si kdo, co chce, říká,
nežilo se mi s šedým mužíčkem zle.
Pravda, v brlohu byl trochu nepořádek,
ale na popel i písek ve vlasech jsem si brzy zvykla.
On chodil v noci po lesích a přepadával
lidi ze vsi. Jídla a peněz jsme měli habaděj.
Jako panna jsem mu slíbila, že s ním
zůstanu do konce jeho života.
Jenže já, nána pitomá, netušila,
že ten hrbatej šmejd je nesmrtelnej.

Dcerasa

Muj fotr žral psy a já se vod mala schovávala
v údolí Suchý Kamenice.
Celý noci sem ve snech viděla za packy zavěšený,
psí tělíčka, ze kterých se vyvrhovaly
střeva a žaludek, zlomilo hlezno a vyřízly voči.
Nejedla sem to jejich vyběhaný maso
a štítila se sousedů, kterým tek´ výpek z úst,
když se uřezanýma psíma vocasama lechtali na ploskách.
Na just sem si koupila vobrovskýho leonbergra,
kterej se stal mym vochráncem
před dětskými posměváčky ze vsi.
S nim sem pak vodešla pryč,
a byla konečně šťastná.

Kýchavec před tříletou Annou
(popis výjevu)

V podobě slunečního
paprsku stál na zápraží
a bodal do očí
Kýchnutí prvé
vodička dětství
Kýchnutí druhé
sopel pohlaví
Kýchnutí třetí
spuštění krve

Smolnice smolná

Podle staré receptůry… jak nalákat milence jediného na věky věků… 
jsem si vytrhla několik chlupů z podpaží… usušila je… na prášek 
rozemlela… do buchet zapekla… ale když jsem je dala chladit na 
okno… místo milence je sežral náš flekatej pes… a teď za mnou chodí 
s vyplazeným jazykem sem a tam… kam se hnu mě sleduje svýma 
ořechovýma očima… dokonce i po žebříku na seník vylezl… s tím 
svým ztopořeným klacíkem… ostrouhaným jak tesařskou tužku… rudě 
čárá do fialové tmy… no… nemám já smůlu?

radeK Fridrich (*1968) 
Básník, výtvarný autodidakt, příležitosný recenzent a překladatel z němčiny. 
Vydal řadu basnickych knih, např. Erzherz (2001), Molchloch (2004), Žibřid 
(2006). Otištěné básně jsou ze sbírky Nebožky, která vyjde v roce 2011 
v opavském nakladatelství Perplex.

Zasněžený dům. Mluví Amalia Richter

Otce odvedli do války a starší bratry taky.
Zima byla třeskutá, nad střechami domů se vznášely rovné stuhy dýmů,
do školy jsme každý nosili jedno polínko do kamen, abychom se zahřáli.
Učitel byl hodný, moc nás nemlátil, ale rákosku měl po ruce pořád.
Jednou padal celé dopoledne sníh a já se vracela na oběd.
Cestu k našemu domu jsem poznala jen podle zpola zavátých planěk plotu,
došla jsem ke dveřím, vzala za kliku a… byly na závoru.
Bouchala jsem a křičela: Mami! Otevři! Mami!
Dodnes si pamatuji všechny rýhy a suky na dřevěných dveřích i to,
jak matku vynášeli sousedi celou od krve z domu a pokládali ji na vůz.
Odnesli mě v mdlobách, hladovou a zmrzlou k tetě na noc.
U ní jsem pak zůstala, dokud se otec nevrátil z fronty.



VOjtěCh VANeR

Pohovor na místo projektového manažera
 
Žluté výlisky židlí 
a tuhé reprodukce. Prvé dojmy bez zápachu. 
Čisté přepracované místnosti a poschovávané ukvedlané 
ženské. 
Někde tu jistě budou… 
 
Stál jsem u skleněných dveří, protože jsem také skleněný, 
a čekal jsem, až si mne vyzvedne pan Kočí. 
Pan Kočí je jejich hlavní manažer. 
Když mne pan Kočí vyzvedl, neměl ani průmyslovou kravatu 
a sako a měl spíš kouty než módní pleš třicetiletých. Byl 
hliněný a lihový. 
Pan Kočí se jmenoval Michal Kočí a byl mladší než já.
Seděl poté v rouhavé křeči za deskou-kluzištěm, před 
obrazovkou-ikonou, v perleťovém výlisku. 
 
Najednou se poškrabal na prsou. 
Hluk jak v přístavu! 
Manažer Kočí je taky drboň! 
Zaplétal jsem se do odpovědí, zase jsem na sebe prozrazoval, 
co jsem prozradit nechtěl a 
konkurz jsem neudělal. 
Pan Kočí vybral jiného kandidáta. 
Nedrboně. 
Asertivního, vtipného a s angličtinou. 

Sklenice

Čirou kónickou sklenici 
jsem omýval čtyřikrát. 
Zůstala na povrchu mastná. 
Stejně jako klika u dveří, 
prkénko na záchodě, 
rozečtená E. J., 
klíče, bankovka na dětské stravenky, 
propadlé dětské stravenky, 
radiografické snímky
a plastová láhev s destilovanou vodou. 
V konvexní oblasti vzoru IKEA 
se zračila mapa našich prstů. 
Otisky jednadvacátého věku. 
Čtyřiceti let života.

Pište si deník, radí odborník
 
10.10.2010 
Nádherný slunečný den. 
Mám depresi. 
Děti jsou hodné, ale stejně na ně křičím. 
Stran nemoci: fáze ruďoch. 
Hormóni mi nevydrží do příští návštěvy lékaře, ale musel 
jsem je vzít. 
Všechny domácí kalhoty a trička jsou promaštěné, žena 
nestíhá prát. 
Slunce krásně dobarvuje zlaté listí a scvrklé rudé šípky.
Objevilo se i babí očko. 
A včela! 
Je nádherný slunečný den.

Budoucnost
 
Liga drboňů. 
Veřejné drbárny – hodinové hotely i 
přidružené místnůstky veřejných záchodů a přebaloven. 
Zastoupení v parlamentu. 
Snížené vstupné na kulturní akce. 
Zbavení povinnosti platit regulační poplatky, nosit 
firemní uniformy a 
poslouchat vtipy 
o drboních, Vietnamcích a homosexuálech.
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Litanie

Je to dokonalost. 
Je to mléko. Je to všechno z mléka. 
Je to sója. Jsou to fazole. Čočka.
Jsou to všechny sýry, jogurty a nanuky. 
Máslo se považuje za čistý tuk, ale 
sušené mléko je téměř ve všech keksech a koláčích. 
V čem si asi máčet kukuřičné lupínky… 
 
Jsou to vejce. Bílek na knedlících 
a v bramboráku.  
Je to celer. Je to pažitka. 
Mrkev. Paprika. Petržel. 
Je to jablko. Je to švestka, jahoda, hruška, ryngle. 
Je to pomeranč. Je to kiwi. Citrón. Je to meloun.
Jsou to buráky. Kešu, vlašské, lískové, čokoláda. 
Je to kakao, i těsto kakaové, müsli tyčinky mléčné a kakaové. 
S oříšky a extra cereáliemi.  
Je to psí pach. Lůj. 
Je to broskev. 
Jsou to kočky. 
Vosí žihadla. 
Vlastní pot. Je to vlastní svědomí. 
Vlastní slabá vůle. 
Je to sebevýsměch.
Je to jiné než čisté bavlněné ošacení. 
Je to horká koupel. Je to hádka. 
Je to zlobení. 
Je to příliš zavázaná polobotka. 
Je to gumová rukavice na mytí nádobí i k nanášení barvy. 
Je městský vzduch. 
Je to vzduch v nemocnicích a v nákupních centrech. 
Jsou to eskalátory. 
Je to pach z cigaret a doutníků. 
Jsou to všechny dámské voňavky.
Je to barbus a drahé pěny po holení.  
Jsou to laky na vlasy a jsou to laky na nehty. 
Je to arogance. 
Troufalost hlupáků. 
Jsou to časopisy. 
Je to slunce. Je to subtropická teplota. 
Je to kečup, rajčata, 
Většina italské, indické a maďarské kuchyně. 
Jsou to buřty, šunka i špek. 
Je to E249 a E250.
Je to E129, E223 a E211 v hořčici. 
Je to dusičnan sodný. 
Je to rybina. A slávky a kalamáry a 
makrely a pepřenky. Takzvané krabí tyčinky. 
Je to hrášek v plechu. 

Paštika. 
Je to vše od Vitany, Knorru, Maggi a Podravky.  
Vše od ODS, komunistů, TOP 09 a ČSSD. 
Je to Bobošíková. Je to Gott. Je to Jan Železný, je to Vladimír 
Železný.  
Je to Pošta pro tebe.
Jsou to zprávy na Nově. 
Je to reklama na růžové koníky. 
Na bonbóny plné vitamínů. 
Je to svět 21. století. 
Je to káva. 
Jsou to nápoje z automatu. Je to černá limonáda. Žlutá. 
I červená. 
Je to bojínek, je to kostřava. Je to bříza. 
Je to maso z kuřete krmeného granulátem. 
Je to peří. Roztoči. Je to kmín. Mák. 
Je to jinanové dřevo. 



Šest smrtí Jana Valdemara

1940 narozen v Praze v rodině úředníka
1941 otec povýšen na sekčního šéfa
1942 rodina nepřímo napomáhá odboji
1943 umírá matka utonutím ve Vltavě
1944 s otcem na týdenním pobytu v Krkonoších
1945 Jan utrpí úraz, zůstane mu výrazná jizva na bradě 
1946 Jana pomáhá vychovávat otcova sestra Markéta
1947 Jan ukradne s kamarádem Petrem Jiskrou 
 několik balíčků tabáku
1948 otec vstupuje do KSČ
1949 rodina se stěhuje do Hradce Králové 
1950 Jan se skamarádí se spolužačkou Ivankou Janů
1951 Ivanka se na podzimním výletě zřítí ze skály 
 v Českém ráji a po dvou dnech umírá
1952 Jan vstupuje do tělovýchovné jednoty 
 a věnuje se atletice
1953 v září na týden utíká z domova a školy
1954 Jan má úspěchy v atletických závodech
1955 nastupuje na učňovský obor elektromechanik
1956 Jan se zamiluje do Heleny Kerdové
1957 po patnácti měsících se s Helenou rozcházejí, 
 i kvůli ostrým sporům s jejím otcem
1958 Jan nastupuje do zaměstnání, pracuje 
 při elektrifikaci města Hradec Králové
1959 Jan podniká spanilé jízdy 
 s přítelem Hynkem Hádlerem
1960 Jan se seznamuje s Janou Topičovou
1961 Jan nastupuje do večerní školy
1962 onemocní teta Markéta, Jan o ní pečuje
1963 Jan se žení s Janou Topičovou
1964 Valdomarovi tráví s Hádlerovými dovolenou 
 na Slovensku
1965 Valdemarovým se narodí syn Tomáš 
1966 rodina se stěhuje do většího bytu, stále 
 v Hradci Králové
1967 rodina tráví krátkou dovolenou v NSR
1968 otec vystupuje z KSČ
1969 Valdemarovým se narodí dcera Simona 
1970 Jan utrpí pracovní úraz, je pět měsíců 
 v pracovní neschopnosti
1971 Jan pracuje jako mistr provozu v elektrárně
1972 umírá teta Markéta
1973 přítel Hynek Hádler se angažuje v disentu
1974 syn Tomáš má trojku z chování, zvažuje 
 se jeho pobyt v nápravně výchovném zařízení
1975 Jan svědčí při soudním procesu s Hádlerem
1976 rodina kupuje chatu u Sklenařovic
1977 syn Tomáš je tři měsíce v nápravném ústavu
1978 Valdemarovi přestojí krizi manželství

1979 přítel Hynek Hádler umírá na rakovinu plic
1980 Jan má dva měsíce poměr s kolegyní 
 Věrou Zemanovou
1981 syn Tomáš má úspěchy v atletice
1982 syn Tomáš je vyučen klempířem
1983 je vykradena chata ve Sklenařicích
1984 otec umírá na zástavu srdce
1985 Jan mění zaměstnání – Dopravní podnik 
 města Hradec Králové, vedoucí údržby
1986 manželé tráví dovolenou v Jugoslávii
1987 dcera Simona vyučena kadeřnicí
1988 syn Tomáš se žení s Klárou Uličnou, 
 stěhuje se za ní se do Vrchlabí 
1989 Janovi se ohlásí dávný kamarád Petr Jiskra, 
 od roku 1969 žijící v Torontu
1990 rodina prodává chatu
1991 manželé Valdemarovi tráví dovolenou v Tunisku 
1992 Jana kontaktují televizní dokumentaristé, 
 poskytuje svědectví o Hynku Hádlerovi
1993 sebevražda

Vojtěch Vaner (*1975)
Pracuje jako technik nedestruktivního zkoušení. Absolvoval střední strojní 
průmyslovku a Vyšší odbornou školu publicistiky. je ženatý, má dvě děti, 
žije v Liberci. Píše poezii i prózu. je spolupořadatelem malého festivalu 
autorských čtení Literární pozdravy Liberec.



PAVeL CtiBOR
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Protokrk
 
Cesty zboží jsou umetenější než cesty lidí, 
aspoň než těch s krkem štíhlým 
– zatím bez oprátky nesoucím svůj globus 
– prodyšným těsně podél hořkých mandlí
– Pro každé sousto dechu
ohryzek uzrál v ráji
Ale ta štiplavá vůle – 
finanční toky jsou klikatější než cesty Páně

Do duše okno
 
Na toho se bude vzpomínat: 
to byl muž s čitelnou adresou, 
z boku na bok se 
obracel vždy v celou 
 
Ale
Copak vám chutná šuplečí maso?
Ta žitá odtažitost?
Když jediný způsob, jak si zahřát ruce, 
je čerstvým lejnem 
– v temné komůrce vyvolat 
příčně perforovaný film

Stroj mravů
 
Barevná hudba nad hrobem skutečného požitkáře 
– kolik kalorií spotřebuješ na jeden verš, 
večeře dušená bez poklice, 
v ledničce vakuově balená slovní zásoba 
– kolik národů s´ožebračil, aby tvá ruka 
svištěla po klávesnici gazelím skokem, 
150wattová žárovka v pracovně literáta 
spuštěná těsně nad stolem 
a druhá taková u stropu, aby Mistr měl přehled,
co se kolem něj děje
– myšlenky v oparu kouře z cigára 
motaného svraštělýma rukama stařenek z Maghrebu, 
úsilí přepsat z notýsku vázaného hadí kůží 
těch pár slok postřehů o Robbe-Grilletově strohosti 
rozmázne se po stránce 
– vykřičník je tvá verze zamáčknuté housenky, 
mez, jež by tě správně neměla pustit, leč 
stroj mravů spustil reverzní chod 
– básník není svědomím národa, nýbrž obráceně

Samet válců
 
Třískej 
zvonky v chlopních klop 
mízu 
nadutost válců 
šifrovanou kletbu 
 
vždyť 
 
koupil zahradu a prodal 
jen metry čtvereční 
suchou geometrii prázdna, 
kde nezakopneš o kořen 
 
a 
 
v níž žáby 
vydávají se za houby 
plst klobouků, 
ze sametu sliz

Kašel
 
Přes všechny pokusy 
posvítit si tam, 
ústa vracejí tmu 
 
To zrnko písku, 
kterým se vyvažuješ, 
hoď do těch úst 
 
A jestli vrátí tmu

E-mail od Ladislava Klímy
 
Dvacet let mám uložen Tvůj e-mail s textem: 
„Posedlo mě to, ale 
vrh jsem se na sen jak 
orel na slepici“ 
 
Ve školské škále známkovány 
mordy a znásilnění 
- cizí to řeč, 
jakýsi ping-pong splachovadel 
 
Pod klapkami co 
s hravou klaviaturou 
mají společnou sotva 
tu černobílost 
tkví však bigotní zdrojový kód 
 
Vrh jsem se na bdění 
jak nula na jedničku



Mistr Sun v olympijské vesnici
 
Čí je tahleta bouda, 
čí trosky jste pokryli startovním číslem? 
 
Odnesli jste oči 
na start toho vašeho závodu, 
odnesli ruce a pak i srdce 
toho, kdo nechtěl 
 
A kdo zůstal vzadu, 
kdo se za tím vším belhal 
o dvou rybářských prutech, 
tomu jste odnesli vodu

Cestovní horečka
(Moskva brzo ráno) 
 
Z Afriky se vytlačil člověk barvy hovna, 
z Asie připlul člověk barvy moči, 
z Evropy přiletěl člověk barvy sliny, 
z Ameriky už to nestih člověk barvy krve 
 
Naplivat na ně, 
na všechny naplivat, 
hlava je nejvejš, 
to se ví !

Costa Verde
(hvízdačka pro Ezru Pounda)
 
Na břehu mořském bahno místo písku, 
v pozici útesů šedavá slepenina strusky, 
- racek bílým břichem 
odráží světlo majáku, 
ve funkci netopýra 
zhasíná cetky družic 
 
V hořícím lese 
stoupal popel z člověka 
a dým ležel

 

Náměstí Hong-Bo
 
Drak je ježek s havraními křídly, 
krouží jak papaláš (ledviny po kapsách) 
v černém sporťáku s černými okýnky, 
na černé skládačce s černými řidítky, 
v černé přepravce s černými nosítky, 
 
opěradlo sklop na chladnou zem 
 
Načerno se voz (neprůstřelná vata) 
po černé pánvičce, z níž čerstvostí se kouří – toť kruhový objezd, 
na černém ohni černou rýži bílou jídelní hůlkou, 
slepec se nimrá 
v slepencích posledních dlažebních kostek, 
jež pohromadě drží 
asfaltem holubích torz 
 
Potmě osedlat draka 
hravounce zvládneš, 
úsporná zářivka úsměvu ti mnohé napoví, 
skrz cedník venkova 
lezou nudličky mrakodrapů, 
havran v zobáku má provazový žebřík 
 
Ježek se v tobě brání o překot, 
vstříc by mu lítaly hned dikobrazí ostny, 
ale to jen v šeru 
skloněné čárky přimhouřených očí 
mrkají spiklenecky 
 
Špičatě cpem se 
zpátky do Evropy 
podchytit vzlet, 
zarytí do talířů – 
smažené hranolky brýlí 
okolo volských ok, 
led pod žebry čel, 
za bernou minci 
sádlo perlorodky 
 
Z pódia seskočil kulový blesk, 
ve vlnách omáčky 
trosečníci rychlovýtahů 
zhluboka říhnou 
– schovej se, ježek krouží

Pavel ctibor (*1971 Praha)
Povoláním fyzik se zaměřením na interakce pevných látek s plazmatem. 
Publikoval básnické sbírky Takže (Mladá fronta, 1991), Zvířátka z pozůstalosti 
(Protis, 1993) a Předkus (Hermann & synové, 1996) a soubor fragmentárních 
literárních textů Silentbloky (dybbuk, 2009), jenž byl nominován na cenu 
Magnesia Litera 2010. Vytváří též zvukové a hudební koláže. V posledních 
dvou letech publikoval kromě autorské tvorby i recenze, eseje a postřehy 
v časopisech jako A2, Tvar, Host, Prostor Zlín, Font.



ROBeRt jANdA
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MU (JAKO PRÁCE)

Respektuju tu věčnou hru na smrtelníka nesoudím
 svět
 posunuju
soukám do sebe nový a nový pravdy celej tumpachovej
až sem z toho úplně blbej že lžu i sám sobě
a když už si nevim rady sem mimo
 mísu tak to všechno
 pustim
ale du do toho znova
s čistejma kalhotami já se totiž neštítím vůbec
 ničeho
možná sem ubohej člověk
ale vopravdovej básník nebo sem lidskej pisálek
 co se božsky posral předem
nejmenuju votvírám si hubu jak mně zobák narost
že žiju hejbám těžkym zadkem,

MU (JAKO ZÁCPA)

Vono se to řekne makat a přitom netvořit
každej je rád majetnickej
než dostane sračku prázdnej chce plnit
 plnej zas vyprazdňovat
staví z hoven hrad ale prozřetelnost
boří a boří rád by se vo něco vopřel
i kdyby to měla bejt jenom hromada smradu
člověk má rád hmatatelný pojmy jako
 je to v prdeli
 nebo
 stojí to za hovno
prostě vo strop a vo zem žádný kecy shůry
vyžaduje uchopitelnej život v kterym je i hovno
někdy nedostižnej ideál,

MU (JAKO POJEM)

Jako správnej samec vymýšlet si svět
chlípně ho vošahávat všema smyslama
tělíčko
kostičky
masíčko udělat se s každou myšlenkou a nebejt
 nikdy
 hotovej
na to může přijít jenom lidskej mozek
vždyť vůl je jenom
převlečenej vosel ale vono se to pořád vopakuje
 hovno ve tmě světélkuje
a po ruce má dycky ňákýho vidoucího blbce
proč je člověk tak dokonalej tvor kterej dokáže
jedinečně posrat i svý poslání,

MU (JAKO PATVAR)

Vadí mi vaše výsostný bezpečí honosný zdi
pokřivený ploty vystrčený mříže ostnáče
řetězy a zámky a kdovíco ještě leze mi
 do cesty
 vnucuje směr
 kolíkuje metry
já jsem ale sakra svéprávnej tvor vyvrácenej
 z víry
vychýlenej ze spisovný osy
 brzy
 jazyk 
 nazývat se
dávno nehonim káču jako správnej negramot
 metám kozelce
bez zbytečných obezliček jistoty dejchej
 a zdechni
sem pevnej
v sypkym stavu,
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MU (JAKO PŘIZDISRÁČ)

Co se to ve mně zase krčí nemá to tvar
 ale vrčí
mučí mě to moč páchne to mym potem
 drkotá zubama
 třese to údama
potkat se tak se poseru a nevim proč
ale kdo ví vodkud
je vlastně kulový milostný hrátky výkalnic
to mě dojímá drtit si varlata mezi půlkami
a necejtit lidskou účast tak sem soucitnej
k vašemu utrpení tělo
 bolest
 lpění
sem temnej posel kuropění,

MU (JAKO MRÁKOTA)

Vnímat ostrý zřítelnice věcí je někdy
 příliš
naložit si když lezeš na nehmotnej
 žebřík
pustí ti řádně žilou prdelatý běsi
 abys
 prosil
ať ti ztuhne krev a zastaví se dech
ať nahoře
je dole ty bezmeznej vole vo jev se
 nevopřeš
ani vejš se nevoběsíš když pád je nad 
 lidský
 síly
chápání
smyslu
víry tak nech to bejt padni komu padni
 vstaň a spočiň
 v pokoji

robert janda (*1966)
Po roce 1989 působil v různých zaměstnáních např. jako strážce Národního 
parku Šumava. Od roku 1999 podniká v soukromé sféře. Žije v Plzni. 
Řadil se k autorům kolem literární skupiny XXVI. Vydal básnické sbírky Za 
sedmero zain (1991), Parapoesie (1993), Nultá táhla (1994), Zbla (1994), 
Utrum éther (1997) a MU (jako polopatické texty) (2010). Je zastoupen 
v antologii české poezie 20. století Ryby katedrál (2001), sborníku tří 
básníků (Janda, Merth, Szpuk) Horský triptych (1994) , v almanachu Soví 
let (2009), a v antologii Nejlepší české básně 2010. 



ANtONíN KUNC

Brouček a Pistolka

Byl to mimořádný výlet. Na něj nikdo z těch, kteří se v plechovém brouku hnali po silnicích 
Císařského lesa, nikdy nezapomene. Snad po smrti, ale kdo ví, možná si tyhle bláznivé věci budeme 
vyprávět u nebeského čaje a budeme se jim smát sesouvavým smíchem, jakým se smějí nebešťané. 

Strýc Erich, co ho znám, jen bohorovně vtipkoval, nijak rafinovaně, velmi jednoduše, na tváři 
rozsvícený úsměv, zubama sešitý. K rozesmátému vstupu do nového dne mu stačilo zeširoka 
vykročit z ložnice, kde jednou v roce se svou chotí u nás přespával. Z neznámého kapitalistického 
vesmíru přilétávali v kovovém broučku jménem Volkswagen – jako dva Marťani, kteří se navraceli na 
zpustlou planetu, odkud pocházeli. 

Ale u nás doma jim bylo veselo. Teatrální čapí chůzí se strýc rozsvítil jako jeho brouk, vystřelil 
přátelsky ruku k pozdravu a veliké tělo vydechlo: „Gutn móóórgn...“ 

A to móóórgn bylo hluboké jako bavorské jezero, jen se v něm po ránu vykoupat. S tak rozmáchlým 
gestem otevíral oponu každého návštěvního dne u nás, na vesnici v západních Čechách. Začít den 
s onkl Erichem, jak jsme mu říkali, bylo opravdu povzbuzující. Fanfárou oznamoval: Noc je pryč, 
slavnost může začít! 

Teta Elli, strýcův protějšek, byla samozřejmě jeho opakem. Tichá, umírněná, střídmá v projevu. 
Nebyla příliš hezká, ale ozářená světlem manžela. Jeho reflektory byly soustředěny jen na ni – děti 
totiž neměli, a tak, jak už to někdy u takových párů bývá, působili sami trochu dětsky. Snad proto mi 
tehdy v mých deseti letech připadali bližší než ostatní strýcové a tety. 

Jednoho návštěvního dne zahlaholil Erich své „gutn móóórgn“ ještě o něco slavnostněji. A už je to 
tady – jede se na výlet! Sourozenci jsou někde na pionýrském táboře, a tak jediným malým členem 
výpravy za dobrodružstvím budu já. 

„Antonyn,“ chlapil se na mne Erich, „vír fárrren cuzamen, já, vír cváj menr, nychtvár?“ cedil ta svá 
„r“ přes zuby rozesmátých úst. Mateřský jazyk jsem znal – k maminčině úzkosti – tak bídně, že 
jsem často ani jednoduché věty nechápal. Ale vida matku, že před německými hosty mluví pouze 
německy, musel jsem riskovat. Nikdy jsem se neodvážil odvětit „ich frštéhe nycht“, ačkoliv právě 
tuhle větu jsem uměl dost dobře. Prostě jsem předstíral, že i když koukám vyjeveně, přece jen 
rozumím. 

Ke komunikaci jsem měl jednoduchý recept. Na všechno, co pronesli naši němečtí hosté, jsem 
odpovídal dvěma slovy: „ja“ nebo „najn“. Přitom jsem se často do odpovědi jen trefoval. A tak když 
Erich ke svému výletnímu návrhu německy dodal: „Chceš?“ plácl jsem bez rozmyslu: „Najn!“ Všichni 
se zasmáli, myslím, že mě měli prohlédnutého a jen se bavili. Ale když jsem se náhodou trefil, dělali, 
že dialog funguje. Když jsem neuhodl, jako právě teď, prostě jsem podle grimasy dospělých poznal 
mýlku a hned jsem se opravil. 

„Já, já...“ honem jsem přikyvoval. 

Nakonec jsme se tak jako tak napěchovali do plechového broučku a jeli jsme. Ano, napěchovali. 
Necestovali jsme totiž „vír cváj menr“, to byla jen legrace, kvůli které jsem se potil při německé 
konverzaci.

Výletníků nás bylo hned pět. Plná posádka. Řídil samo sebou strýc Erich a vedle něj seděla má 
babička, které jsme říkali Mutr. To proto, že zkrátka a dobře měla jako nejstarší člen rodiny mateřský 
patronát nad celou naší německou a českou famílií – rodinou, jež potřebovala její duchovní ochranu 
po utržených ranách válečných i poválečných let. A na zadním sedadle její nejmladší syn Johan. 
Právě dostudoval a mířil si to někam pryč od válkou a odsunem traumatizovaných kořenů k začínající 
kybernetice. Z mladíka čišel moderní věk nadšených šedesátých let. Rodinné harmonium, vyluzující 
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hudbu na stlačený vzduch, plánoval elektronizovat. Na kytaru hrál Matušku a všude jinde než 
v rodině mu říkali Honzo. Trčel na zadním sedadle uprostřed mezi mnou a tetou Elli. 

Z rádia na palubě Volkswagenu zpívala Pilarka: „Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla 
ho číst. Hrdina byl v tom románě schován, miluji ho, jmenuje se Twist...“ Lidové vozítko Volkswagen 
frčelo, poháněno populárním twistem, frčelo o sto šest vstříc netušenému dobrodružství. Mraky se 
chvíli muchlovaly na nebi, chvíli zas utíkaly do všech stran modrého nebe. Slunce občas přes sklo 
prošmejdilo kajutu a pak zase prchalo mezi smrky. Žehlička na kolečkách, jak mi brouk připadal, 
žehlila hrbolatou silnici. 

Ale pak se rozhrnula opona a nablýskané autíčko vletělo do jiného světa – v neobydlené krajině 
jsme projížděli městečkem duchů. Proč by jinak Mutr říkala: „Und hýr vónte ajn kchaufman. Dort vár 
dý kchyrche...“ A ostatní vážně pokyvovali. Proč jsem najednou nabyl dojmu, že rozumím, když můj 
mateřský jazyk zůstal viset někde jinde v nějaké jiné školní aktovce pro jiný chlapecký osud? Proč 
by tady měla pamatovat dům obchodníka a tamhle zase kostel, když tu není ani památky po nějaké 
stavbě, ani kámen… Je tu pustina, ale babička viděla město. Raději snad jenom říkat „ja“ a „najn“, 
než se snažit pochopit. Mohl jsem se na to zeptat Johana, mého tlumočníka pro případ, že by mi 
má dvě slova nestačila. Ale šetřil jsem si všetečné otázky na závažnější přání, neboť jsem doufal, že 
dojedeme do nějakého skutečného města a tam si řeknu o zmrzlinu. 

A do skutečného města jsme doopravdy dojeli, aniž bych se dobral smyslu věcí, které Mutr 
uprostřed lesnaté pustiny vyslovovala a já jsem jim najednou rozuměl, ačkoliv z mé hlavy čeština 
odsunula němčinu. Kouzlo zmizelo dočista, když jsme se z neviditelných kulis přihnali do města, 
kde dříve žila Erichova rodina. Z tohoto města odjel na východní frontu a pak utíkal z ruského zajetí 
tisíce kilometrů, schován ve vagonu nákladního vlaku. Už už byl doma, ale chytili jej na Slovensku. 
Byl v té době dospělý muž, ne jako jeho bratranec Heinrich, kterého poslali pro změnu na západní 
frontu – místo svaťáku, těsně před maturitou. A přece Erich vážil méně než jinoch, když se doma 
nakonec ukázal. „Slováci mě zavřeli, ale odsun mi pomohl dostat se z vězení. Doma se zděsili. Vážil 
jsem čtyřicet kilo…“ vyprávěl jednou Erich své sestřenici, mé mámě. 

Sláva, šli jsme do cukrárny. Od té doby vím, co je „ajs“. A znělo to jako „hajs“ a dobře se to 
pamatovalo. I kvůli těm protikladům. Ledový a horký. A takový byl i ten den, kdy jsme v brouku 
křižovali Císařský les. Teplé paprsky střídaly stíny studených mraků, spokojenost a úsměvy zase 
podivný neklid a zadumanost. Brzy se do výletního plánu měl vloudit i nebezpečný chaos. Na 
svědomí to měla obyčejná hračka. 

Procházeli jsme Erichovým městem. Jeho rodák byl ale zamlklý. Chvilkami se zastavil a prohlížel si 
nějaké místo, ostatní vždycky posečkali opodál a pak teta Elli zavolala: „Erich, kchom šón...“ a on 
nás zase dohonil, protože jsme nebyli zrovna rychlá výprava. Babička, ač stále pevná, přece jen 
se opírala o hůl, Elli mluvila a mluvila, aby snad nenápadně zamluvila prodlevy, a Johan se občas 
podíval na hodinky, snad i proto, že byl zamilovaný do kybernetiky a strojků. 

A pak jsme přišli na to správné místo. Obchod s hračkami. Čučel jsem do výlohy s přilepeným 
nosem. Erichovi zjasněla tvář. Rozsvítil se. „Antonyn, ich kchaufe dýr etvas. Vilstú?“ 

„Já,“ uhádl jsem bezpečně, o co tu jde. Ještě s Johanem jsme my tři muži vstoupili do obchodu, 
kterému se tak hezky říká – hračkárna. Obě ženy zůstaly před bránou ráje. Ale babička tušila 
katastrofu, a tak nezapomněla na doporučení. Něco k Johanovi zavolala a ten mi povídá: „Mají tu 
pěkné foukací harmoniky, určitě si nějakou vybereš.“ Měli mě totiž v rodině za hudebníka, vrzal jsem 
povinně na housle. 

„Tópry tén,“ zazubil se na celý krám strýc Erich. „Dobrý den,“ změkčoval Johan. A já už viděl svoji 
hračku – leskla se jako opravdová. „Líbí se ti?“ ptá se Johan. „Líbí,“ odpovídám a ukazuji na pistolku. 



„Já myslel, že chceš harmoniku…?“ vymýšlel si s obavou v hlase bratr mé maminky, nejmladší dítě 
naší Mutr. Jak jí zdůvodní, že místo „lyry“ si múzický vnouček vybere střelnou zbraň? Navíc tahle 
vypadala skoro jako opravdová pistole. A dávala pořádné rány. Když se zmáčkl kohoutek, s ránou 
vyšlehly z hlavně jiskry. Stála také dvakrát tolik než foukačka. Jak tohle vysvětlí matce, která se 
tak vroucně upjala k víře už i kvůli tomu, že jí válka chtěla vzít muže i syna, ale Bůh to nedopustil. 
Poválečné běsnění ji chtělo i s rodinou vyhnat z domova, ale On to opět nedopustil. Tak co chce to 
malé čertisko... Jako by se satan někde posmíval. 

Mlčel jsem. 

„Vazist?“ zeptal se Erich s vyjevenýma očima, vida, že nákup vázne. Johan s úsměvem vysvětlil 
situaci. Strýc se zarazil. Zašrotovalo to v něm jako v kompjútru, který má vyřešit zadání, totiž zvolit 
menší zlo. A jak se ukázalo, tím bylo nezklamat dítě. 

„Vils tu ajn kvér, pistolka, já?“ obrátil se na mě s opětovným nadšením tenhle chlapík, z nějž pacifista 
zářil na sto honů. Znovu jsem se nezmýlil a zakýval jsem hlavou na znamení souhlasu. 

„Pistolka,“ řekl prodavačce a ona vydala do rukou malému, válkou nepoučenému teroristovi hračku, 
jež byla jako opravdová. 

Babička se před prodejnou ještě s Elli bavila, ale zřejmě o ničem moc důležitém, protože stačil jediný 
její pohled na hračku v mé ruce, a ztichla. Obličej jí zkameněl. 

„Dazist kchajne mundharmonika.“

Já jsem v tom zaslechl jenom jméno biblického zlosyna. Zase jsem si špatně překládal, ale kdo ví, 
zda podobnost slov byla náhodná. Byl jsem šťastný Kain, co zabil svého bratra, mírumilovného 
muzikanta – mou druhou podobu, jež lahodila babičce. 

Erich zakrýval bolestné napětí bláznivými opičkami. 

„Antony, pum, pum, já, pum, pum...“ smál se tomu a Mutr přece jen trochu roztála – snad je to 
záležitost nikoliv zabijáků, ale mužských dětinů. Johan opatrně naznačoval, že nad tímhle darem 
má patronát Erich, který si to může dovolit. Utíkal přece před válkou domů přes Rusko, trpěl, až 
nakonec byl tak tenounký, že ho žádná kulka netrefila, a byl lehčí než pět švestek, které si každý 
Němec mohl vzít na poslední cestu z vlasti. Ten si může klidně i vystřelit. Teď na mě namířil 
ukazováčky a znovu: „Pum, pum...“ a Elli ho opatrně kárala: „Ábr Erich...“ 

A já, malý Čech, po tátovi Čech, jsem tomu dal korunu a všechny spolucestující jsem uzemnil. 
Namířil jsem na skupinku jako fotoaparát svou pistolku a vykřikl: „Hende hóch!“ a všichni najednou 
ztuhli. Podívejme, jak dobře umím němčinu, mou mateřštinu. 

Erich přestal kašpařit, Elli nevěděla, kam s očima, Mutr se významně podívala na Johana a ten mi 
řekl: „Nech už toho,“ jako by za mnou bylo celé bojiště druhé světové války. 

V tichosti jsme se naskládali do kajuty a brouk vyjel na zpáteční cestu. Zdálo se mi, že babiččiny 
vlasy, jak seděla na sedadle přede mnou, jsou ještě bělejší. Svíral jsem provinile ve zpocených rukou 
pistolku. Přitom jsem si v duchu nejapně představoval, že jsme posádka vojenského vozu, že Mutr 
je generál, Erich pilot, Johan technik a Elli... to už nevím, asi manželka pilota. Já jsem určitě byl 
ostřelovač.

Stává se, že cesta k cíli je poklidná, bez vzrušení a že ani cíl sám nakonec nenaplní očekávání hodné 
cíle. Což o to, já byl spokojený. Vojáčci s dřevěnými kvéry, mí kamarádi, budou koukat. Ale copak 
jsme se do vzdáleného města vlekli jen kvůli hračce? Svou šanci dostala až zpáteční cesta, za jiných 
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okolností jen nutná dohra. A dá se říct, že svou příležitost nezahodila. Vše se teprve mělo odehrát. 
Ve městě, nebo spíš neměstě duchů. Ano, znovu jsme se k tomu místu blížili. 

Plechový brouk jel rychleji než opačným směrem. Snad že mu bylo lépe, když jsem do jeho útrob 
mezi živý náklad propašoval železnou věcičku. S pistolkou v útrobách byl spokojenější. Slunce už 
vrhalo zkosenější stíny do naší kajuty a řítilo se k západu. Náhle jsme vpluli pod kaštanovou alej. 

„Markplac, nychtvár?“ zeptal se babičky řidič Erich. „Ja, das vár der markplac,“ pokývala Mutr. 

Elli navrhla zastávku. 

„Géhen vír špacíren,“ řekla. 

Brouk zastavil ve stínu jednoho z přerostlých kaštanů, jejichž koruny nikdo nepěstil. A všechno 
kolem vypadalo jako v pralese. Teď už jsem, vyzbrojen, musel bojovat. Schovával jsem se 
v houštinách a přepadával jsem čtveřici dospělých. Prásk! Prásk! Jiskry létaly od hlavně. Pak jsem už 
dočista zdivočel a probudil jsem se, až když mi Mutr pistoli vytrhla z ruky. 

„Rúhe šon,“ řekla a schovala hračku do kabelky. 

Šli jsme alejí, prý markplacem. Jaképak náměstí? Už zase tak mizerně rozumím? Elli hovořila cosi, 
zdálo se, odtažitého, snad aby tíha neměsta ji nezadusila. Když však Mutr naznačila, abychom zmlkli, 
ztichla též. Babička zavřela soustředěně oči a zdálo se, že naslouchá. Čemu asi? Tichu? Náhle jsem 
uslyšel hlas zvonu. Z dálky, tichý zvuk, a přitom na dosah. Vyzvánění bylo tak podmanivé, že mu 
nohy podlehly a vydaly se za ním. Blížil jsem se k místu, odkud bronzový hlas vycházel. Sílil. Uslyšel 
jsem i ševelení lidských hlasů, chodily ty hlasy kolem mne jako lidé, kteří si za chůze vyprávějí, 
šeplavé rozhovory, vážné, ale i smích jsem zaslechl, ten sesouvavý, kterým se smějí nebešťané. Stál 
jsem na místě, kam Mutr z auta ukazovala na neviditelný kostel. 

Teď vedle mne hleděla před sebe, jako by někam měla vejít, a přitom váhala. Popošli jsme ještě 
pár kroků, stínohlasy v tom místě mizely, rozpadávaly se v ozvěny, jak vstupovaly do tušeného 
chrámového prostoru. Zvon ustal a my jsme… my jsme vešli. Slyšeli jsme modlitbu, byla v mém 
mateřském jazyce a pak někdo kázal: 

„Nic na tomto světě netrvá věčně, všechno pomine, ani z tohoto chrámu kámen nezůstane… Vaše 
příbytky zmizí s celým městem. Je to neuvěřitelné? A přece se to brzy může stát… Ale říkám vám: 
můžou vás vyhnat z vašich domů, můžou vám všechno vzít a celé město pobořit. I to Bůh může 
dopustit, a nesmíte zanevřít. Protože on dává skutečný domov v nebi, domov, který žádná válka 
nezničí, poklad, který žádný zloděj neuloupí...“ 

Pak se najednou hlas kázajícího obrátil přímo k nám: „Ale dokud se máte o co starat, starejte se. 
Buďte opatrní...“ 

Hlas se rozpadával, zvon už předtím umlkl. Zpívali jen ptáci. Od silnice bylo slyšet rachtání motorky. 
Otočil jsem se. Erich a Elli stáli opodál v poklidném rozhovoru s Johanem. Pak jsem ještě odkudsi zaslechl 
odbíjení věžních hodin. Johan se podíval na hodinky, seřídil je, ale po nijaké věži pohledem nepátral. 

„Géhen vír,“ zavelela Mutr. 

A šla nezvykle rychle. S pohledem namířeným k místu, kde jsme parkovali, hnala ji jakási obava. 
Mezi stromy se zablýskl železný brouk. Jeho krovky byly kupodivu otevřené. Ericha v té pustině 
bez živáčka nenapadlo zamknout auto. V něm se teď hrabal chlapík, nepěkný, zarostlý. Hned vedle 
brouka měl na vidlici zavěšenou zablácenou motorku. 

„Haló, vazis das?“ zbrunátněl Erich a neohroženě, jako voják, nás předběhl. Chlapík polekaně 
vyskočil z auta a přitom se praštil o plechový rám střechy. To ho posadilo na sedačku a chvíli zdrželo. 



„Vazis dás?“ křičel Erich a už chlapíka držel za koženou bundu. Ten však do něj hrubě vrazil a strýc 
odlétl jak pápěří, jako by pořád vážil jen čtyřicet kil. Zloděj čapl ze sedadla narvanou tašku tante Elli 
a couval k motocyklu. 

„Erich...“ zavzdychla jeho žena a pomáhala mu zvedat se ze země. 

„Vraťte to!“ křičel za zlodějem Johan. Ale byl to výkřik do prázdna. Taška s lupem se už chtěla 
poroučet. Démon zamířil k motocyklu. Právě v té chvíli k němu z ničeho nic vyšla rázně Mutr, 
zašátrala v kabelce a vytáhla z ní – pistolku. 

„Hende hóch!“ zahřímala. I když se její hlas chvěl rozčílením, stála pevně rozkročená, v jedné ruce 
namířenou pistoli, co byla jako pravá, a druhou rukou se opírala o hůl, kabelka se jí klimbala přes 
paži. Zloděj se zřejmě také díval na válečné filmy. Rozuměl. Pustil tašku na zem a s vyjevenýma 
očima soukal ruce nad svou divokou hřívu. 

Nezíral jenom on, všichni jsme hleděli v posvátném údivu na babičku. 

„Fáren zí,“ ukázala k motorce. 

Zloděj se opatrně odkolíbal. 

„Můžete jet...“ ujistil ho Johan. 

Démon pomalu stahoval ruce dolů. Pak zhoupl motocykl ze stojanu, nervózně několikrát sešlápl 
startér a v hukotu motoru pádil pryč. 

Babička odhodila pistoli štítivě na zem, jako by to byla opravdová zbraň. 

„Ist dýr etvas?“ zeptala se zadýchaného Ericha. Tomu však kromě drobné odřeniny na paži nic 
nebylo. Jen si úporně čistil světlé kalhoty s ostrými puky od špíny města duchů. 

Došoural jsem se k pistolce a zdvihl jsem ji ze země. Nebyl jsem si jist, zda je teď něčím víc 
či míň. Pro jistotu jsem zmáčkl kohoutek. Prásk! S obavou jsem se podíval po dospělých. 
Nevnímali mě. Elli vysypala věci ze zachráněné tašky na přední sedadlo vozu. Jak spočítala, bylo 
tam všechno – peněženka s markami i kačkami, Erichův rolák, pasy, fotoaparát a ještě nějaké 
věcičky. 

Až když bylo spočítáno, teprve potom se uvolnilo napětí. Všichni se navzájem obdivovali, jak byli 
stateční. Ale kdyby nebylo mé pistolky, mé umíněnosti v hračkárně, nezachránila by nás ani babička. 
K čemu by jí byla foukací harmonika?

Slunce už opravdu prosilo horizont o měkký dopad, když žehlička na kolečkách sjížděla dolů 
k našemu městečku. V autě si dospělí neustále o té události vyprávěli. 

„No zó etwas,“ kroutil hlavou nevěřícně Erich. Zářil štěstím, že to tak dobře dopadlo. Babička spíše 
mlčela. A dokonce něco dodala, po čem všichni na chvíli ztichli. 

„Johane, co říkala Mutr?“ zatahal jsem nejmladšího z mých strýců za rukáv. 

„Že by člověk neměl nikdy vzít do ruky zbraň...“ odvětil. Pochopil jsem v tu chvíli, že jedině Mutr 
mohla hračkou odvrátit zloducha. Stejně jako zloděj mínila, že to není hračka, ale nástroj k zabíjení. 
Byla to od ní opravdová oběť. Aby zachránila své bližní, nechala plavat své zásady. 

Asi byla chyba, že jsme místo o zloději, pistoli a zachráněných věcech nemluvili raději 
o neviditelných zvonech a hlasech tam v neměstě duchů, odkud, jak jsem se později dověděl, 
vystěhovali po válce všechny lidi, odvezli je v nákladních vagonech za hranice a pak celé to město 
rozstříleli vojáci, buldozery srovnaly ruiny se zemí a ani po Božím domě nezůstal kámen jediný. 
Neměli jsme o tom démonovi mluvit, protože tím jsme ho přivolali zpátky a on si přivedl další. 
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Už jsem poznával první domky, a tu plechový brouk zastavil. Uviděl jsem z okna esenbáka se 
zdviženou plácačkou, opodál modré policejní auto. Vedle něj stál ještě jeden uniformovaný muž. 
Za sklem auta se černala třetí postava. Esenbák s plácačkou chtěl nejdříve doklady, podal je tomu 
druhému a ten do nich zastrčil nos. První začal mlsně kroužit kolem brouka a já už začínal tušit, že 
pase po mé pistolce. Pevně jsem ji sevřel. Už ji spatřil. Dvěma prsty udělal výmluvný posunek – 
naval to sem. 

„Dej mu to,“ řekl tiše Johan. 

Otevřel okénko, vzal mi hračku a podával ji esenbákovi. Slyšeli jsme druhého, jak se ošklíbá: 
„Vyčůraný Němci. Pistoli honem šoupli do ruky klukovi, abysme si mysleli, že je to hračka. 
Vyčůraný...“ 

Johan zdvihl překvapeně obočí. „Ale vždyť to je hračka,“ zavolal ven z vozu. 

Policajti sebou cukli. „Cože, vy jste Čech? Jak to? Mysleli jsme, že jste Němci…“ 

Ani nečekali na odpověď a už zkoumali pistolku. Prásk! Prásk! Nevěřícně stříleli a stříleli. Policajt 
zastrčil plácačku za opasek a hned se rozchechtal. Ten druhý se roztrpčeně zamračil. 

„Karle, co blbneš... Vždyť je to hračka...“ volali ke svému vozu. Modré dveře se otevřely a z auta se 
vysoukal chlapík v kožené bundě – náš známý, zaplašený zloděj! Nemotorně si natahoval na kožený 
rukáv žlutou pásku pomocníka Sboru národní bezpečnosti, jak se v těch dobách nazývala policie. 

Došoural se k nám. 

„Ukaž,“ vzal policajtům pistoli z ruky. Prásk! Z hlavně vychrstla jiskra. Podíval se na babičku a v jeho 
očích jsem viděl zahanbení a také nenávist. Co v něm později zvítězilo? To už jsem se nikdy 
nedozvěděl. Jeli jsme domů a zanechali jsme esenbáckého pomocníka jeho dvěma démonům, 
hanbě i nenávisti. 

Výletní Volkswagen přistál před naším domem. V lesku oddychujícího brouka se chladily hořící 
mraky. Slunce už dosedlo. 

„Gúten ááábend,“ zdravil onkl Erich zeširoka mé rodiče. Zářivý večer nabyl na plnosti. Seděli jsme 
všichni v kruhu kolem stolu a vyprávěli jsme. O rodném Erichově městě, o bláznivé hudbě z rádia, 
o krásné krajině, o trampotách v hračkářství a v neměstě duchů. Když jsem uléhal, myslel jsem na to, 
že už mi při válečných hrách nebude vadit být Němcem. Klidně na kluky s jejich dřevěnými flintami 
zakřičím: „Hende hóch...!“ A pak zapráskám čarovnou pistolkou. 

antonín Kunz (*1954), vystudoval Střední průmyslovou školu 
keramickou v Karlových Varech. Působil jako redaktor regionálních 
novin na Sokolovsku a Chebsku. Vystřídal různá zaměstnání, 
pracoval jako kulisák, vychovatel v dětském domově, byl zaměstnán 
v porcelánce. Nyní se stará o důchodce v domově pro seniory.
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OLíVie ZáLeSKá ML.

Vlastní svět

pod sluncem
ořechy káva a tužka

vousatě hledat
vliv dostojevského
na vieweghovu tvorbu

usrkávat horkou
možná pokouřit

a najít
vliv dostojevského
na vieweghovu tvorbu

Purismus

profesor chemie
zabavil dva mobily
urychleně vypnul zvonění
na svým pádle
zkusil bejt vtipnej

jak táta když 
říká jen očekuju mejly
a skajpnu klukům
jestli nezajdem na pinďoura
 
zuřivě hledám temno
ve sklepě

Sexuální harašení

Chtěla jsem si to prostě jen vyzkoušet! 
Ještě nikdy jsem neharašila a máma říká,
že vyzkoušet si člověk musí všechno.
A ona o tom něco ví, protože z jednoho
takovýho zkoušení jsem se narodila já,
ale o tom tátovi ani muk.
 
A tak jsem chodila po městě, tam u nás
na jihu, takže to bylo spíš po městečku,
a koukala jsem se po chlapech. 
V trolejbuse jsem upřeně zírala 
staršímu pánovi do klína, ale docílala
jsem jenom toho, že na mě vystartovala
jeho žena. A když vystoupili, ještě jsem 
přes okno viděla, jak ho bije kabelkou.
 
Rozhodla jsem se zkusit štěstí s mladším
masem. Vyhlídla jsem si na hřišti jednoho
roštěnkáče a jednoho buchtáře, přišla jsem
k nim a během pěti minut jsem ze sebe
vysypala snad dvacet dvoj a vícesmyslných
narážek na velikost jejich penisů, počet 
sexuálních partnerek a jejich periody.
Koukali se zaujatě, ale nic víc.
 
Nakonec jsem zklamaně zapadla 
do hospody u Jirásků. Barman mi přinesl
moje obvyklý černý, když v tom mi to došlo.
Co nejsmyslnějc jsem olízla pěnu z půllitru
a ignorujíc pobavené pohledy spolustolovníků
plácla jsem barmana po zadku. Reakce byla, 
konečně, nevídaná. Ta facka mi málem utrhla
hlavu, ale já byla šťastná – poprvé v životě 
jsem si zaharašila.
A bylo to fakt dost dobrý!



Tradicionalistka
 
Říkají, že jsem konzervativní.
Když piju kafe, tak turka.
Nechci rozpustný ani presso. 
Ale turka klasickýho, českýho,
žádnýho toho intelektuálskýho z džezvy.
 
Říkají, že jsem staromódní.
Smrkám do látkových kapesníků,
ruce si myju mýdlem v kostce,
protože tekuté mi nesmí přes práh,
prádlo nosím v zimě teplé, v létě pohodlné,
a z vesnice nechci do města.
 
Říkají také, že jsem tradicionalistka.
Na internet jezdím do Budějic,
básně píšu tužkou na papír a 
čtu je výhradně na papíře.
Ty špatné potom pálím v kamnech na dřevo.
 
Říkají také, že jsem stará panna.
Z mých dveří ráno neodcházejí
neznámí muži. Žádný o mě ani pohledem nezavadí.
A než se za pět měsíců narodíš,
snad přestanu být takhle sentimentální.

Metrosexuál
 
Metrosexuála by člověk hledal spíš v metropoli
než na maloměstě, ale své zaměření
si člověk, prý, nevybírá, takže jednou
to přijít muselo. Pro mě to byla rána 
z čistýho nebe, ale holky říkají, že si
toho všimly už dřív. V létě na kačáku
už měl vyholený podpaží a s vousama
ho nikdo neviděl snad od střední.
 
Stačí, abyste se v menším městě objevili
ve žlutém kulichu a v lesklých džínách, mít 
na nehtech bezbarvý lak a upravené obočí,
a už se pomluvy začínají šířit rychlostí
ve větších městech nebývalou. Hned bylo
jasné, že všechny ty značkový věci si
vyšukal, že Rakušáci už jdou na jisto
a že už celej Rainbach im Mühlkreis
si šeptá, že kouří za padesát Euro.
 
Mně se vždycky líbil. Měl plachej úsměv,
skoro ženský ruce a ve vočích něco 
z dítěte. A kdyby tady tenkrát nepovolili
náckům ten koncert, možná by 
neumřel na krvácení do břicha.
 

Sex na maloměstě
 
Jsme taky čtyři, celkem hezký holky, snad 
jenom ne tak starý, ale jinak jsme úplně
jako Charlotte, Samantha, Miranda a Carrie
(snad se ta jména píšou takhle). Sice Martina
nepracuje v galeriI, ale v diskontu, ale dlouho
tam nebude, protože fakt moc touží po rodině
a už má i vyhlídnutýho bohatýho manžela, a je to
ta nejvíc nejlepší kamarádka. Ani Jana není 
manažerka hvězd, ale Samanto jí říkají
úplně všichni od Budějic po Písek, protože
takhle rajcovní skoročtyřicítku, která navíc
vážně není lakomá, aby člověk tady na jihu
pohledal. Ale zpátky k naší čtyřce, protože Tereza
sice není právnička, ale zato je zrzavá a má
nemanželskýho syna. A já jsem úplně jasná, 
trošku umělkyně a trošku svobodomyšlenkářka,
s osudovým chlápkem daleko ode mě, ve středu
jiných umělců. Pravda, psaní mě neživí, ale už
mi dvakrát opublikovali fejeton na internetu
a fakt se zajímám o módu. Taky je mi líto 
vyhazovat starý boty, takže mám plnej šatník 
tenisek a sem tam pohory. Jsme úplně stejný, 
to vidí každej, takže je bez debaty, že tenhle
seriál je vážně boží, protože je ze života a 
mluví o mně jako i o Tobě, zkrátka o nás 
o všech a není důležitý, že nežijeme v New Yorku.
 
Až o naší čtyřce natočí seriál, o čemž nepochybujeme
ani jedna, určitě bude hit z oblečení, ve kterým 
chodíme. A pivárna U Jirásků bude mít non-stop
obsazeno a poprvé bude mít i rezervace. A taky 
ty pivní tácky, na který jsem psala první verše,
se budou prodávat na aukru, protože je jasný, že
to bude hit. Mám jich několik doma a pod falešným
jménem je budu dražit. Bude zavíračka a já zřejmě
přespím u Terezy. Přijeli zase Rakušáci a někteří
ještě neznají Janu-Samantu. Tentokrát to snad vyjde.
Tenhle fejeton mi už přeci konečně musí přijmout
v Cosmopolitanu!
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Nezaměstnanost

Není tak nepříjemný nemít co na práci.
Teta ta by to nezvládla a ještě v sedumasedumdesáti
prodává pečivo, aby byla mezi lidma
a měla pocit, že neumírá, což doma mívá.
To já si ráno ráda přispím, ale kolem druhý
už mě kohouti vytáhnou z postele a 
musím začít žít. Nejsem líná, to ne,
ale práci se mi prostě jenom nedaří najít.

A když už jí najde, tak stačí párkrát zaspat,
dát si v práci pivko nebo se nevyspat se šéfem
a je po práci. Zkoušela jsem v podstatě
všechno od prodavačky přes uklízečku
zpátky k prodavačce, ale to vůbec nedokáže
naplnit moje ambice. Přihlásila jsem se 
na manažerskou pozici do Reifky, ale zkoušeli
mě snad ze všeho, co jsem měla v žitopise.
Jako kdyby ty ostatní nelhali. Ztroskotala
jsem na němčině, ale na učňáku jsme
na ní měli strašně blbýho skopčáka, kterej
nás nedokázal nic naučit.
 
Ale největší naděje jsem vkládala do Mladý fronty.
Hledali redaktora a kdo by se na to místo hodil
víc než já? Životopis jsem měla na několik stran
a tentokrát jsem, snad kromě znalosti jazyků
a praxe v severoirským nakladatelství Bangorbooks,
ani moc nevymejšlela. Moje publikační činnost
musela udělat neuvěřitelnej dojem, protože 
šéfredaktor k sobě zavolal téměř celou redakci,
aby se na něj šli všichni podívat. Není divu,
ani tebe by jistě nenechalo chladným, kdybys 
viděl: 73 fejetonů (z toho 2 publikované v opravdovém
časopise), 47 básní (vše na liter.cz), dva náměty 
na filmové scénáře (zatím nezfilmovány), jedna
recenze Hřebejkova filmu (z osobních důvodů
nepřijata do A2) a 14 povídek (šuplík) – a to 
všechno od jedinýho člověka! S patřičnou hrdostí
jsem také ukázala diplom z Velkého kurzu tvůrčího psaní
od Markéty Dočekalové-Pluskalové (prospěl na výbornou).
 
Jenže mě zase nevzali (ze spolehlivých zdrojů
se mi doneslo, že vzali kamaráda jednoho
z redaktorů – takže tu nespravedlnost vidíš sám) a 
já jsem pořád nezaměstnaná (jak říká máma),
ale na facebooku mám v profilu:
spisovatelka na volné noze.

 

Dobrovolný dárce
 
Jako každej pátek, zábava je jasná. 
Diskotéka je možná moc honosný slovo,
pro shluk svíjejících se maloměšťáků 
na mix hitů od šedesátých do dneška.
Ale ani vesnický tancovačky už nejsou
co bejvaly. Chlapi se neperou, takže
člověk nemusí uhýbat před lítajícíma
půllitrama, sex venku v prosinci je 
jen pro odvážné muže a pro slečny,
které nepijou po večeři urologickej čaj.
Když Jana nevzpomíná na začátek 
devadesátek, kdy měla každej pátek
jinýho vojína, zábava nestojí za moc.
Ráda bych si zkusila devatenáctiletý 
Slováky, vzdálený přes pět set kiláků
od rodiny i od milenek, ale nezbývá 
než společně s Janou nad zelenou
naříkat nad zrušenou službou vlasti.
 
Největší dobrodružství přelomu pátku
a soboty tak obvykle bývá cesta domů.
Sedm lidí ve favoritu, řidič ve fernetu,
lehké prosincové náledí a letní gumy.
Půlka cesty lesníma stezkama a v každý
ostřejší zatáčce problikne svítilna u křížku.
Někdo se drží, někdo nadává řidiči, já se
křižuju, Jana zvrací a zápach žaludečních 
šťáv překrývá zápach po dovádění téměř
celého osazenstva během jediného večera.
 
Řidič se baví. Možná má pocit, že je 
majitelem zbytečného počtu ledvin,
snad slezinu by rád nabídl někomu z fronty
čekajících na transplantaci a ani já bych
nepohrdla funkční slinivkou. Dárcem by 
byl jistě vhodným. Vždycky během cesty
pomalu v hlavě rozebírám řidiče na 
jednotlivé součástky a kromě mozku
a jater, vždycky sestavím funkčního
člověka.

olívie zálesKá Ml. (* 1988) 
Žije na jihu Čech. Svůj pseudonym si zvolila podle jihočeské básnířky (* 
1924) a vyjadřuje tak obdiv k její tvorbě, dodnes oficiálně nepublikované, 
přestože v 50. a 70. letech vydala samizdatově tři sbírky básní a jednu 
poemu. 
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poviem Svoju Reč milé publikum:
Nečakajte ma, uRčite (Ne)pRídem.

 
 
 

Som

Som
v SekuNdovej Ručičke 

Skáčem a SkRývam Si vypáleNý plášť 
pRed číSlami

NepReSkakujem Si kRoky, zNášam ich do Seba
potichu, ale pReSNe.

 
poháR NeNalievam, NeplNím, NepRelievam

NevypRázdňujem..aNi Neleštím.
iba pozeRám

Na dNo – Na okRaj 
Na dNo – Na okRaj

aNi Nečakám, že ma Niekto pohoStí. 

človečiNa

zvieRaciu kazajku vyhlaSujem za liečiteľNého blázNa!
– leN ju RozopNite a dajte jej Slobodu;

 
Nechcem byť bodka, Radšej čiaRka.
ťahať bodku Nech Na mňa Skočí

a oStaNeme tak.
Spolu 
pod

všetkými bRuškami kláveSNíc 

pRivát

ciNtoRíN a pôRodNica Sú moji SpoločNí podNájomNíci
zNášajú Sa, aj keď cez zuby

ale Sú moji!
iba v kúpeľNi Sú SpoRNé StRetNutia NajhoRšie...

mŕtvola Si gRcia čRevo vo chvíli 
keď dieťa začíNa chodiť 

on (*1989)
Vystudoval Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej.  
Dosud nepublikoval. Připravuje se na studium VŠ. 



LOUiS ARMANd

LEDEN
 
Vykračuješ si na jih podél nábřeží k železničnímu mostu,
podél divadla, kde se Petr Lébl oběsil
za jevištními kulisami. Pod sochou Vytržení 
Svatého Františka holubí stopy ve sněhu.
 
V tomto životě, kde lze dosáhnout jen mála – připomínky toho,
co zdolává, co podrobuje: numerologie
tramvají, nevyslovené jazyky chodníkového obchodu.
Okna a láska, nebo normalizace. Billboard nabízí
 
přístřeší před dějinami – tak v tohle tedy věříme,
nebo snad nevěříme? Myslíš jen na příští pití.
Velká modrá lokomotiva přijíždí mlhou jako
starý boxer, co supí v provazech, ubitý už příliš. 
 
Nadechneš se a jdeš dál, držíš se při zemi – 
zastřená svatozář měsíce v klenbě vysoko nahoře.
Máš podezření, že čas plyne pouze ve snech či poezii – 
každá chvíle jen to, co je, nic víc.
 
Žluté oči pouličních světel, obrácené dovnitř,
jako by měly nahlížet, jak se to s věcmi má doopravdy.
(Byť my jsme také věci – což nedokazuje nic.)
Noc plující v řece. Řeka zaplavená světlem.
 
 
V ELIPSE SPÍ LEV
(pro Rebeccu Horn)
 
Zbývají jen minuty –
zíráš na neviditelnou zeď. Zoo.
Venku – krajiny zázračného kódu, světlo a zvuk.
Kdo je koneckonců schopen naslouchat?
Poraněná opice sedí na schodech
poblíž starého tiskařského lisu –
dva metronomy mimo rytmus –
soukromá místnost plná zrcadel
zředěně zšedla. Zkus přijít na to,
jak se přestat starat o strukturu (vyhoď ji 
z okna, vrátí se ti dveřmi).
Zdá se ti o ženě, jak poslepu 
řídí auto filmem svých představ. Jsi to ty sama.
Spíš pod vodou, kde se setkávají
dvě částice vodíku a kyslíku. 
La tendresse. Cviky protahuješ paže, nohy.
Tam, kde se povrch láme a znovu sešívá,
probleskává slunce.
Aniž ses nadechneš, počítej
od sta do jedné. 
Až dorazíš,
dojde ti čas.

PEKOE Z LÁMANÉHO POMERANČE
 
No, tak to je něco. A ukázala na oranžového
motýla, který se zabil na jehle.
Myslíš, že trpěl? V zahradě bylo chladno
jako v leptu, žebřík stál opřený
o korunu hrušky – zahradníkův kluk
v ní seděl a zatloukal hřebíky do přízraku.
Téměř konec, řeklas, začátek.
Já tvou strašlivou mazanost samozřejmě zbožňuju.
Čečensko vnitřního oka.
Šálek čaje spočívá na stole vedle
Výboru z prózy Paula Celana
jako v nějaké vlámské „nature morte“.
Ztracenost věcí, které zbavili rozporuplnosti.
Kousky nitě krášlí krabičku velikosti pohlednice
jako třásně na francouzském okně a skrze ni
dvě rudé gazely na bílém poli
– v Africe, patrně v zimě, pohled
označkován „numero 6715“. A náhle se
máš k odchodu a stěžuješ si,
že ti vypadávají vlasy. Podívala ses, drahá,
pod postel? Jako dodatečné myšlenky jsme
na to šli špatně – myslel jsem si, Cejlon,
když tys myslela jen „cosi, co prohlásili za mrtvé“.
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KORESPONDENCE 
Vycházím do ponuré vesnice a hledám tebe
—Ted Berrigan
 

1. 

Tak zaprvé dopis s opsanou
adresou. Drahý X,
New York umírá. Berrigan umřel
už před pětadvaceti lety,
čekaje na nekrolog. Všichni
velcí řemeslníci už 
na tebe zapomněli, a znovu
se pustili do toho druhého 
života, výrobku
boha, který neuspěl.
Celou noc proležím vzhůru v parku
a naslouchám hlukům z dětského hřiště.
Bezesná dobročinnost
vyrovnává staré účty: Louisina
rumová ústa, Clarina vagína,
Petiny žlutozelené oči.
Kousky času a okolností
v podívané na jednu noc, oblečené v novinách
a výstražných světlech. Všechnos zpřelámal
protožes velmi rád
tvořil věci z kousků. 
Jane na Středozápadě se zabandážovaným 
egem, Natascha v Německu.
Signál zhroucení bliká sto tisíc
Marilyn Monroe, které zocelili proti
nějakému nejasnému mrazu bolesti a shody okolností.
O kolik lze přežít Johna Keatse?
Čin sám není rozsáhlý. Je to
chvilková alkoholická naléhavost
a tlačí na tebe, ženská a drsná,
a vyprazdňuje ti kapsy.
Tak tohle je teď spát: zírat nahoru
na nehybné místečko a všechny výsledky mít v systému.
 

2.

S potěšením jsem obdržel tvůj dopis.
Zrovna v tu chvíli jsem myslel na tebe a proč
už jsem od tebe dlouho neslyšel. Jsi mou kotvou
od samého počátku. Záchranným lanem, pupeční šňůrou. 
Kus
vlastního životopisu odseknutý v polo-odloučení.
Byli jsme pozdní, a do tohohle světa jsme
přišli moc brzy. V mozku
jsme měli brouky, bílé mravence a černé mravence,
jak se měkce kradli přes pole permafrostu. Na podzim
je přikrylo tisíc červených lístků.
To tys měl oči jako zoo. Nesnášels
ženy, nesnášels muže, vrčel sis to po 14. ulici.
Nikdy jsem tě neznal, jen jsem chtěl být skutečný,
a předstíral, že pokračuju až do odpojení. 
Vedle okna židle, nebo obličej, nebo kus
nábytku. Minimální naplavenina
zoufalého šelestu v uchu, deště, který rozvíří popel v asfalt.
Odpoledne jsme vyrostli nazí, přímo do téhož
bez-příběhu. Mateřské ucho a mrtvý parfém:
zírat na celofán a řasenkovitá okna, 
neónové maso visí na nejtenčím vlásku.
 

3.

Naháč v okně za Pátou avenue.
Speciální snídaňové menu o šesté: Strach stravuje duši.
Je načase rozvrhnout si nový den, sebrat ho a zamknout.
Kráčet, navždy kráčet pod sluncem, co do nebe
vypaluje bílou díru. Anachronismy se to v tomto městě
hemží: Mozek, který
nechtěl umřít, Příšerná stvoření ze záhrobí.
Šokující, ale pravdivé! A teď jsme tu všichni,
Touláme se očním krytem před atomovým radioaktivním 
spadem.
Erotické filmy s myslí zajatce: Nechvalně proslulý
dům madame X či Ďábelský Doktor Z
a jeho čertovská kreatura. Bude vůbec kdy možné
najít cestu zpět z těchto her a opakování?
Titulky nemají, co by řekly nového.
Vše na svém místě, a přesto nic v pořádku; celek navzdory 
tomu,
že je částmi. Davy dál žijí svůj nesmysl 
a ztrapňují nás, až se k nim přidáváme. Obřad, 
v němž se noha, jež předchází, nahradí nohou, co 
následuje, tváří v tvář hrozbě semaforu.
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4.

Vypotit se z toho pod pláštíkem noční vlhkosti:
kolik genetických modifikací nám předcházelo?
Rozbřesk, slíznout smetanu v Chelsea, Midtown, pak
do 92. ulice. Velký Karel udělá kafe,
smažená vejce, a na stranu topinku. Výživa,
třebaže ne pro duši (hlavní je jíst, 
ať si přijde, co chce). Mezitím poslouchat 
mluvící stroj, napojit se do ucha věcí. 
Pravdivé příběhy vyprávěné v rýmech. Možná jsme
všichni jen hlediska zastávaná
někým jiným. Mají nám to snad dávat za vinu?
Tvůj dopis dorazil a já se velmi omlouvám,
že nevím, kde leží budoucnost. 
John je dnes nemocný, D odjíždí z města. (Žijeme
dle detailů, které dějiny neopětují.)
Zpátky na Lower East Side, proč navždy
nežít v přechodu? Číst návratný let
pingpongového míčku – chvíle se prodlužuje, dny plynou
tudy. Nebo svět není nic víc,
než nestálá inteligence, která se ne a ne rozhodnout,
co si s námi počne. Stále však máme proč to prošetřit.
 

5.

V půlce června nás zachvátil druh hysterie.
Hráli jsme úlohu pozdně příchozích
ve výstupu, který se již odehrál. Yankeeové
hráli doma s Pittsburghem, džezmeni v parku.
Národní hrdina, jehož zřejmě nikdo nepoznával,
ležel v bezvědomí na úpatí památníku
střídmosti. Kdo posoudí, zda svět, který nevidíme,
není jen hromadou nábytku za nebem natřeným
atmosférickou poruchou a zpětnou vazbou? 
N zavolala z budky v Evropě, pátrá po tajném životě
ostatních lidí ve vzdálených místech. Ale to vše byla jen
znovu-ztvárnění. Jejich sliby, jež visely na
skutečnostech, nebylo lze splnit. Snili jsme o mužských
či ženských ústech, plných a zkrvavených, 
a zatmívajících se očích.
Kdo je inženýrem zrcadlového obrazu? Čekali jsme
nějaký druh filmu, jenž by odhalil důvod, proč. Ale
někdo zapomněl zavřít dveře, vyklouzl
do deště a začerněného celuloidu. Myšlenky, také tak, unikají
při každé příležitosti: po stovkách hodin
zírání už není, nač se dívat, už není, co vidět.

přeložil David Vichnar

louis arMand (*1972, Sydney) 
Od roku 1994 žije v Praze, kde řídí Centrum pro kritickou a kulturní teorii  
na FF UK. Je činný jako malíř a spisovatel. Kromě dvou svazků prózy 
rovněž napsal či editoval více než tucet prací odborných, včetně publikace 
Contemporary Poetics. Za poezii obdržel Cenu Maxe Harrise na festivalu 
Penola v Adelaide (1997) a také Cenu Nassau Review v New Yorku (2000). 
Byl ředitelem Pražského mezinárodního festivalu poezie (2005), od roku 2009 
vede Pražský literární mikro-festival. Spolupracuje s nakladatelstvím Litteraria 
Pragensia Books a s revue pro literaturu a kulturu VLAK. Letters from Ausland 
(2011) je jeho sedmou básnickou sbírkou.



idA FiNK

Jan Kryštof
Pracovaly jsme na Ostbahn, byla to dobrá práce, protože aufseherka byla holka, která nás znala a kterou jsme 
znaly dobře i my, chodila kdysi do stejné školy, pěkná, černá, kulatá, s loknami na hlavě, předtím spala s úředníky 
z radnice, teď s Němci, ale byla to dobrá holka, jen s nimi spala, nic víc. No a ještě proto byla ta práce tak dobrá, že 
planýrování náspu není žádná těžká práce, navíc to bylo v lese, v moc pěkném lese, pět, možná osm kilometrů za 
městem, v tichu, mezi stromy. A ta ausfeherka se na nás vůbec nedívala, nekontrovala, co a jak děláme, seděla pod 
stromem a nudila se, ráda by si s námi popovídala, ale zřejmě se bála, že by ztratila místo, anebo že se to nehodí, 
takže jen vypadala jako taková, co má chuť si trochu popovídat. Nebyla už tak hezká jako kdysi, ztloustla, měla 
nečistou pleť. Občas během přestávky na oběd přisedala blíž k nám a říkala: „Hezký je ten les, že jo?“ „Hezký,“ 
odpovídaly jsme. Později se ukázalo, že měla ryzí povahu. 
Toho dne, kdy byla ve městě akce, se dokonce ani nezeptala, proč nepracujeme, proč leží lopaty a krumpáče pod 
stromem, nedívala se na nás, sedla si na kraji paseky, zády k nám, a my jsme ležely v trávě, nikdo nic neříkal, čekaly 
jsme, až se ozve dunění vlaku, protože v té chvíli bude jasné, že je po všem, i když ještě nebude jasné, koho v tom 
vlaku vezou, a kdo se zachránil. Ležely jsme v trávě, nikdo nic neříkal, jako by naše hlasy mohly přehlušit dunění 
vlaku, který projede pod lesem nedaleko místa naší práce. Jenom jedna dívka plakala, a přitom nebyla nejmladší 
z nás, a dokonce ve městě už nikoho neměla, byla sama. Plakala tiše, jen občas zasténala. Nikdo ji neuklidňoval. 
Další pletla věnečky jeden za druhým – kolem rostly spousty lesních zvonků – ale sotva upletla jeden, hned ho 
roztrhala, a potom znovu začínala plést další. Oškubala zvonky z celé paseky. Další zase kousala chléb, pomalu 
a s rozmyslem ho žvýkala, a když snědla svůj, bez dovolení si vzala chléb jiné dívky a žvýkala dále. Nejstarší z nás 
přikládala ucho k zemi. 
V tom lese bylo úplné ticho, nebyli tam žádní ptáci, jen ze stromů a květin se linula nádherná vůně. Ani odtamtud 
nebylo nic slyšet, kdybychom napínali uši sebevíc – slyšet nebylo nic. To ticho bylo strašné, věděli jsme přece, že 
tam střílejí, křičí a pláčou, že tam jsou pravá jatka. A tady – zvonky, lískoví, sedmikrásky a spousta dalších květin, 
krásné, barevné. Ano, právě to bylo tak strašné, stejně strašné jako čekání na dunění vlaku, stejně strašné jako 
myšlenky na to, koho sebrali. 
Jenom jedna dívka, taková chudá a černá, se oddělila od ostatních a ležela sama ve stínu lískových keřů, ležela na 
břichu a vůbec neposlouchala, jen četla knížku. Bylo slyšet rovnoměrný, příjemný šelest obracených stránek, ani 
jednou nezvedla hlavu a nepodívala se k nám. Knížka byla tlustá a potrhaná, a když se v poledne (vlak ještě stále 
nezaduněl) strhl silný vítr, několik listů vyletělo do výšky, létaly nad námi jako holubi, a ona, chudá a černá, běhala 
kolem dokola a volala: „Chyťte je!“ Potom posbírala listy, uspořádala stránky, lehla si na břicho, rukama podepřela 
hlavu a znovu se dala do čtení. 
Ta, která plakala, teď vzlykala hlasitěji, ostatně všechny jsme věděly, že se každou chvíli přibližujeme dunění vlaku 
a že brzy uslyšíme smrt, jak jede na kolejích. Jedna dokonce vykřikla: „Mámo!“ A na to ještě několik dalších hlasů 
zavolalo „mámo“, protože v lese byla ozvěna. 
Ausfeherka přestala s obrubováním kapesníku, hodila do křoví prázdnou krabičku od cigaret, vstala a procházela 
se tam a zpátky. Jednou se zastavila nad chudou a černou dívkou, bylo nám jasné, že se jí chce na něco zeptat, ale 
nenašla odvahu, protože hned odešla, tichounce si pozpěvujíc a stále se přitom dívala na hodinky. Když se však 
podruhé ocitla poblíž čtoucí dívky, nevydržela to: 
„Co ty to čteš?“ zeptala se. 
Dívka se s viditelným úsilím odtrhla od knížky a podívala se na tazatelku. 
„Jana Kryštofa.“
„Jan Kryštof?“ podivila se ausfeherka: „Jen Jan Kryštof a nic víc?“
„Jan Kryštof,“ zopakovala dívka.
„Je to pěkné?“ 
Přikývla. 
„O lásce?“ 
Dívka se zamyslela (byla velmi chudá a ošklivá, místo blůzy nosila mužský kabát) a vážně odpověděla: 
„O lásce taky.“ 
„O lásce!“ začala se smát ausfeherka. Smála se možná proto, že lásku měla ráda. „Půjčíš mi ji potom?“ 
„Proč ne,“ odpověděla tamta. „Dám ti ji napořád.“ 
„Ne, napořád ne, jen mi ji půjčíš, vrátím ti ji.“ Na chvíli se zamyslela: „Asi bude opravdu dobrá, když čteš celý den, 
dokonce dnes, když sbírají vaše.“ 
„Musím si pospíšit,“ odpověděla dívka. „Chci to stihnout. Ještě to má jeden svazek, bojím se, že to nestihnu.“ 
Podívala se na knížku, zhodnotila množství stran, které zbývají přečíst. 
„Bojím se, že to nestihnu,“ řekla ještě jednou, už sama k sobě, ale ausfeherka to slyšela a ta slova ji přesvědčila. 
„Musí to být o p r a v d u moc pěkné. Jak se jmenuje? Zapomněla jsem... Jan Kryštof,“ zopakovala si pro sebe 
několikrát a omlouvala se. „Kdybys mi ji nemohla půjčit, tak abych si ji našla v knihovně.“ Po té poznámce se začala 
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zřejmě cítit trapně, tak ještě dodala: „Ale určitě to stihneš, tak tlustá zase není.“ 
Dívka, která plakala, teď začala plakat nahlas, to už ani nebyl pláč, ale nářek. Nejstarší poklekla a přiložila ucho 
k zemi. Ale země ještě stále mlčela. 

Blázen
...všichni mě mají za blázna, ale já nejsem blázen. To říká každý, kdo má v hlavě zlo, ale moje hlava je zdravá. Kéž by 
Bůh dal, aby byla nemocná. Nemocné je moje srdce, ale s tím si nikdo neporadí. 
Mám křivé nohy, vidíte – a hrb. Výška: metr padesát. Moje tvář je taková, že se jí všechny děti bojí, ale moje děti 
byly dobré děti, a každý den ráno i večer mě políbily na tváře a říkaly: dobrý den, tatínku, dobrou noc, tatínku. 
Možná jste, pane doktore, slyšel, že se takovým ošklivým lidem rodí krásné děti? Slyšel jste to? Moje děti byly 
krásné. Měly světlé vlasy – jako hedvábí! A nohy rovné, baculaté jako špekáčky. Já i moje manžela, byla to dobrá 
žena, jsme říkali: Bůh je spravedlivý, dal našim dětem to, čeho my nemáme ani co by se za nehet vešlo... Tři byly, 
samé holčičky. Nejstarší měla sedm let, nejmladší tři. 
Jsem popelář! Zametal jsem ulice, bylo co zametat, a byla to těžká práce, pane doktore, dýchat ten smrad. 
Nedokázal jsem to potom ze sebe v koupeli smýt. V t é koupeli. Moje nejstarší dcera už šla do školy, a přinesla domů 
vysvědčení, odshora až dolů samé výborné. Ve škole občas říkali: tvůj otec je popelář, ale ona... má zlaté srdce... 
Takové děcko... no, pane doktore, dá se to pochopit? Nedá. 
Potom jsem zametal v ghettu, ale to už se jen tak říkalo, že zametám. Ubližovalo to smetí někomu? Měl jsem metlu 
a s tou metlou jsem chodil. Děti byly hladové a jak jsem tak chodil, čas od času jsem něco našel na... víte... Občas mi 
někdo něco dal. 
Mladší to nechápaly, ale starší... hohó... bylo to zlaté dítě. Pořád jako vždycky, dobrý den, dobrou noc. Říkal jsem jí: 
klidně spi. Klidně... 
Když byla první akce, říkali, že mě seberou, protože brali mrzáky, a já mám hrb a jsem trpaslík. Schoval jsem se na 
střechu. 
Pane doktore! Když byla druhá akce, utekli jsme do lesa. 
Když byla třetí, chodil jsem s metlou po ulici, začínal jsem totiž pracovat v pět ráno, a akce začala o půl šesté. 
Víte, jaké jsou to metly? Z proutí, dlouhé, husté. A vidíte, jak jsem vysoký? Metr padesát. 
Když auta přijela na plac před lázněmi, dřepl jsem si do kouta mezi dvěma domy a metla mě zakryla. Nikdo, ani SS, 
ani Ordnungsdiensta nenapadlo, že je tam člověk, protože tam stála metla. Třásl jsem se tak, že se ta metla chvěla. 
Slyšel jsem všechno, zavírali je do lázní, a teprve potom je nakládali do aut. Říkal jsem: Dej Bože, dej Bože. Sám jsem 
nevěděl, co ten Bůh měl dát. Anebo jsem věděl, zda ten Bůh je? Jak... 
Víte... někdo běžel, utíkal a rukou zavadil o metlu. Spadla a kdyby se teď někdo podíval do kouta, byl by to můj 
konec. Bál jsem se ji zvednout, protože v tu chvíli už je vedli do aut. 
Pane doktore! Na prvním autě stály moje tři děti, moje tři... Viděl jsem, že starší ví, ale ty dvě že pláčou z obyčejného 
strachu. Náhle přestaly plakat a nejmladší – tři roky jí byly! – zavolala: táto, pojď za námi! 
V i d ě l y. Ony jediné mě v tom koutě objevily. Vidím jen jejich oči. Pane doktore! No a co? Otec... vyšel jsem, běžel 
k nim a spolu... myslíte? 
Já jsem ale dal prst na ústa, ze strachu se do něj zakousl a potřásl jsem hlavou, že na mě nesmějí volat, aby byly 
ticho – pst! 
Dvě mladší ještě jednou zavolaly, ale moje první jim zakryla ústa rukou. Potom už byly tiše... 
A teď mi dejte to potvrzení, že nejsem blázen, že nejsem blázen, jinak mě vyhodí z práce a zavřou v nemocnici. 
Anebo... dejte mi lék – takový, abych se nemusel schovávat a křičet: Už jdu! Já už jdu! Protože ony už to stejně 
neslyší.

Přeložila Lenka Daňhelová

ida FinK (*1921, Zbaraż) 
Polsky píšící autorka židovského původu. Strávila dva roky v ghettu 
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Cesta (Podróż, 1957) a sbírky povídek: Kousek času (Skrawek 
czasu, 1987), Stopy (Ślady, 1997), Odplouvající zahrada (Odpływający 
ogród, 2003) a Jaro 1941 (Wiosna 1941, 2009). Napsala také několik 
divadelních her. Je členkou Svazu polsky píšících autorů v Izraeli. 
V roce 1985 získala holandskou literání cenu Anny Frankové, později 
italskou cenu Alberta Moravii, Buchmanovu cenu, a v roce 2008 
Izraelskou cenu za literaturu. 



ROMAN hONet

Sedm let

mlha vonící jako těch sedm let,
krystaly – křídla unavených bohů. podle
některých legend jsme nikdy nežili,
neexistovalo spalování, tvůj
ani můj stín, když zanikaly
v soumraku. kráčející ženy
se proměňovaly v ptáky, bezbolestně
plynul čas a barvy bledly,
ač jsem tolikrát říkal – jsou.
a teď hrabání se v odpadcích. a teď
tma. malé, zimou se třesoucí děti
vytahují z vody naše šaty,
přinášejí ty vzpomínky, protože
smrt byla ostrov. pluli jsme k ní rok co rok,
každou noc na lehčí lodi.

Otevřel jsem cizí sen

vířící prach za městečkem. prach
a kukuřice na polích, jako by sem spadla
družice a z ní se vysypaly terče s fialovými
figurami a křesla válející se v trávě.
v tu chvíli jsem pochopil, co je provincie,
ta lhostejná křeč uprostřed nekonečna,
vítr – stín muže sklánějícího se o samotě
nad krabičkou magnetických šachů. pryč
jsou dny, kdy jsem běhali na hřbitov
nakrmit včely (mysleli jsem si,
že jí tleskání a zpěv – jídlo,
které si mrtví nestačili vzít). a možná to tak
všechno nebylo. možná jsem si vymyslel jména
a data, zbytečně jsem otevřel cizí sen,
ne svůj. možná že včely jsou druh nemoci vzduchu,
mrtví – děti, které jedí zpěv.

Léto 1991. Golden boy

historie toho dne, té energie,
navzdory minulosti probuzené na jediný okamžik. poslední rok
nevyžadující šepot – tak je to zapotřebí, vržený
do noci jako spřežení ďáblů v laponské
pohádce, poslední, kdy ještě žil
golden boy. tamta krajina: prach vířící v kuželech
kinematografů, v trávě – prodloužené sály
pro ty, kteří příliš dlouho přemýšleli

o včerejšku – jiskry vylétávají do tmy
jako kdyby tesla spojil opařenýma rukama
převody nebe a země. ano, tak bylo.
tak bylo. pole v podzemí, kde slepí
ptáci pili kov nasoukaný
v žilách a lehce odplouvaly lodě.
a láska, to byl ten sinalý, nepostižitelný
třpyt – posel zvrhlých her

a chronických ztrát. možná ještě svatební lampiony visí
na březích té řeky, možná tam ještě
září v dešti ten dech. miliony dat
a tváří (jedna otázka – bylo ti smutno?
a ta kouzelná odpověď – ano), které se vracejí po letech,
vždycky po letech: děti
které noří ruce do zelených obručí
kalné vody nádrží na sídlištích,

malí diváci ve frontě na lístky v kině,
každé jejich gesto, které tenkrát zmizelo,
ztratilo se tak náhle, jako by se vypařilo,
a teď se taky vrací, svírá vzduch,
a ten mu odpovídá tichým přitulením: šepotu, tvaru
a času, protože všechno začíná znova,
je to v energii, v síle života – žár
a prudkost, zmítá se, odplývá.



36 — 37← roMan honet                            ↑ roMan honet

Šťastný byl muž

seti první umíral zimou,
pod nebem tichým jak zrní rozsypané
v trávě. obsidiánové jazyky sester a milenek
pro něj dál pracovaly, ale jakoby lehčeji,
nenávratně pukaly v lavinách hvězd,
tehdy už rozmístěných, roztrhaných. padl
soumrak. probudíš se uprostřed macarátů,
galaxií, jak ztracený kaštánek v proudu pěny,
nahý jak vepř v ohořelém člunu – tak předpovídaly děti,
soudci věcí a hlasů přicházejících
z dálky, slepí poslové. ano, tak
bylo. ano tak, ten večer,
ten výraz rukou, ten výraz věcí.
seti první, šťastný byl muž.
řez. a ticho v řezu.
cíl byl přesný. hra odvěká.

Páté království vyznavači

možná je to čínský kosmonaut
letící třpytící se vesmírnou nocí
(noci se teď taví v číně).
možná je to luna hypermarketů,
pokladní v svátečních čepicích
přepočítávající ozdoby, v kterých padá na hřbety delfínů sníh,
a tehdy uvidí: vztek,
prosklený lágr. možná to zhasne.
pomine. ať už mě
nedrží: ten vztek
vzešlý z opuštěnosti rukou na terminálu,
z argonové záře na hlavami davu – anděl
propagace víry a pederastie, islám vánoc,
islám – příšera z hor.

přeložil Petr Motýl

roMan honet (*1974)
Autor pěti básnických sbírek. Spoluautor „Antologie nové polské poezie  
1990–1999“ a autor antologie nejmladší polské poezie „Básníci pro příští 
století“, do které zařadil verše generace debutující po roce 2000. V letech 
1995–2008 působil jako redaktor časopisu Studium. Učil a učí na Jagellonské 
univerzitě v Krakově, kde také žije.



ZBiGNiew MAChej

* * *

Mrzáci v podchodu
prodávají noviny
a fotografie papeže
žehnajícího dětem.

Mrazivý lednový vítr
zbavený kyslíku a sněhu
obrací číslice
nádražních hodin.

Tuberkulózní světlo neonů,
rudé a zelené,
se odráží ve sklech
zhasnutých oken.

Teplá sedadla aut
a studená tramvají
míjejí, míjejí,
plná cizích pohledů.

JARNÍ PÍSEŇ
(z roku 1984)
Pro Ewu, Zbyszka a Piotrusia

Dívat se za záclonou,
kterou nadouvá vítr,
jak sem přichází soumrak.
Jak se stromy oděné 
v mateřský tón zeleně
zvolna noří do stínu
a jak lampy v ulici
začínají rozžíhat
studená, kalná bělma,
jak se okna rozsvěcí
teď v tom, teď v jiném patře.
Dívat se za záclonou,
jak sem přichází soumrak...
 A nad klidem dítěte bdít
 které za tenkou zdí spí,
 a pluje v kolébce snu.

Naslouchat ozvám hlasů
lidí v sousedních bytech,
třískání výtahu, krokům
za zavřenými dveřmi.
Zkreslená hudba kypí
z rádia nad mým stropem,
štěkot psa zazní v dálce
v nedosloveném hluku
velkoměstské ulice.
Naslouchat ozvám hlasů
lidí, někdy i ptáků,
vrkajícím hrdličkám,
které na malou chvilku
usednou na parapet...
 A nad klidem dítěte bdít,
 které za tenkou zdí spí
 a pluje v kolébce snu.

Čekat, až přijde domů
ten, kdo pozdě nechodí.
Sedět tiše v kuchyni
u chladnoucí žehličky,
Na chvilku se nestarat,
jestli zítra bude líp.
Pomalu upíjet čaj,
napsat dopis přátelům,
listovat si ve starých
časopisech s fotkami
cizích, vzdálených zemí.
Čekat, až přijde domů
ten, kdo pozdě nechodí...
 A nad klidem dítěte bdít,
 které za tenkou zdí spí
 a pluje v kolébce snu.
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ZÁMINKA

... já, stará bába, jsem plakala
celou dobu přenosu z pohřbu
Michaela Jacksona. Ne proto,
že by mě nějak zvlášť dojala

jeho smrt. Prostě proto
že jsem už dávno neplakala,
a teď se našla záminka,
abych se mohla pořádně vybrečet.

NOVIC NA RECEPCI

... vymačkat na krevetky
trošku šťávy z limetky?

nejistě se zeptal jistý
nový boháč – celebrita
(chlapík to byl
ani jarý ani starý
ani vkusný ani hnusný
ještě včera jed’ hranolky
dnes je gurmán sybarita)
své partnerky
světa znalé holky

– mačkej – počkej –
ale s citem miláčku
nezaser si košiličku
kravatku a ponožtičku –
říká něžně znalá mladá
ve tváři už trošku stará
nymfička

LETIŠTE

balet příletů a odletů
choreografie letiště
z pohledu ptačí perspektivy
čártrový let jeden za druhým
odlétá někam do háje
nechat tu něco vybuchnout
a potom hořkou uronit slzu?

přeložil Petr Motýl

Zbigniew Machej (*1958 Těšín) 
Dětství a mládí prožil v (polském) Těšíně. Vystudoval polonistiku 
a religionistiku na Jagellonské univerzitě v Krakově. Pracoval jako novinář 
a pak řadu let jako ředitel Polského institutu (dříve Polského kulturního 
střediska) nejdříve v Praze, pak v Bratislavě. Překládá českou poezii (Seifert, 
Skácel, Kolář a další autoři) i prózu, v menší míře i slovenskou literaturu. 
Publikoval dvanáct sbírek poezie. V současnosti žije a pracuje v Bratislavě 
v Mezinárodním visegrádském fondu.



KRiStiN diMitROVA

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMSKÁ LEGENDA O TOM 
JAK SE VLÁDCE URUKU GILGAMEŠ CHTĚL STÁT 
NESMRTELNÝM

Chtěl,
ale nestal se.

DÍLČÍ ZVRATY 

Když sebevrah
proletěl kolem mého okna,
pila jsem kafe s mlékem –
tak ho piju jen zřídka, kvůli nervům –
a tak, když
ten člověk proletěl,
moje hodinky ukázaly šest hodin
a třicet osm sekund.
Musel letět do čtyřicáté,
ale to nemůžu říct s jistotou
a nemůžu říct, odkdy
sekundy znovu začaly být 
nedůležité.
Potom se den rozběhl naopak a já
vyzvrátila kafe, ale to gesto bylo zbavené
vší magičnosti.

HAD

Had se natáhl
a spustil se nad moje kolena.
„Cha-cha-cha, řeknou freudisti,
my víme, co je zač tenhle had.“
– Ne – zní správná odpověď –
tohle je jiný had.

POHLEDNICE ZELENÝM BRATŘÍM
 
Hvězdné pozdravy!
Posíláme
hvězdné pozdravy!
My tady se máme dobře
a pravidelně
polykáme prášky.

POVĚRY

Je jedna pověra, že když 
si někdo připálí cigaretu od svíčky,
nějaký námořník zemře.

Předpokládám, že námořníci mají
pověru, že když se oholí nakřivo,
nějaký filolog zemře. A dávají pozor,
aby se tak neoholili.
Je důležité
myslet jeden na druhého.

VYÚČTOVÁNÍ

Ježíšku,
přinesls mi rozbitou hračku!
To nic, chlapče, to nic,
hlavní je, žes nezlobil.
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NOE, PŘENAŠEČ
 
Noe to vyprávěl různě.
 
Před židovskou deputací
řekl, že pustil holuba a 
že ten se vrátil s ratolestí.
 
Holub je bílým zvěstovatelem radosti. Je čistou duší 
nevinného a prorokuje
začátek nového života.
 
Praotcové schválili vyprávění
a zařadili ho.
 
Před Gilgamešem to ovšem vyprávěl takhle:
 
Pustil jsem holubici, ale ta se vrátila.
Pustil jsem i vlaštovku – úplně totéž.
Nakonec jsem pustil havrana a
víc už jsem ho nespatřil.
Tehdy jsem pochopil, že našel 
i zemi, i kořist.
 
Havran je černým vojákem mezi ptáky. Kroužícím 
průřezem dobrého
nebe, prvním svědkem poslední transformace.
 
Gilgameš rozuměl tomuto jazyku.
 
Když zůstal sám,
Noe si řekl:
 
„Nelze jinak,
pravda dobrý mýtus nevytvoří,
ale pouze ten ji dokáže přenést.“ 
 
Jasně si vzpomínal, že ve skutečnosti mouchy
objevily archu.
 
 
 

HLEDÁNÍ SMYSLU

Zeptala jsem se nebe:
„Proč jsem tady?“
To spolklo má slova a dál čekalo.
 
Nevěděla jsem, co dodat.
Zeptala jsem se země:
„Proč jsem tady?“
 
Ta pokrčila rameny hor.
Zeptala jsem se ohně:
„Proč jsem tady?“
 
Ten tak praskal, že jsem nic neslyšela.
Naklonila jsem se nad studnu, abych se zeptala vody.
– Proč jsem tady?
 
– Pojď blíž a já ti to povím – odpověděla.
– Ale né – řekla jsem jí – to já se jen tak ptám.

přeložil Ondřej Zajac

Kristin diMitrova (*1963, Sofie)
Bulharská spisovatelka, autorka sbírek poezie, knih povídek, románů 
i filmových scénářů. Vystudovala anglickou filologii na Univerzitě sv. Klimenta 
Ochridského v Sofii, kde nyní pracuje, věnuje se překladům z angličtiny. Je 
nositelkou mnoha ocenění za poezii i prózu, scénář i překlady. Její básně byly 
publikovány v Rakousku, Kanadě, Itálii, Polsku a v mnoha dalších zemích. Zde 
uvedené básně četla na večírku nakladatelství Větrné mlýny v Brně 17. 1. 2011 
v Brně. V současné době se připravuje knižní překlad její poezie.



„NEJDE O SCHOVÁVAČKY“
Rozhovor Ondřeje Zajace s Blažem Georgievskim-
Dumadžijou

Označuješ se za bulharsko-makedonského 
spisovatele. Většině lidí v Čechách na tom 
nepřijde nic zvláštního. Přitom na Balkáně 
jde o určitý unikát. Ve slovnících takových 
autorů najdeme desítky, ale nikdo se tak 
neoznačuje sám. Můžeš nám k tomu říct něco 
bližšího? 
Celé to souvisí s napjatými bulharsko-makedonskými 
vztahy. Označuju se taky za makedonského Bulhara a budí 
to stejně negativní ohlas ve Skopji, jako pozitivní v Sofii. 
Snaha zbavit se bulharských kořenů je v Makedonii velmi 
silná. Republika Makedonie není národnostním státem 
Makedonců, ale je v ní obrovská část Albánců. Menšiny 
nejsou utlačovány, ale kdo se prohlašuje za Bulhara 
z Makedonie, není správným občanem, není tím skvělým 
Makedoncem. Politické špičky správně cítí nebezpečí, 
které plyne z toho, že by si občané Makedonie uvědomili, 
že jsou Bulhaři.

Mluvíš o napjatých bulharsko-
makedonských vztazích. Znovu se obávám, 
že o tomto problému nejsou u nás běžně 
dostupné informace. Média nepřinášejí 
moc zpráv tohoto typu. V čem jsou základní 
problémy? 
Republika Makedonie má napjaté vztahy s většinou svých 
sousedů. Nejde jen o Bulhary. S Řeky na tom nejsme 
líp. Uvádím ve svém medailonku, že jsem se narodil 
v nejslavnějším makedonském městě,  
v Ochridu. V Řecku vám řeknou, že nejslavnějším 
makedonským městem je Soluň a že Republika 
Makedonie vlastně nemá s Makedonií nic společného. 
Makedonci pro ně vlastně neexistují. Bulhaři naproti tomu 
budou tvrdit, že Ochrid patří mezi pár nejslavnějších 
bulharských měst. Uznání Makedonie od sousedů 
v podstatě chybí. Proto je pro politiky v mojí zemi 
nejdůležitější udržet vědomí Makedonie mezi samotnými 
Makedonci.
 
Přejděme raději k tvojí tvorbě, i když i v ní 
se politická situace tvé rodné země odráží 
v podstatě ve všech knihách. Píšeš bulharsky, 
pobuřuješ všechny kolem, od politiků přes 
církevní vrchnost až k obyčejným lidem. 
K tomu ten Tvůj doplněk jména – dumadžija. 
V poslední sbírce Jak se stát bohatým 
a úspěšným Makedoncem ve sto dnech jsi 
vůči svým spoluobčanům, jako obvykle, dost 
tvrdý. Jak kniha vznikala?
Začnu tím dumadžijou. To totiž vzniklo dost náhodou. 
Vymyslel to jeden kamarád a mělo to působit lehce 
posměšně. Dumadžija znamená, volně přeloženo, 
slovotvůrce. Nejdřív mi to přišlo namyšlené, ale když 

jsem dostal oficiální církevní dopis, že je to rouhání a že 
se tak stavím na úroveň Boha, požádal jsem na matrice 
o oficiální zapsání do pasu. A teď ke sbírce. Kniha je 
napsána bulharsky a vydalo ji bulharské nakladatelství, 
stejně jako všechny ostatní knihy. Měl jsem ale podmínku, 
aby se nejdříve objevila na makedonském trhu. Paralelně 
s originálem tak vznikala i makedonská verze, která vyšla 
v jediném makedonském nakladatelství, které se nebojí 
vydávat moje knihy. Majitel je po těch letech už mým 
dobrým přítelem, takže nebyl problém udržet všechny 
zvláštnosti téhle sbírky – obálka je zuřivě barevná, 
s obrázkem Makedonce ve žlutém klobouku a velkých 
botách, v očích má $ a všude kolem jsou měšce přetékající 
zlatými mincemi. Prostě klasický kýč. Udělala se tomu 
reklama srovnatelná s reklamou na knihy Dana Browna. 
Během prvního dne se v malé Makedonii prodalo téměř 
sedm set výtisků.
 
A více než dvě stovky čtenářů přišly knihu 
vrátit a požadovaly zpátky své peníze... 
To jo, ale za tu srandu to stálo, nemyslíš? Asi je zklamalo, 
že místo tradičního návodu na zbohatnutí je tam stovka 
básní.
 
Hned první má název Požádej o bulharské 
občanství. Asi jsi nečekal, že to bude 
populární kniha.
Většině lidí se zatím nelíbí, co říkám, ale je to jen tím, 
že jsou masírovaní odjinud. Ale proč by to nemohlo být 
populární? Vždyť do konce týdne někdo skoupil celý 
náklad. 

Aby ho mohl demonstrativně spálit... Po 
desítkách let se zase pálila kniha veřejně na 
makedonských ulicích. Ve svých prohlášeních 
knihu odsoudily církev i vláda a demonstraci 
svolaly dohromady čtyři různé organizace. 
Nejdřív se na ochridském náměstí pálily 
stovky tvých knih a potom se průvod vydal ke 
tvému rodnému domu.
Naštěstí už v něm nikdo z rodiny nebydlí! Babička by to 
asi nesla dost těžce, ale z Berlína se tomu můžu jenom 
smát. Mám doma ještě pár makedonských výtisků a je to 
teď vlastně rarita.

Proč vzbudila tvoje kniha takový zájem? Ještě 
jednou zdůrazním, že jde o sbírku básní!
To, co prosazuju, vadí téměř všem, kdo mají aspoň náznak 
moci. Kdyby byla Makedonie pouze částí Bulharska, 
byť federativní, představitelé církve, vlády, ale i většiny 
dalších organizací by ztratili značnou část svojí moci. 
Když k tomu přidáš nacionalisty, dostaneš obrázek téměř 
všech, co ovlivňují makedonskou veřejnost. A Albánci by 
najednou byli ze státotvorného národa jen menšinou, takže 
demonstrovali společně s makedonskými nacionalisty. 
Vlastně by mi mohla vláda děkovat, jak dokážu smiřovat 
znepřátelené skupiny.
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À propos Albánci. Vyslovit dnes před 
Albáncem tvoje jméno je přinejmenším 
o zdraví. Tvoje prvotina byla radikálně 
odsouzena Albánci v Albánii, v Kosovu, 
Makedonii i v Černé Hoře. Dokonce tě 
hnali k soudu za propagaci národnostní 
nesnášenlivosti.
Naštěstí soudce měl rozum. A byl Makedonec, takže 
to všechno smetl ze stolu. Ta kniha navíc opravdu není 
nenávistná. Ale apokalyptickou vizi, kterou představuje, 
vnímám jako reálné nebezpečí. Pravda, říkám, že kdyby to 
s Makedonií dopadlo jako s Kosovem, bylo by to špatně, 
ale tak to snad cítí každý, na tom není nic zvláštního.

Znepřátelil sis většinu obyvatel rodné 
země a asi nehrozí, že by ses v budoucnu 
stal v Republice Makedonii oblíbeným 
spisovatelem.
Trošku to pleteš. Mojí rodnou zemí byla Jugoslávie 
a většinu obyvatel bývalé Jugoslávie jsem si rozhodně 
neznepřátelil. Srbové a Černohorci mě mají vesměs rádi, 
zvou mě na čtení, nedávno jsem přednášel na Bělehradské 
Univerzitě. Mimo bývalou Jugoslávii mi dávají sympatie 
najevo i v Bulharsku a mimo Balkán vlastně i v německy 
mluvících zemích. 

Zvláštní, jak je tvoje oblíbenost spojená 
s národností, ale už dost tohohle tématu. 
Zaměřme se blíž na tvoji tvorbu. Do jaké 
míry ji ovlivňuje politická a společenská 
situace? A jaký myslíš, že je v ní poměr mezi 
literaturou/uměním a politickou agitací?
To jsou dvě zcela rozdílné otázky. Jak poslední sbírka, 
tak v podstatě celá moje tvorba je zcela ovlivněná 
současným stavem v Republice Makedonii a nejen tam. 
I když už nemám v Ochridu trvalé bydliště, pořád jsem 
Makedonec. Jen tohle označení nevnímám nacionálně, 
ale regionálně. Nemůžu přece nepsat o tom, co se děje, to 
by byla zbabělost. Úplně stejně pak vnímám i útěky do 
vlastních fikčních světů, kde všechno klape, lidi se mají 
rádi a láska přemůže zlo. Námětů kolem je dost a dost. 
A k druhé otázce – nejde o žádnou agitaci, nejsem politik, 
jsem spisovatel. Proto jde čistě o umělecké vyjádření. Tedy 
poměr umění k politice je tak sto ku jedné. 

Upřímně, na mě tvoje tvorba působí agitačně 
až dost. V mnoha básních je pro mě dost 
těžké najít umělecké hodnoty. S trochou 
nadsázky by se spousta básní dala ocitovat ve 
volebním programu fiktivní politické strany.
Zajímavý nápad. Možná tak pojmu příští sbírku. Ale 
vážně, u mě jde v první řadě o literaturu, ne o politiku. 
Často právě na politiku doplácím, protože kritici s jiným 
politickým názorem mojí tvorbu snadno smetou ze stolu. 
Není to populární, nejdu v oficiálním, podporovaném 
proudu. Na žádnou ze svých knih jsem nedostal od 
makedonských úřadů a grantových institucí ani euro. 

Žádná z mých knih nebyla nikdy v Republice Makedonii 
oceněna v literární soutěži.

To je celkem častý argument. Takhle reagují 
téměř všichni autoři podobného typu 
literatury, které znám, včetně těch českých. 
„My jsme ti, co jdou proti proudu“ nebo 
„Kritizujeme tuhle fašizoidní kapitalisticko-
pseudodemokratickou společnost“ už jsem 
slyšel tisíckrát. Že byste proto nedostávali 
granty? Granty nedostanou často ani 
nekonfliktní autoři, píšící o přírodě. Nemůže 
to být tím, že spousta básní tohohle, vlastně 
tvého, typu je prostě strašně špatná, že ji 
píšou lidi, kteří považují poezii za mluvení ve 
verších?
Říkám jen, že moje cesta je obtížnější. Možná to zní 
namyšleně, ale lidí, kteří mají odvahu protestovat proti 
dnešní situaci, zas tolik není. Je potřeba bouřit okolí, aby si 
nemyslelo, že současný stav je naprosto ideální.

Znovu nic neříkáš o poezii. Takhle bouřit 
můžeš i z řečnického můstku na setkání 
přátel strany. Ty, jako i jiní, sis ale k bouření 
vybral literaturu. A přestože nejde 
o literaturu populární, nejde podle mého 
názoru automaticky o literaturu kvalitní. 
Nevybral jsem si poezii k mluvení o politice. Vybral jsem 
si politiku jako téma pro svoji poezii. Četl jsem pár tvých 
básní v bulharštině. Milostná poezie, co nikoho nepohorší, 
nikoho nezneklidní, prošlo to kolem mě. Já takovou poezii 
psát nechci! 

Myslíš, že milostná poezie, ať už je to jakkoli 
zjednodušující označení, nemůže pobuřovat? 
Pouhé kontroverzní téma mi tak nějak 
k pobouření nestačí.
Mně taky ne. U vás asi nikoho nepobouří homosexuální 
milostná lyrika, ale jak u nás, tak třeba v Polsku by taková 
poezie způsobila pozdvižení a především odmítnutí. 
Vsadím se, že ani na tenhle typ poezie by nikdo grant 
nedostal. Přesto mi to nestačí. Potřebuju v tom víc, stejně 
jako v politicko-společenské poezii. Nejde o schovávačky, 
musí se všechno říct otevřeně a naplno. Ve tvé poezii není 
otevřeně nic.

A jsme zase u toho. Upřímně považuju tvůj 
typ poezie za hrozné zlo právě z důvodu, že 
k otevřenosti dnes směřuje většina poezie. 
Když na papír napíšeš otevřeně a upřímně, 
co si myslíš, pouze tomu dáš jakousi formu, 
v tom prostě já poezii nevidím. Naopak mě 
děsí, že dnes už v poezii téměř nikdo nic 
nehledá. Pokud neporozumím napoprvé, 
nemá smysl číst znovu. Obávám se, že to 
je dnes běžná praxe redaktorů v literárních 
časopisech a bohužel i některých recenzentů. 



Chápu, že v dnešní záplavě literatury může 
být náročné nad ní přemýšlet, ale až budu 
chtít jasné a prosté informace, pustím si 
rádio. 
Ale takovéhle informace v něm nenajdeš. O tom to 
částečně je. V rádiu a v televizi se takové věci neříkají. 
Zřejmě si nerozumíme v základních přístupech k poezii, 
k umění. Mě musí umění oslovit, něčím ve mně hnout, 
rozbouřit mě. Chci přijít domů a nedokázat to dostat 
z hlavy.

Zrovna v tomhle se shodneme. Rozdíl je 
v tom, že já zkrátka nepovažuju za umění 
všechno, co ve mně takové pocity vyvolá. 
Tvoje tvorba mě sice dokáže rozrušit, ale 
za umění bych to neoznačil. Přesto na 
ní oceňuju spoustu věcí – máš výborné 
nápady, co se týká názvů i témat knih 
a jejich provedení, dovedně mystifikuješ 
a manipuluješ se čtenářskou obcí. 
A především, nic neděláš náhodou. Nikdy 
nejde o pár veršíků, které ti doma ležely už 
od studií. Vždycky máš jasnou představu, 
co má vzniknout. Nejvíc tak oceňuju 
Hanse Friedricha, kterého jsi stvořil, abys 
skrz důvěřivost vlastní čtenářské obce 
zvýšil legitimitu své tvorby. Mohl bys nám 
o Hansovi říct něco víc?
Hans Friedrich je rakouský spisovatel, kterému by dnes 
bylo sedmdesát let. Celý život se snažil ve své tvorbě 
propagovat myšlenku spojení Rakouska s Německem. 
Zároveň se musel potýkat s nařčením z nacizmu, ale 
nacistou nikdy nebyl. Jen považoval za lepší, kdyby se 
Rakousko stalo další spolkovou republikou, v mírnější 
verzi by přijal i německo-rakouskou federaci. Psal básně 
a povídky, nedokončil jeden román.

Zapomněls říct, že nikdy neexistoval, že jde 
jen o výplod tvojí fantazie.
Neřekl bych, že neexistoval. Myslím, že život jsem mu 
stvořil hrozně zajímavý. Všechno to začalo medailonkem 
a několika básněmi, které jsem otiskl časopisecky. Postupně 
jsem přidával další doplňky, udělal jsem s ním rozhovor, 
více než rok jsem každý měsíc publikoval uměleckou 
korespondenci s jedním z význačných makedonských 
poválečných spisovatelů, a to včetně podrobného 
poznámkového aparátu. Nakonec jsem vydal celou jeho 
sbírku, což byla zároveň i jeho smrt, protože se jeden 
novinář vydal na strastiplnou cestu, aby dokázal, že žádný 
Hans Friedrich neexistuje. Jako by smyslem mystifikace 
bylo její odhalení.

Ale téměř dva roky to výrazně podporovalo 
tvoje teze. U Hanse se mi zdá, že jsi na něm 
strávil snad nejvíc času. Přitom i knihy, pod 
které ses podepsal vlastním jménem, mají 
potenciál. Jenže často končí jen u nápadu 

a provedení je skoro až mizerné. Kdyby sis 
s tím dal víc práce, mohly vzniknout geniální 
věci.
Budu o tom přemýšlet, ale upřímně – jakmile začnu 
psát jinak, ztratím část svých čtenářů. Připadá mi strašně 
riskantní neoslovit množství lidí, kteří jsou připraveni 
a ochotni naslouchat, jenom proto, že nebudou schopni 
porozumět složitější formě sdělení.

Díky, v podstatě jsi v jednom souvětí potvrdil 
všechno, co jsem si myslel. Mně to stačí. Díky 
za rozhovor.
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BLAŽe GeORGieVSKi - dUMAdŽijA

Ze sbírky básní Albánci ante portas

Legenda o slonech
 
Přišlo to z ničeho nic, doslova znenadání,
velká armáda nepřátel a s nimi 
žoldáci pouhých obyvatel,
ne občanů,
ale menšin, i když tenkrát
se to ještě tak nehrotilo.
 
Ale chtěli víc, nevážili
si ochrany státu, ve kterém jim
bylo dovoleno
žít. Civilizace pro
ně bylo jen slovo.
Další z nesrozumitelných.
 
A tak ne nepřátelé,
ale barbaři téměř z vlastních
řad, byli tou pohromou.
Sloni byli zlí, nevídaní, ale
největším překvapením bylo,
že psi se prohřešili proti
prvnímu přikázání:
nekousej do ruky, která tě hladí.
 
Jenže to nebyli římští psi.
Ač žili pod ochranou Říma,
byli to cizí psi. A nežili podle 
přikázání.
 
Když římský lid viděl psy
před branami, zděšeně křičel,
protože tam byli nečekaně, náhle.
Možná i Římané by si zvykli, kdyby
nebezpečí
bylo před branami léta.
 
I na psí vytí si člověk zvykne.
Ale kdo, s výjimkou Makedonců,
by hladil psy, kteří koušou?
Koušou i při hlazení, protože
to nejsou makedonští psi.
 
Vlastně to není legenda o slonech.
 
 

Je cosi shnilého v bývalé Jugoslávské republice Makedonie
 
Cosi shnilého nebo spíš ještě hnijícího,
jako nahromaděné plyny pod dekou.
 
V noci hřejou a když je deka ke krku,
tak je do rána klid. Jenže když ráno
přijde řada na sex a holka ze včera
jen pokrčí nos a dál kouří, oba víte,
že je to jen ze strachu. A ty děláš,
jako že nic, jako že to necítíš.
 
Jenže nosy nekrčily holky v Kosovu, 
v bývalé jugoslávské autonomní oblasti,
a kluci nedělali, že nevědí, co je to za
zápach. To jen u nás, v malé části
oblasti Makedonie, doufáme, že jednou
se to přeci vyvětrá. Samo se to vyvětrá.
A teď je klid, je teplo. A žádné nebezpečí.
 
Jak dlouho se ale může člověk probouzet
do smradu? Jak dlouho se dá ignorovat
zápach pod vlastní dekou? Jak dlouho 
můžeme předstírat, že nemáme strach?
 
Já už to odmítám. S pokrčeným nosem
jsem připravený kousnout. 
 
Vždyť – když se plynu nahromadí
přespříliš, hrozí výbuch. Otázkou 
zůstává, kdo bude mít doutnák.
 
Snad ještě nejsme přiotráveni natolik,
aby byly potřeba silnější citáty
z Hamleta.
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Legenda o draku
 
Byl to albánský drak.
Byl to Jiří Kastriota.
Byl to hrdina.
Byl to Skanderbeg.
 
Vyhnal Turky z Albánie.
Bojoval statečně.
Vítězil slavně.
 
Byla to 21. divize SS.
Byla to 21. Waffen-Gebirgs Division der SS.
Byla to divize Skanderbeg.
 
Páchala zvěrstva v Kosovu.
Vraždila civilisty.
Pronásledovala Židy, Srby 
a cikány v Makedonii.
 
SS-Brigadeführer Josef Fitzhum nebyl drak.
SS-Oberführer August Schmidthuber taky nebyl drak.
SS-Obersturmbannführer Alfred Graf už vůbec nebyl žádnej 
drak.
 
Jaká divize spáchá zvěrstva v Makedonii? Jaký hrdina vyžene 
Makedonce z Makedonie?
Jakej drak?
Kurva,
jakej drak?
 
 
 

Ozónová díra
 
V Austrálii se narodilo dvouhlavé tele.
Prý to bylo vinou ozónové díry.
Farmáři z okolí si začali dávat pozor.
Nejdřív se báli, aby se jim nestalo totéž,
ale když kvůli teleti přijely televize
z celého kontinentu a soused
prodal práva na příběh jednomu časopisu
za nehorázné peníze, začali naopak
čekat u každé rodící krávy s netrpělivostí,
jestli i jim se nepodaří něco podobného.
 
Dvouhlavé tele se stalo doslova hitem.
Na internetu mělo vlastní webové stránky.
Denně dostávalo stovky e-mailů.
Farmář prodal farmu a spolu s teletem
se usadil v Americe, poblíž Hollywoodu –
bylo to praktické, zfilmování bylo 
pouze otázkou týdnů.
 
Ale přestože jednu dobu bylo 
dvouhlavé tele symbolem všeho australského,
dostalo se i do znělky televizních zpráv,
prodalo se více než pět miliónů triček
s jeho fotografií a téměř milión 
odznáčků, kšiltovek a hrníčků,
tak ani tehdy se nedostalo na státní znak.
 
A v čem je tele horší než orlice?
 
 
 



Pod křídly orlice
 
Říšská orlice, to už tady jednou bylo.
Dokonce i u nás, i když tenkrát nejenom že
neplatilo „bývalá“ jugoslávská republika 
Makedonie, ale neplatilo ani republika,
ani Makedonie.
Pěkně v teple, v bezpečí, se žrádlem
až pod zobák. Tak se nám nežilo zle.
Pod křídlem orlice byl klid. Dokud byla
zdravá. Když onemocněla ruštinou 
na východě a partyzánštinou u nás,
nebylo dobře ani nám a museli jsme 
se vypotit s ní. A najednou byl pod křídlem
smrad. A taky vlhko. Nikde bezpečí.
 
A když se podíváme nahoru, slunce
se začíná pomalu schovávat. A znovu
ho zaclání křídlo. Tahle orlice, ač hlavy
má dvě, je malinká, taková začátečnice.
Ale učí se rychle a má i první úspěchy.
Ke svému hnízdu přidala Kosovo a 
na řadě teď není Černá Hora, není, ač
bychom si to přáli, protože křídlo neumí
přeskakovat. Křídlo přikryje. Možná i
Černou Horu, kdo ví, ale Makedonií 
to začne. Možná zároveň skončí.
 
Asi jsem zapomněl říct, že pod křídlem
orlice je dobře jen orlím mláďatům. 
Ostatní ptáčata poslouží za potravu.

Ze sbírky básní  
Jak se stát bohatým a úspěšným makedoncem ve sto dnech

1. den: požádej o bulharské občanství

Pošli dopis, pošli ho do Sofie, Plovdivu,
můžeš ho poslat i do Trnova nebo do Varny,
ale pošli ho hned, neodkládej to, začátek je 
důležitý, nesmíš to prováhat, začneš a pak
už to půjde samo.
Text je jednoduchý, zvládneš to sám, ale pro
jistotu mrkni i na www.aplicationforms.mk/nation,
přihlaš se ke svému národu, celý život jsi cítil
přináležitost, kořeny, lásku k vlasti,
přidej smutnou fotku a přinejmenším tři nepříjemné 
zkušenosti s přímým potlačováním
tvé bulharské národnosti mezi makedonskou
většinou, o albánské se radši nezmiňuj.
Poštovné nebude nejlevnější, posíláš za hranice,
posíláš mimo Makedonii nebo spíš mimo FYROM
mimo bývalou jugoslávskou republiku Makedonie,
ale jsou to jen úvodní investice, bez kterých
není možné žádné, vůbec žádné zbohatnutí,
natož potom sláva, která přijde, o tom nepochybuj,
podívej se na mě, mám hodinky, mám auto, dům 
s garáží v Mnichově, garsonku ve Vídni, podkroví 
v Trnovu, a to jsem v tomhle byznysu teprve 
pár let, ale už to jede, že nehnu ani prstem, jen sedím
a peníze se ke mně hrnou, protože jsem si vybudoval
tým Makedonců a každý z mého týmu už je vlastně
Bulhar a má už vlastní tým a nikdo z těch, které jsem
hned v prvních týdnech koučoval, už taky nepracuje,
jenom sedí a počítají prachy, protože tenhle byznys
je zlatý důl, stačí mít cíl, za tím cílem jít, vybudovat si tým
a pak už jenom budeš sedět.
 
Tak pošli ten dopis ještě dnes.
 
 
8. den: zbav se všeho makedonského

Zbav se všeho makedonského v sobě:
Vyčisti si boty, zajdi k holiči, vzdej se
i knírku, i když už sis ho pěstoval pět nebo 
deset let. Pořiď si šampón, parfém, 
antiperspirant, balíček žvýkaček.
Mohutné zlaté řetězy schovej do šuplíku
a až najdeš odvahu, prodej je do bazaru.
Investuj do zubaře a přestaň kouřit 
nejlacinější tabák.
V krátkosti:
Vytáhni stéblo po stéblu slámu
z bot. Je to makedonská sláma.
Jsou to makedonské boty.
Pryč s tím.
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17. den: koučuj první oficiální setkání týmu

Připrav si místnost, musí být prázdná, jen vepředu
bude tvůj stůl a před ním šest židlí, vím, čekáš dvacet 
hostů, ale tomuhle se říká psychologický trik, protože
hned, jak budou židle obsazené, půjdeš do vedlejší 
místnosti, kde bude dalších dvacet židlí, ale ty budeš 
každému příchozímu říkat,
že jsi překvapený, kolik jich přišlo, pro každého 
měj malý dárek, jen drobnost, maličkost, ale 
pro každého, na prvních šesti židlích nech
dárečky ležet, ostatním je přines se zpožděním,
usaď všechny hosty a vytrvale kruť hlavou,
že tolik jsi jich opravdu nečekal a že jsi
moc rád, že všichni nakonec sedí a nikdo
nemusí stát.
Ukaž kopii kvalitních hodinek, postav se 
před sedícími a předveď se jim 
ve svém padnoucím obleku,
v perfektních botách,
v kravatě,
v brýlích se zlatou obroučkou,
v levé ruce drž orazítkovaný dopis ze Sofie
v pravé mojí knihu zadní stranou k hostům,
aby byla vidět moje fotografie v lamborghini.
Představ všechny své leadery ostatním,
vypočítej jejich provize za ty dva týdny,
co jsou pod tebou, znásob je sedmnácti,
je sedmnáctý den, ohrom hosty,
nalej každému sklenku vody.
 
Nenech nikoho odejít bez podpisu smlouvy.
 
 

67. den: udělej inventuru

Máš za sebou dvě třetiny celého cyklu,
teď nesmíš přestat, i když si myslíš, že už
máš všechno a vlastně nemůžeš dosáhnout
na víc,
teď nesmíš přestat, naopak musíš zabrat, 
nechce se ti, já vím, ale jsou to už jen tři
týdny a všechno, co teď máš, si budeš 
užívat, jen v mnohem větším množství.
Tak nepodceň kontrolu! Účetní jednoho
ze tvých prvních leaderů ať zkontroluje
práci tvého vlastního účetního,
zavolej řidiči, ať odveze tvůj mercedes ke
kompletní prohlídce, protože na
německých dálnicích v tom 
něco chrastilo, vyhoď služku, pokud
se s tebou ještě nevyspala,
jestli už jo, tak jí vyhoď a dej jí trojitý 
plat a doporučení pro svého nejoblíbenějšího leadera,
otevři 67 let starou whisky, kterou sis koupil
v Reichu spolu s mercedesem,
vypij tři skleničky a počkej
na 68. den.
 
 
91. den: obhlédni svůj majetek v bulharsku

Jeď do Plovdivu, projdi všechny své domy, 
kup další, věnuj pár tisíc euro na rozvoj vzdělání
a pár tisíc euro starostovi,
zjisti, jestli dokázal na radě vyhádat ten pozemek
na golfové hřiště, případně přihoď dalších
pár tisíc, půjč mu svojí služku, případně i 
asistentku, věnuj mu jeden výtisk mojí knihy
a podepiš mu jeden výtisk svojí knihy.
 
Půjč si jeho asistentku i asistentku zástupce
starosty, nestarej se, jak zařídí to hřiště, 
zhluboka dýchej a pomalu se připravuj
na nicnedělání.

 
přeložil Ondřej Zajac

bLaŽe georgieVSKi - duMadŽija (*1977, Ochrid)
Bulharsko-makedonský spisovatel a filozof. Vystudoval bulharistiku, germanistiku 
a filozofii na Sofijské Univerzitě Klimenta Ochridského a titul Ph.D. získal na Vídeňské 
Univerzitě (dizertační práce nazvaná Filozofická podstata balkánského nacionalizmu). 
Žije v Berlíně a v létě ve Velikém Trnovu, přednáší na univerzitách v Berlíně, Vídni 
a Krakově. Je autorem sbírek básní Albánci ante portas aneb Kosovo ve Skopji (2004) 
a Jak se stát bohatým a úspěšným Makedoncem ve sto dnech (2010), komedie Velká 
Makedonie aneb V každém státě světa aspoň jeden Makedonec (2006), filozofického 
traktátu Makedonec jsem a budu (2007) a románu Nejlepší makedonský román roku 
2008 (2009), píše kritiky a eseje pro německé časopisy a noviny. Stvořil rakouského 
spisovatele Hanse Friedricha a pod jeho jménem vydal sbírku básní Středoevropský 
Germán (2008). Všechny jeho knihy vyšly nejdříve v bulharštině a v bulharských 
nakladatelstvích. Jeho básně byly přeloženy do makedonštiny, albánštiny, turečtiny, 
srbštiny, němčiny a nyní i do češtiny. 
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CHRAňME RAKY!

Vít Slíva: Račí mor (Host, Brno 2011)

Odvažuji se s chvěním psát o nejnovější knize Víta Slívy Račí mor. Vyvolalo jej hned první přečtení (doslova zhltnutí) 
sbírky a trvá i při návratech k jednotlivým básním. Nepovažuji za důležité informovat o tom, kolikátá že je to autorova 
kniha (no ano, desátá) ani připomínat, že je již léta etablovaným a uznávaným básníkem. Za důležité považuji ono 
chvění, které si chci uchovat a neubít řečí recenzní.
Začíná již při četbě věnování knihy. Už tam se totiž naznačuje, že sbírka bude niternou, že otvíraná témata budou 
patřit k těm, která bolí, o nichž se nesnadno mluví a že schopnost interpretační kompetence bude mnohdy záviset 
na osobní zkušenosti čtenářově. Sbírku otvírá sevřená minimalistická báseň Obleva, která koresponduje s názvem 
sbírky: „Sníh ještě prodlévá- / a v sobě se ztrácí. / Potoky vzpomínek! Raci!“ Následující básnické texty pomáhají naznačit 
směr, kterým se čtenář může při pokusech o interpretaci vydat. Račí mor je totiž onemocnění, kterým račí populaci 
kromě přímé konkurence ohrožují zavlečené (nepůvodní) druhy raků a které je pro původní druh takřka stoprocentně 
smrtelné. Motiv raka také konotuje čistotu – vždyť přece ještě doposud se čistota řek laicky odvozuje od jejich 
přítomnosti či nepřítomnosti. A ne nadarmo je rak říční i rak bahenní chráněným živočišným druhem. Vraťme se však 
k poezii: dotýká-li se básník tématu nevěry, rozpadu vztahu, pak vždy kajícně, s vědomím zhouby, kterou „zavlečený 
druh“ způsobil. Klíčové jsou v tomto směru zejména básně Velký vůz, Pasti, Havran či Dies illa.
Není novinkou, že Vít Slíva je klasicky vzdělán a že je ukotven v křesťanské tradici. Místy se právě z důvodu 
zakomponování latinských či řeckých termínů do textu (nebo názvů) básní či důmyslného využití náboženských 
motivů může opětovně vybavit, že bývá označován jako poeta doctus. Dokonce pro jeho radost ze hry se zvukomalbou 
(v Račím moru je nejvýraznější zejména v básních Jasany a Výstava chovatelů drobného zvířectva) a pohráváním 
si a laskáním se s jazykem již dříve padlo podezření, že snad ani neveršuje „pro potěšení, ale pro estétskou ladnost 
výsledku“ (Milena M. Marešová, Šuplík muzikálního mužství, recenze Boudní muziky z roku 2006). Vít Slíva však 
vědomě pracuje na tom, aby jeho básně nejen nebyly odtrženy od života, ale aby s ním byly bytostně propojeny i tehdy, 
když životadárná síla slábne či mizí zcela. Odkazuje v nich na konkrétní zeměpisná místa a lidi, k nimž ho váže 
pouto vzpomínek. Tak kupříkladu v básni Nénie I je motiv smrti partnerského vztahu – připomeňme znovu věnování 
sbírky: „Marii, té mrtvé, pohřbené v koutku té živé“ – mimo jiné kontrastem „vznešenosti“ názvu (nénie je termín pro 
starořímskou pohřební píseň) a „všednosti“ obsahu („Kolik let tu za kapuci visíš / Mariina mikino?); účinek básně je 
podpořen i výběrem lexika (dodýchala, vzdychám).
Tam, kde se v poezii Víta Slívy setkává sakrální s profánním v jedné básni, v rámci jednoho básnického obrazu, 
je básník umělecky nejsilnější, nejpřesvědčivější. Tam dochází k onomu chvění čtenářovy duše. Autor si vystačí 
s úsporným výrazem, s náznakem, se slovem nabitým konotacemi (např. báseň Z rodné hospody: „S Prasynem přijatým 
/ v podstatách piva a sýra / přišel jsem k Wolfům: tam Marie, / v očích velehory. / Ufarsin.“). Skrze aluzi na přijímání „těla 
páně“ nás básník přivede až ke starozákonnímu příběhu z knihy Daniel o pádu despotického novobabylónského krále 
Balsazara, jemuž se na palácové stěně objeví ruka píšící nápis Mene, mene tekel, ufarsin, což se tradičně překládá 
jako Sečetl jsem, zvážil jsem, rozděluji. Jedná se tedy o boží trest za hříchy, Balsazar byl ještě téhož dne zabit a jeho 
království bylo rozděleno. U básní, v nichž přibývá expresivity, nemožno nevzpomenout na básnický svět Bohuslava 
Reynka – v básni – apokryfu V rajské zahradě je tato příbuznost nejpatrnější („Žebro si vyrval a ožírá Adam, / ďábel 
se zchlastává svěcenou močí. / Úlisně lije se svit z hadích očí… / Do klína, betlémské kolébky, padám.“). Lyrický subjekt 
poezie Víta Slívy je mnohdy podoben nalomené třtině ohýbané vichřicí, kterou způsobuje vědomí tíhy vlastní 
viny, i v naprostém bezvětří. Koneckonců Bezvětří je i název další Slívovy básně, v němž básnický popis vypjatosti 
atmosféry velkopátečního dramatu vrcholí vyznáním či spíše poznáním „Ježíš už nevěří ve mne“. Lyrická výpověď, ač 
na první pohled průzračně čistá a jednoznačná, nabývá existenciálního charakteru s metafyzickým přesahem. Jenom 
krůček už pak zbývá k potřebě zámlk, ticha. Ať už ticha explikovaného například formou oxymóra „ticho A dur“ (báseň 
Varhanice), jenž v sobě významově obsahuje celou tíhu slova věčnost, nebo absencí některých názvů básní, případně 
formou téměř komentářové poznámky v hranatých závorkách mezi strofami závěrečné bilanční básně Eschaton.
Chtěla jsem nazvat tuto recenzi „umořená duše“ – to pro morovou ránu, která lyrický subjekt sbírky postihla. Ale 
znělo by to příliš beznadějně, bezvýchodně, tak ale Račí mor Víta Slívy nevyznívá. Ještě čeká eschaton, ta poslední, 
nejzazší, konečná realita, konečný smysl bytí. Ještě nás čeká filharmonický vřesk!

Jana Vrajová



STŘEPY SVĚTELNÉ, NEBO BÁSNICKÉ?

Veronika Švandová: Světelný střep (MaPa, Zlín 2010, ilustrace Veronika Švandová)

Nacházíte-li se právě v kůži šedobílého chlápka ve věku přezrálých trnek, berte do rukou knížečku básnířky Veroniky 
Švandové opatrně. Já to neudělal a málem jsem se pořezal o světelnou křehkost, která na mě z modrých písmen 
vyhrkla… Čtu si Šalvějový háj, Domek v jehličí a Příliv nebo odliv a nakonec Světelný střep v kamaších a váhám: jsou 
to básnické cykly nebo oddíly sbírky? Jsou na stránkách knihy básně nebo jejich střepy? Někdy jsou již beztak krátké 
strofy jednořádkové, někdy připomínají osamělé úvahy: „Šum moře přikolébá vzpomínku // Na rty vyrývá kávová zrna 
// V kokosech truchlí okřídlení poníci“ (s. 21). Je tady zvuk, je tady vůně, je tady obraz… na tak málo slov dost, ale je 
to dost na báseň? Co se vlastně musí stát se slovy, aby byly básní? Snad že dokážou otevírat to zapomenuté v nás, 
snad že dokážou zastavit něco za očima a nechat tam otisk. To Švandové slova dokážou. Jsou tedy básněmi? Těch 
vzdáleností mezi střepinovitými obrazy je občas příliš – jako třeba na s. 20: „Křídlo tmy zamávalo / bílý kořen / odnesla 
// černá vrána / Děs blýská / v trhlinách /Bolí mě jizvy kočky // Moře tančí / s prasátky štěstí po kapsách // Jednorožec měsíce 
/ Pod zemí střevíc zvoní / po světýlku čarodějnic“. Takto navrstvené obrazy – neurčitě fádní „děs blýskající v trhlinách“ 
vedle kouzelného „moře s prasátky štěstí po kapsách“, staticky trčící „jednorožec měsíce“ a pod ním užaslý „střevíc zvonící 
po světýlku čarodějnic“ – vyvolávájí sice všechny dříve vyjádřené libé představy, ale jako celek je text rozpadavý. Ovšem 
brzy vše napravují stránky příští, třeba následující průzračná miniatura: „Mořská vlna / svitek indigových růží // Noční 
proud / s trámem v úponku // Třpyt ve vínku“ (s. 25). Motiv střepů také dostal zdařilou básnickou podobu: „Uvnitř 
hladiny / střepinková vlaštovka / Na brusinkovém náledí / hádě // Rosu / zaslali jsme na váš účet / na vaše nebezpečí//…“ 
(s. 24). Jsou tady i „křehce“ akční okamžiky: „Úkrok do propasti // je tanec noci po skleněné louce // Vlny hedvábí přinesou 
ořech // Okřídlený kůň kopýtkem zachytil tmu // Nad louku se sypou / baletky“. Zejména snové a zároveň zadrhávající 
nedokončení pádu „nad louku“ v sobě nese onu lehkost i tíhu atmosféry básně. Jen škoda té „snítky zvonu“ v závěru 
prvního oddílu-cyklu a několika podobných spojení – to jsou místa, kde jinde příjemná křehkost je už poněkud 
přeexponovaná.  Pokud bychom se probírali i dalšími částmi sbírky, nalézali bychom další nové obrazy, prudký vývoj 
nebo gradaci bychom však nenašli. Ale o to snad ani ve sbírce básní jít nemusí (?) a autorce nejspíš ani nešlo. Zjevně 
se nepokoušela o kompaktní básnickou skladbu. Její práce s veršem a básní připomíná setbu – všude je rozeseto dost 
příležitostí k radosti ze zdařilého obrazu (ze stromu opadávají polibky), nečekaného nápadu (vlaštovky pročítají zadávené 
písně) nebo sugestivní představy (v kouři strom s modrými zrcadly)… Jako by sama básnířka občas čekala, co z takového 
zrna vyklíčí, zda báseň, nebo jen věta. Na práci s textem je ovšem znatelná autorčina zkušenost s výtvarným uměním, 
které studuje: značná barevnost textů, vyjádřená nejen přímým pojmenováním – v prostředí jejích básní i taková 
„krvavá louže slunce“ – v nás vyvolává nejprve barevný vjem. A pak je tu ten neustálý tah na obrazivost vyjádření. Vedle 
toho najdeme i styčná místa pojednávající o údělu postižených dětí (kterými se Švandová profesně zabývá): například 
ona nutkavá přítomnost střepů, na které se jejich svět tříští – např. ve verších uzavírajících sbírku: „Stále dokolečka na 
skluzavku // V růžových kamaších s vytřeštěným výrazem // Po schodech // Dokud se rodiče nevrátí“. 
Jisté je, že knižní prvotina Švandové nabízí dost a ještě více slibuje. Je možné charakterizovat ji autorčiným veršem: 
okýnko do bouře fantazie. Leckdo by možná škrtnul tu bouři. Já jsem však přesvědčen, že o bouři jde a těším se, že se 
v budoucnu zklidní natolik, aby se střepy spojily do nových tvarů. 
 
Milan Hrabal
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PLAVBA ŽIVOTEM

Vladimír Šrámek: Skokem plavmo (Weles, Brno 2010)
 
Drobné autobiografické prózy Vladimíra Šrámka, které nyní vycházejí pod názvem Skokem plavmo, byly již dříve 
publikovány jednotlivě v rubrice Šramoty v literární revue Weles. Samotný titul Skokem plavmo velmi přiléhavě 
vypovídá o přístupu k životu jako takovému, o jakémsi „mužském“ úhlu pohledu na svět i na řešení běžných problémů 
všedního dne. Vypovídá o úctě ke všemu živému a zároveň poukazuje na pomíjivost a časovou ohraničenost lidského 
života. Schematicky načrtává i pomyslný žebříček opravdových hodnot… Snad právě proto si hlavní hrdina prožívá 
a vychutnává každičký okamžik, a proto bere život takový, jaký je: „Rozběhneš se, odrazíš a letíš… i bez křídel smíš při 
přeskoku švédské bedny zažít na zlomek vteřiny ten báječný pocit letu… a co na tom, že se přistání blíží…“
Jednotlivé kratičké povídky jsou z chronologického hlediska zasazeny do různých životních etap dospělého muže. 
Čtyřiatřicet příběhů se odehrává v blíže neurčeném čase v jižních Čechách a zejména na Moravě, přesněji v Brně. 
Všechny povídky prezentuje vševědoucí autorský vypravěč v er-formě. Prvoplánově v jediné dějové linii jsou spojené 
pouze postavou Karla – muže s kredity jako je pohotovost, rozhodnost, akčnost, poživačnost a místy až živočišnost 
patriarchálního samce, která jen stěží koresponduje s hluboce zakořeněným vztahem k rodnému kraji a „bílému plášti“. 
Karel zde vystupuje jako charismatický lékař, primář, básník, pacient, manžel, přítel, milenec, kamarád, otec, dědeček 
a budoucí důchodce… Na jedné straně uznávaný lékař zachraňující lidské životy, na straně druhé lehkomyslný 
přelétavec, který si neváží dobrého bydla a otočí se za každou ženskou sukní. Kreativní umělec a rozevlátý bohém 
soupeří s usedlou společenskou normalitou. Profesně úspěšný muž se v soukromí potýká s průměrností, což mu 
zákonitě nestačí. Karel je vyzyvatel, a proto má stálou potřebu na sebe poutat pozornost. Sportuje, hezky se obléká, 
chce sklízet úspěchy všude a za všech okolností... I když občas prohrává, zvedne se a nesedí s rukama v klíně. Žena 
Karla inspiruje a vzrušuje. Je nezbytným doplňkem jeho osobnosti. Svojí přítomností „hladí“ jeho ego. Avšak pro Karla 
je rovnocenným partnerem pouze muž, kamarád, se kterým probere život „jen tak“ u piva.
Ze Šrámkova stylu je patrný Vančurův smysl pro aktuální zachycení příběhu v kontextu lokace a časového horizontu. 
Obrazotvornost se zde snoubí s obyčejným vnitřním světem Hrabalových postav a prolíná se s Čapkovskou vírou 
v člověka a jeho schopnosti. Karel se nápadně podobá Tomášovi, hlavnímu hrdinovi Kunderova románu Nesnesitelná 
lehkost bytí.
Za vyzdvižení stojí autorův velmi kultivovaný, avšak vtipný a přitom nenásilný jazyk. Úspornost vyjadřování, 
jednoduchost a trefnost naráz vytvářejí zajímavou myšlenkovou syntézu přímého i metaforického pojmenování. 
Sugestivita a obraznost podání naservíruje čtenáři realitu jako na filmovém plátně. Čtenář je svědkem událostí, je jimi 
vtažen do děje, místy až konsternován, ačkoli mu autor ponechává minimální prostor pro vlastní fantazii… Knížečka 
je doplněna zdařilými černobílými kresbami Davida Davida, které společně s textem tvoří sympatický celek.

Helena Mašková



POEZIE NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ŽIVOT

Iva Málková: Adresát František Hrubín (edice dopisů; Host, Brno 2010)

Dopisy, které stojí za přečtení. Tak by se dal shrnout počin Ivy Málkové, která v nakladatelství Host v závěru 
minulého roku vydala publikaci s názvem Adresát František Hrubín. Literární badatelka z Ostravské univerzity se v ní 
pokusila dopodrobna zmapovat výsek z Hrubínovy korespondence. Jedná se o texty, jež si autor Hirošimy vyměňoval 
s Jaroslavem Seifertem, Josefem Strnadelem a Emanuelem Fryntou po dobu bezmála padesáti let.
Na první pohled je čtenáři listujícímu stránkami souboru jasné, že publikace je velmi pečlivě připravena. Každý dopis 
je opatřen velkým pořadovým číslem, datací a popisem formálního zpracování (například formát papíru, na němž 
se text nachází, či barva inkoustu, jímž je dopis psán). Dále se setkáváme s důkladně propracovaným poznámkovým 
aparátem, jenž je u odborného textu samozřejmostí. I přesto mne však překvapil rozsah poznámek, neboť čítá sto stran 
informací, které dokonale doplňují texty dopisů. (Nejčastěji se v této části můžeme seznámit se jmény autorů, básněmi 
a texty, na něž je v dopisech odkazováno.).
Čeho si na této publikaci vážím nejvíce, je možnost seznámit se s osobnostmi poezie, ovlivňujícími literární život 
téměř po dobu padesáti let, z nového, obyčejnému čtenáři dosud neznámého, úhlu pohledu, který nám nabízí, pro 
nás dnes již nedostupné, velikány české poezie v osobitém světle všednodenních starostí, nebo naopak v okamžicích 
klíčových nejen pro životy pisatelů, ale i pro český národ a kulturu, jakými byly druhá světová válka, komunistický 
převrat, nebo vystoupení několika autorů na sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956.
První a zároveň nejobsáhlejší část tohoto epistolárního souboru je věnována korespondenci Hrubína s Jaroslavem 
Seifertem, z níž lze vycítit Hrubínův obdiv k autorovi, jenž ho pro čtenářskou veřejnost objevil a je pro něho i nadále 
inspirujícím tvůrčím vzorem, později přítelem a souputníkem. Ve druhé části se můžeme dočíst o vztahu dvou 
současníků. V ní se Hrubín dostává do opačného postavení, než tomu bylo ve vztahu k Seifertovi; Strnadelem (ředitel 
Slovanské knihovny, Hrubínův spolužák z univerzity a především autor monografie věnované právě tomuto básníkovi) 
je totiž obdivován právě on. První dopis druhé části, adresovaný Hrubínovi, je gratulací k „melantrišské“ ceně, což 
vcelku trefně předznamenává postavení obou vrstevníků.
Poslední (v převážné většině bohužel jednostranná) písemná komunikace je věnována textům Emanuela Frynty. 
Tento vzdělaný literát se stal jedním z nejbližších Hrubínových přátel. Jeho dopisy jsou nejrozsáhlejší a věnují se 
velmi podrobně Hrubínovým básnickým sbírkám. Fryntovy dopisy byly pro mne nejobjevnější pro jeho citlivý 
přístup k Hrubínovým veršům a jednotlivým okamžikům básníkova života. Škoda jen, že Frynta dopisy od Hrubína 
zničil a my tak nemůžeme v úplnosti nahlédnout do jejich vzájemné komunikace, která byla bezpochyby i ze strany 
Františka Hrubína nesmírně poutavá.
Kniha je doplněna o portréty autorů a kopie dopisů. Snad by stálo zato obrazovou přílohu ještě rozšířit, ale to 
je jen malicherný povzdech před závěrečným ortelem, v němž je třeba říci, že Adresát František Hrubín je čtivé 
a za pozornost stojící svědectví o básnících, literárním životě a událostech v rozmezí od třicátých do poloviny 
sedmdesátých let minulého století.
 
Tomáš Kaválek
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POEZIE BEZ NÁROČNÉHO ČTENÁŘE

Martin Skýpala: Příběhy písmen (Protimluv, Ostrava 2010)
 
Příběhy písmen, vydané koncem loňského roku ostravským nakladatelstvím Protimluv, si v kontextu dosavadní poetické 
tvorby Martina Skýpaly zasluhují pozornost především svou stylovou sevřeností a promyšlenou komponovaností. 
Zatímco předchozí sbírky (Alter ego 2007, Lžička medu 2007, Ruční práce 2008) znamenaly spíše nejisté ohledávání 
prostoru pro básnění, v Příbězích písmen se Skýpala představuje jako sebevědomý autor, který (snad vůbec poprvé) přesně 
ví, co a jak chce čtenářům sdělit. Bohužel, poezie se přitom dostala ke slovu jen pramálo.
To nejpodstatnější na sebe Příběhy písmen prozrazují už svým názvem, který – spíš než k poezii – upomíná 
k prozaickému narativu. Ústředním subjektem Skýpalových básní je skutečně (až voyeurský) vypravěč, který své 
postavy pozoruje při těch nejintimnějších a leckdy zároveň i nejtrapnějších chvilkách (b. Ztracené dědictví); nakukuje 
jim do oken, aby následně glosoval jejich počínání nebo je častoval nepříliš laskavou ironií. Z podstaty Skýpalových 
veršovaných mikropříběhů přitom vyplývá, že jejich typickými proživateli nejsou pozoruhodní a charismatičtí 
hrdinové, ale naopak zaměnitelné figurky, neznámí lidé ze sousedství, skrývající se navíc za anonymním písmenem-
iniciálou. Čtenáři se tak ocitají uprostřed každodenního neveselého panoptika, při jehož zobrazení se vyprávění 
proměňuje v typicky maloměstský pavlačový drb – ani stopa po velkých a silných příbězích, stále jen tatáž průměrnost, 
nuda a topornost.
Podobně nenápadný jako Skýpalovi hrdinové je i jazyk, kterým se Příběhy písmen vyprávějí. Neosobní konstrukce je 
tu na místě – téměř až průhledný, stylově neutrální jazyk, odmítající tradiční „básnivost“ a lyrickou rozkochanost, jako 
by skutečně vyprávěl sám, bez jakýchkoliv básníkových inovací. Jenom nenápadně a skoro až mimochodem přichází 
ke slovu jazykový humor („Pan J pracuje v soukromém sektoru. / Zabývá se výrobou papírových obalů. / Paní M 
pracuje v nákupním středisku. / Děti a manžela má jako ze škatulky“) a hra založená na zcizování jazykových floskulí 
zdomácnělých v administrativním a publicistickém stylu nebo ve školních slohových kompozicích („Přes veškeré 
osobní obtíže / zůstává však pan T platným členem svého pracovního kolektivu.“; „Člověk si musí dát pozor na 
takovéhle lidi, / pokud nechce špatně dopadnout / a své bližní přivést do neštěstí“).
Záměr vylíčit v Příbězích písmen bezvýchodnost a tragikomedii (nejen) městského žití, který ve Skýpalově nové sbírce 
(jak se dozvídáme z doslovu) vytušil její redaktor Jiří Macháček, se podařilo naplnit vrchovatě. Naneštěstí je to však 
zároveň jediná – a od první strany navíc tak trochu předvídatelná – deviza, kterou Skýpalova sbírka nabízí. Kdo by 
doufal v jinotajnost nebo svéráznost básnického vidění, v Příbězích písmen se jich nedočká. Vše, co chce být řečeno, 
je předpřipraveno a předžvýkáno autorem a čtenáři tu nakonec příliš možností k domýšlení nezbývá. Skýpalovy 
texty jako by tu žily tak trochu jepičím životem – stačí se jen mihnout, aniž by přitom nutily k hledaní, tázání nebo 
opakovanému čtení.
S trochou škodolibosti by se Příběhy písmen daly označkovat a odbýt jako typicky tramvajové čtení, které sice zabaví, 
ale nevzruší. Přes všechnu jejich rozpačitost (a nebo spíš právě pro ni) se jim však nedá upřít schopnost atakovat 
žánrové hranice, a provokovat tak k otázce, co vlastně vymezuje poezii oproti spotřebním textům, které si hledají 
průměrného, tak trochu zlenivělého čtenáře. Zároveň však samy sebou demonstrují, že možnosti banality a civilnosti 
nejsou nekonečné – a že v poezii se snadné stravitelnosti donekonečna ustupovat nedá.

Jana Sieberová
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Jan Turner (* 1971)
Jan turner sleduje v umění neurčitou, periferní oblast. vytváří objekty a instalace 
z prefabrikátů, odpadu, všedních předmětů. Jeho kresby se pohybují na hranici 
banálních vtipů a zásadních sdělení. někdy paradoxně „aranžuje ready-made“. 
od duchampova pisoáru totiž uběhlo dost času na to, aby hranice ready-made 
začaly být více než nezřetelné. a turner jako by se snažil setrvat na pomezí ne-
zřetelnosti a činí tak s obdivuhodnou přímočarostí.
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I love to play wIth words,
I don’t want to work wIth them all tIme.

Ch. Futscher
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