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literární kritika
recenze 
rozhovory
literární historie
beletrie
publicistika

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých ze-
mích, letos již 18. ročník. Čtyřiadvacet stran novinové-
ho formátu. Jednadvacet čísel do roka.

Lze objednat poštou, e-mailem, telefonicky, osobně
Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
e-mail: tvar@ucl.cas.cz
Cena pro předplatitele 22,– Kč

www.itvar.cz

někdo má tvar
a někdo nemá.
jak jste na tom vy?



ne, nezbláznil jsem se. Opět nová podoba Psího vína není žádným svévolným hazardem 
se čtenářskou přízní. Ukončil jsem spolupráci s dosavadním grafi kem Psího vína Petrem 
Palarčíkem, kterému touto cestou ještě jednou děkuji za vše, co pro PV vykonal. Petr 
si nepřál, abychom nadále používali jeho grafi cké ztvárnění časopisu, a tak jsem stál 
před volbou: vrátit se zpět ke starému vzhledu, anebo použít vizuál zcela nový? Zvolil 
jsem druhou možnost. Nynější podobu vtiskl časopisu nový grafi k Viktor Puci. Věřím, 
že tuto náhlou změnu přijmete s pochopením a i nadále nám zůstanete věrní. Výběru 
výtvarných děl pro obrazový doprovod PV se ujala slečna Kateřina Tučková, kurátorka. 
V tomto čísle najdete reprodukce obrazů malíře Jaroslava Valečky, jenž reprezentuje 
mladší výtvarnou generaci.

Co je však důležité, obsah zůstává nezměněn. A tak máte příležitost seznámit 
se s tvorbou začínajících autorů či se začíst do nových veršů známých básníků. 
V překladové části máme pro Vás překvapení: jsou jím básně Simona Ortize, indiána 
z kmene Acoba Pueblo, z Orlího klanu. Jeden jeho text Vám předkládáme i v originálním 
znění.

Recenze na váze přibývají sice pomalu, ale jistě. I nadále se pokoušíme získat nové 
recenzenty ke spolupráci.

A na závěr jedna velká prosba: k zasílaným příspěvků prosím připojujte i svůj krátký 
medailonek a poštovní adresu. Velmi nám to pomůže urychlit a zkvalitnit naši práci.

Hezký začátek léta vám přeje

Petr Štengl
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OMLUVA Jacku SIKOROVI

V minulém čísle Psího vína vyšla recenze Pavla Voňky na básnickou sbírku Jacka Sikory Příliš pozdě 
na jaro. J. Sikora se pár dní na to prostřednictvím Libora Martinka, který verše přeložil z polštiny 
do češtiny, ohradil v e-mailové zprávě šéfredaktorovi PV proti jedné její části. Cítil se být dotčen 
větami: „Olza, Těšín, Jablunkov… I kdyby vydání básnické sbírky Jacka Sikory Za późno na 

wiosnę – Příliš pozdě na jaro nebylo bilingvní, tedy česko-polské, už jen zběžným prolistováním 

má čtenář představu o tom, na čem je. Přečte-li si navíc biografi ckou poznámku na konci útlé 

knížečky, ve svém postoji se jistě utvrdí. Autor narozený v Třinci, vystudovaný v Praze a Ostravě 

a žijící (zřejmě programově) v Českém Těšíně píše zatvrzele (ač jednoduše) polsky, a to tak, že si 

své polské verše nechává do češtiny přeložit další osobou! Proti gustu žádný dišputát, ale politic-

ky korektních práv národnostních menšin na sebeurčení má soudný člověk většinou až po krk.“

Mrzí mne, že se pan Sikora cítí být dotčen ve svých právech. Tyto věty nebyly myšleny nijak 
xenofobně, byly vyjádřením obecného údivu. Tímto se panu Sikorovi omlouvám, což jsem učinil též 
osobně – telefonicky.

Petr Štengl, šéfredaktor Psího vína
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DOPRAVNÍ

III.
spal jsi a já jsem Ti
seděla na klíně
(chtěla jsem do kapsy
tuhletu blízkost)
vozit se do rána
ve staré šalině
mít ve Tvém životě
malinké místo…

KOSTKOVĚ
VRHACÍ

je devět sedmnáct:
kostky jsou vrženy
- nejspíš je na čase 
zatáhnout závěsy -
(kvůli těm úchylům 
odnaproti)

co říkáš menšímu 
výletu do ženy?
jestli chceš, budu řvát 
klidně jak na lesy,
nebo to nemusím 
nijak hrotit

NATŘIKRÁT JINAČÍ

z Evy mám dost možná
svůj kousek nahoty
- ne o moc větší než
ty sám máš z Adama -
těžko říct kdo z nás dvou
dělá víc drahoty
když k sobě ležíme
přitisklí zádama

NEDOSNĚNÁ, 

POJEBANÁ 
A MOŽNÁ TAKY 
JINÁ

nechci se probouzet
na slaným polštáři
v blízkosti plyšáka
kterej ví svoje
po nocích kdy si mě
odvádíš k oltáři
jsou rána bez Tebe 
největší pojeb…

OZNAČKOVANÁ

hlavní pozemní komunikace
jezdím městem padesátkou
- to mám v kufru šestiválec
a trojúhelník z výprodeje
 
šmíruju Tě přes zrcátko
na chlapy jsem profi  znalec
ať se děje co se děje

kruhový objezd
motáme se pořád v kruhu
tečna zatím v nedohlednu
topení je pokažený

snažím se jet v rychlým
                    pruhu
rezervu mám jenom jednu
(je to moje srdce ženy)

PROSINCOVÁ

IV.
sousedi odvedle
házejí bačkorou
každý hod měří si
skládacím metrem
naproti v baráku
lijí zas olovo
z garáže v přízemí
dělají Betlém

V.
krajina za oknem
je jako od Lady
- sněhově bílá 
a bílově sněhá
děti si parkují
své boby do řady
Mráz je dnes pro ně
ten nejlepší děda
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* * *

Zoufalá snaha
nehodit
dlažební kostku
do okna
do rozsvíceného
Ne kamínek
Ne upozornit
Rozbít

* * *

Lesní jahody
Proč mě napadly
Lesní jahody
zrovna
v prosinci
Nešla bych pro ně
k dvanácti
Nešla bych 
nikam
když mě napadly
moje vzpomínky
dopadlo to stejně
Nebránila jsem se
jejich
útoku
a Nikam nepůjdu
řekla jsem
Lesní jahody
nepochopily
a napadly mě
proč
Neptala jsem se

* * *

Já si v jediném dni
jediném kameni
dokážu najít
proč
vydržet až do deseti
to jdu spát
mít s ním
POUZE
sevřenou dlaň
to světla zhasla sama
Já si pouhý
jeden DEN a jeden kámen
dovedu představit
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MONIKA PETRLOVÁ

Monika Petrlová (*1985)  Roku 2007 úspěšně ukončila bakalářské studium Českého jazyka a lite-
ratury na Masarykově univerzitě v Brně, v magisterském studijním programu pokračuje na Literární 
akademii Josefa Škvoreckého (obor Tvůrčí psaní). K jejím dosavadním literárním úspěchům patří ocenění 
v soutěžích Šrámkova Sobotka, Hořovice Václava Hraběte a Trutnovský drak. Od roku 2005 publikuje 
na amatérském literárním serveru Písmák pod nickem BAD_GIRL. Vedle poezie zkouší psát také prózu 
a drama. Tři dny v týdnu žije v Olomouci, čtyři dny v Praze. Cestování přecpaným vlakem má ráda asi 
jako koprovku ze školní jídelny. Kdyby někdy vyhrála miss, ze všeho nejvíc by si přála celosvětový mír 
a nový domov pro všechny opuštěné pejsky.

PAVLÍNA
NOVÁKOVÁ
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proč
je mezi nimi spojitost
Já si pro
jediný den a jediný kámen
umím představit
místo
proč
už odpověď
vyrytou den V KAMENI
Já mám
Představivost

* * *

Začínám příjemně šedivět
pomalu sklovatím
tak pomalu
jak míchám
když pro sebe si mumlám
a opírám se pánví
o rozpálený výkřik kamene
jak drolím jeho schopnost
dlouhého mlčení
a pokojná jsem
téměř nerytmicky mrkám
a solím řasy
s větší chutí
se pak setkám
ostrého taky není
dost a nikdy
nezapomeň tiše prostřít
i kdyby všichni netáhli
se za Tvou vůní
Ty vaříš
Totiž já
už nerozpoznám ve svých šedinách
Tvůj vlas
a meju cizí nádobí
a svoje suché utírám
a laskavá jsem
než přijdou
chci ukázat se
Chci se prostě ukázat
jak krájím chleba
když ho dělím
jako oni mě
si taky ukazujou
jenom u plotny
kde nejsem
vařit neumím
předstírám
že vřu a chutnám
a pak to mají moje vlasy vydržet
ten stres na skráních
a Tvůj hlad
nikdy ho nenakrmím

není čím
je jenom prostřeno
a pak se nemají mé vlasy červenat
když povídám si
stydí se na mé hlavě
za mě
Ale já jsem ráda šedivá
i když to zkouším zatím
teprv se to učím
A na vaření kašlu vám
i sobě samozřejmě
Nechtěla jsem tak vztekle
tu zástěru pověsit
to samo
a že se při tom utrhnul háček
to sám
a že mám tedy konečně
plotnu studenou
to sama 
jsem si vědoma
Tvých vlasů
Jsou zrzavé

* * *

To jsou muka
a ranní noviny

v pět
vstávat
To je hrdelní zločin
ve čtvrt na šest
zívat
To je neúcta k Bohu
dívat se
v půl do zrcadla
třičtvrtě
zubů odmítá
podrobit se zkáze
a pak je nesmysl
chtít v šest
chytit autobus
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Pavlína Nováková (*26. 1. 1970)
Profesí oční optik-optometrista. 
Momentálně žije v Praze. Básně začala 
psát vlastně ze dne na den, asi před 
rokem, po cca 20 leté pauze, což tehdy 
brala jako „pokusy“ o vyjádření sebe 
sama, nic víc. Je typický knihomol, 
kdysi hodně ruská literatura i poezie, 
má radost z dobré hudby a fi lmu 
a ke svému životu potřebuje ještě 
pohyb, ticho a přírodu.

Jaroslav Valečka: Altán | 2006



VÝKŘIK A TŘPYT

Stěny, hrany, kameny
Dny poskládané z kamenů;
ostré hrany, tupé hrany,
hejno barev,
které slétly ze stěn,
mezi nimiž pluje tvé tělo.

Jsi plný mlhy;
byla ti dána schopnost stát se pramenem
a zázrak dvojí proměny.

Trháš oblohu:
struktura týdne se hroutí,
chuchvalce barev víří v prostoru;
není tu místo pro tvé tělo,
nejsou tu stěny, hrany, kameny.

* * *

Prsty se zapletly s prostorem.
Jsi tu sám,
a přece tě drží
čísi pevné sevření.

V tu ránu stisk chátrá,
průrva se uzavírá –
a ty čekáš další tisíc let
na pohyb dvou prstů.

* * *

V průsečíku kopřiv leží tvář;
modravý stín jí běhá od oka ke rtům.
Je tu život,
anebo všechno přešlo mrazem?

Smrt táhne krajinou dětského pokoje,
kdesi vespod se drží dvě krůpěje;
a na dně místnosti cosi bobtná.

Jsi tu,
protože ta tvář je tvoje?

OHEBNOST

Cizí klaun se mstí:
trhá provazem,
postava se kácí.

Místnost je v tu ránu plná mouky,
práší se ze stěn, stropu i podlahy;
věci nejsou na svých místech.

Zdi se klaní,
omítkou se rozeběhl škleb;
smrt je k smrti ohebná…

VÝKŘIK

Jsem ještě schopen
zničit váš svět?

Jakmile se poprvé nadechnu,
hlína se trhá;
stín z hlubin času
prchá po zborcené zdi.

Jsem starý,
ale kdosi je starší.

Platí ten výkřik,
když moře je nade mnou?

TŘPYT

Vichr prázdna
uprostřed lebky koně;
led na asfaltu se táhne k okénku
sálajícímu ze zdi hřbitova.

V tom oku se třpytí tvoje vulva;
je smutná;
ztrácí se mezi stromy.

A celý vesmír
jako by se rázem roztrhl
a oněměl.

VŠECHNO JE MARNÉ

Kámen otevřel své oko:
je plné rozechvělých žilek.

V hlubině včerejška najdeš vzkaz:
„Jsi jinde,
než jsem já.
Žijeme jinak,
než oni umírají.“

Víčko zaklapne
a chodbou se valí mlha
hustá tak,
že sotva dýcháš.

Kámen zavřel své oko;
všechno je marné.

* * *

Tvé první tělo sedí v místnosti;
druhé klepe na dveře.

Cosi se přetrhlo,
cosi se navázalo.

Bývaly časy,
kdy jsme rozuměli sami sobě.

Teď však tu je ona,
a ty jsi jinde.

Zatímco umíráš,
ona spí.

Všechny plocha světa se topí v kalu
a místnost je plná dveří.

 5 5 5

JAKUB BĚLAN

Jakub BĚLAN (*1981)  Nedokončil studia ZČU, žije ve Starém Plzenci. Publikoval v měsíčníku Plž. Jeho básnický debut Stín (Rozplyneš 
se) chystá k vydání Literární salon T. Riedlbauchové.
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V RODNÉM KRAJI

Tudy mne vozili v kočárku.
Snad jsem se díval
na stejné nebe.
V aleji zvrásnily stromy,
s prázdnými místy
po těch popadaných.
Johánek z Pomuku
kamení podél mé cesty,
že v rukou stále
drží jen smrt.
Tu na kříži ukřižovanou.
Utekl jsem Johánkovi.
Teď bloudím v cizím kraji
a nemohu se dopočítat,
kolik mi zbývá ještě let.

NEHODA

Padl jsem na záda.
Pode mnou planina
bílá jak sníh.
Chlad ani stud však necítím.
Pouze přemýšlím,
kdo to tu zválcoval,
že kolem dokola
je všechno tak beze stop.
Nebo jsem zabloudil
a tudy mám teprve jít
a za sebou stopy tu zanechat?
Padl jsem na záda.
Nikam však nepůjdu.
I mne odtud už odnášejí.

POCIT

Něco tady hrabe,
šramotí,
vykukuje z děr.
Jsou to očka, drápy
nebo jen iluze,
že tady stojím na zemi?
Ten pocit je
jak vroucí voda na plotně,
v hrnci bez pokličky.
Až začne stoupat pára,
pouště se orosí.
Koukám, vidím,

v dálce se táhne karavana,
žíznící čára,
která brzy zapadne.

DŮVODY

Les tady stojí jako sloup
bez telegrafních drátů.
V mé hlavě však dál bzučí včely.
Chtěly by vyletět,
venku je ale sníh a mráz,
nikam by nedoletěly.
Mohl bych se vrátit domů,
ke krbu,
popíjet kávu nebo čaj,
koukat do plamenů.
Na něco takové by však les neslyšel.
Má důvod k mlčení,
když jdu kolem něho.
Ty však těch důvodů máš
mnohem víc.
A ani jedním bych si v zimě
nezatopil.

ODCHOD

Stojím stále na místě
jak připíchnutý k podlaze.
V místnosti ze čtyř stěn.
Dveře se otevírají,
dveře se zavírají.
Někdo vchází,
někdo odchází.
Hledím
do oken protějších domů
a přemýšlím,
jak se odtud dostat ven.
Ale nemohu se rozhodnout,
zda stropem
nebo podlahou.
Každý odchod je tak těžký.

 
5 5 5

JAN MUSIL
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ADAM EL CHAAR

DLOUHÝ VLAS 

CO SPADL A ZTRATIL SE

kříž na nebi 
měsíc je bod 
črta zoufalá mizí pomaleji 
potkal jsem potkana 
lekl se 
lekl jsem se tmy 
spatřil jsem v jeho očích světlo teplo 
to co teklo byl kanál kouzelně vábící do dálky
                                            hadím jazykem 
syčící falešné perspektivy do tmy a jeho hebkosti 

zapomenut zurčící kanál 
had se holedbá že spolkl potkana 
pak pokleká a naopak zvrací bílé vejce svého potomka 
kapku groteskní mládě ka ka ka ka ka ka ka kanál 
hrozný hrozivý výraz hroznýše 
hrozný výhružný strach z hloubky jeho tajemství
                                   a vše to kolem něj 
vykoupení z ráje svoboda otroctví bolesti 
ustoupilo výš kam smí jen ptáci a kroky katů

podzemí tma prach 
pouhý pach touha vzdech 
bílá vlajka plápolá na zdech krematoria 
lidé kočárky kouty kurev kusy kouzel nerozumí 
                                     jazyku ticha 
nádherný den vánek chladí údy rozžhavené 
                                     předjarním sluncem 
možná až trochu moc 

psssssssssssssssst chlácholí ten had 
degustuje ticho topí tebou 
apokalypsa podstata pot 
potřebuji pro tebe prodat 
dýchej samotu 
samotu soustřeďuj do vlákna pavouka 
uleť ze sítě 
leť a vyhýbej se slunci a leť a leť 

jsi jsme jste 
Kerouac na šibenici 
jsi jsme jste 
ženská která vrávorá kolébá se a neexistuje 
mravenec v rýze dlažby 
virtuální dálnice miliony domovů 
dítě sotva zrozené oběšené na pavoučím vlákně 
letí vstříc staronovým životům v genomu literatury 
střeva sídlišť vyvržená totalitou 
zfetovaný Ginsberg šťastný slavný ztrácející půdu
                                        pod nohama 



autentický skřek systematizované svobody 
             kterous mi dala a já si uvědomil gravitaci
chceš mě dítětem nebo dospělým 
chceš mě upřímným chceš básně? 
tady máš neřeklas že mě miluješ
topím se v tom teple které vysíláš 
necítím se být tím básníkem jehož básně stvořily vesmír 
                                  a daly dráhu nekonečným galaxiím
kouzlo lásky 
 
otevřely se mi oči 
čas od času se otevřou 
uzřely letní vločky a klec jak prosvítá skrz keře 
                           s jedovatými bobulemi 
otevřely se dokořán 
zalil je stesk 
slaný stesk bájné klece která znamená svobodu 
Antonovy oči které vznikly 
vzpomínáš 
oči stromu rostoucí do korun nenávisti co se mísí s láskou

čas 
hloupá siréna v uších 
nekonečné ticho kterého se nemůžeš nabažit 
křečovitá nehybnost které nebylo dost 
lítost výsost most 
smutek zvířecího boha 
roleta napůl stažená a do pokoje proudí tlumené slunce 
osm minut poté co je vybublalo magma 
teď 
pavoučí vlákno mě zlanařilo ke sladkému spánku 
Nirvána

je těžké být 
pod hvězdami ryb 
slunci dal jsem slib 
že budu 
ale být 
je těžké 
pod sluncem 
muselo to být 
dlouho 
dlouho co slunce zapadlo 
dlouho co svítilo 
dlouho 

KONDOLENCE TICHU 

kostky vrženy vyvrženy 
nikdo se odtud nedostane živý 
utíkají myšlenky do soustavného ticha 
utíkají myšlenky se skrýt protože jsi chtěl moc 
moct přemýšlet ale dostal jsi tvrdou lekci 
když se rozednilo a bylo ráno 
tys rychlými kroky rychlými skřeky směřoval k domovu
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do postele spát a tvé zuby utěšeně vyjadřovaly svou touhu 
po vyčištění 
po mentální degradaci na stav čistoty 
který jsi dočasně chtěl zavrhnout 
chtěly se důrazně stvořit znovu jsi zkoumal 
zkoumal zda se vytvořily čistě bez okolních skřeků 
protože tahle táhlá hudba si vyžadovala nerušenost a 
snad to tak trvá dál 

zapomenutý měsíc odrůstá do Nicoty 
mizivě míří k miráklu 
mystický 
mlčí odzadu napsanou melodii Ticha

v souladu s marností ničil dál
stáda savců a včel
pasivní světlo plouží stíny těl
soužících se sto siluet
jsi teď

poletovala v suchém oparu večera 
ve větvích ve slámě v bláně v kabelu 
oscilovala na bázi elektronických výbojů 
do jejího těla svíjelo se ve strunách elektrické příšery 
nějakého idolu nějakého mága 
brzos měl být vstříc jiné dimenzi 
nejjednodušší dimenzi 
ukradla ti slovo jak jsi tam stál a 
vnímal nekonečnou nenasycenost vesmíru a 
nikdo nemohl vidět do tvé hlavy protože ta hořela 
nikdo nemohl vidět 
ani ty sám 
svíjel ses v představě dalšího piva dalšího prda a cigarety 
která tě roztrhá 
roztrhá vesmír 
rozetře ho po tvé tváři která tak stoná 
že s toho strachu skoná 
vymýcená k novému lesu

nebezpečí nebe vzpěčí 
k mrtvolnému dešti 
noha uvízla v pasti vypasených vozů 
koz kterým padá hlava při pohledu na hada 
co se plazí po poli

ta tónina trvá 
strach masa 
pokleslá existence v domě kde žijí lidé 
nejde to říct ale je to něco jako potřeba to říct bez nenávisti a 
tak plyneš ve svých myšlenkách jako soustředěný had 
                                              co to chce všechno říct sykotem 
protože věří že mu uvěří 
pokleslá existence 
kypící výtkami 
pokleslá existence 
tak přece končí každá písnička která má děj a potřebu se nějak sdělit 
pokleslá existence 
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tak přece začíná každý fi lm a každá slza i každý smích 
každá nemoc která chce zemřít 
nemá to žádný děj 
pokleslá existence jako soumrak písmen ve slovech úcta stavu
             bezmoci který cítí někdo kdo to má zrovna těžké 
úcta tomu stavu protože náhoda nás přivádí na scestí 
             a naděje zpátky na cestu 
pokleslá existence protože ten dárek má velkou hodnotu 
             a není lehké ho nějak vzít 
protože vlastně neexistuje 
pokleslá existence když se na sebe díváš do zrcadla 
             abys nemusel myslet 
pokleslá existence když už nechceš aby ani jedno tvé slovo 

             bylo uslyšeno 
aby všechno znamenalo jen jakousi nechtěnou odbočku 
             z řeky času která plyne sama o sobě 
pokleslá existence která není pokleslá sama o sobě ale čeká
             na naši horečnou činnost abychom jí dali smysl splnit

5 5 5

VEVNITŘ II.

Krtkovo trápení
zduření zeminy
Klíče od dušných vředů
kořeny stonků v dlani

Od první zástavy rytmus má
výhonek na tvém slechu
a jeho nová křeč
se starou přeskakuje
z krtiny na krtinu

TRESŤ II.

Pro vše svaté, hlavně vše
zabrals cestu upřímností
bez odvahy

bludně navyklý
chabé zlodějině kostnaté modlitby
lecčím vyvazuješ
pomyslnou stupnici
z těsnosti skutku

na okraji moudrosti
neschopen slova
ač slova proti protiosudu
Kudy jinudy než přes okraj?!

Pro vše, hlavně vše!
Neodvanutý nádech
Je?
moderně nablýskaný mýtus
samotou nejvěrnějšího snu

PŘÍCHOZÍ BEZ ÚMYSLU

Bylo to jinde
nenašeptávám
a nedostižnost pohání cestu
k domovu bez příčin
kam svalový příchod
není možný

Průvodce se na rozcestí
pře o místo
se zátylkem z papírové kůže
v organickém pletenci
nevysídleného zdání

SEVERNÍ ŠLACHY

Nedlouho křehká
radost v napínáku
ledabyle sestavovala kvádry
zmrzlina vytékala z kornoutu
a do kornoutu nazpět slina
jako dárek od ticha
rumištního prachu planet
tys u toho byl
když se mezi dvěma poli
kolena modlila v klasech?

* * *

Rostlina nenastydne
rozpoznávals za oknem
a nechal jednat vítr
můj mozek ležel dole na chodníku

knedlík hnětls s úplňkem

můj mozek – svízel na chodníku
zelená se
směle z darů chodidel

učekali jsme se
v zárodečný ornament
Vyplétám se
v nit
s patrnými klouby záhybů

 5 5 5

Pavla Vašíčková (*1980, Ždírec nad Doubravou)  Žije a pracuje v Praze. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor český jazyk – 
občanská výchova. Dosud byla zaměstnána jako učitelka, plavčice, au pair a jazyková 
korektorka. Své básně a povídky publikovala v časopisech Host, Psí víno a Tvar, její 
tvorba je zastoupena v antologii Jezdec na delfíně (Concordia, Praha 2005) a almana-
chu Jizvy na svých místech (Městská knihovna Varnsdorf, Varnsdorf 2006).
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Adam El Chaar (*1984, Zlín)  Studuje žurnalistiku v Praze, 
nárazově si přivydělá novinařinou, vyšla mu povídka ve 
Tvaru. Jinak svou tvorbu recykluje vhozením do modrého 
kontejneru. Dalšími médii, která používá, jsou bicykl, voda, 
fi lmy a hudba.
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MLHA V ČECHÁCH
(obraz z 8o. let)

Staré město

Pobydlíval jsem tenkrát v Pernštýnský.
Byla tam dobrá soustava sousedů.
Pořád co pít a lehko v emocích.
Byly tam dlouhé dny 
a skoro pořád odpoledne.
Ulice jako podzemní chodby
za nocí mlha bílá
já jako podzemní živočich.

Tak jsem se často tou tmou
navracel křížem krážem k bytu
proti větru jinak laskavého osudu.
Byt býval vždycky otevřen
přístavy nemívají dveře
jenom molo a pevnou zem.
Přinášel jsem spíš
okoralou lásku, dávno splněnou
v záchvatu světel večera jiným.  

Beztak nebylo moc co chtít.
Vymýšleli jsme nesmysly celé dny
a vydávali se na malé výlety
abychom tomu nemuseli uvěřit.
Vytloukali jsme koncerty v okolí
Mertu, Myšíka, a Jim Horáček
nás vodil s harmonikou nocí
předlouhou ulicí s kaštany.

Modlitba hráče pokeru

Víří mi v paměti:
Za kartou karta tiše padá…
Žhnou kamna narvaná
posledním žárem století.
Bank stoupá jako záplava
a všechno se vším souvisí
všechno do všeho zapadá.
…noc přežvykuje, tma  
nám chrání záda.

Obrazy přicházejí bez ptaní:
Pršelo, kolo stálo celou noc u zdi.
Karty se hrály v temném patře
zatímco dole spaly děti
s neprostupnou budoucností.
Nikdy jsi je však nespatřil.
Musely odejít daleko.
Na jejich místě by to udělal každý.

Za kartou karta tiše padá
noc přežvykuje, tma
nám chrání záda.
Ztracení ale dál, než kdesi
těžko se můžem
k ránu rozejít.

Nám nepomůže nic
než tma a dobrý list.
Sejmi ho naposledy
z koruny stromu
ať padá, ať je blíž.

I lotr po levici zívá
neb není písně v něm
jen pláč.
Nám nepomůže nic.
My pomůžem si každý sám.
Bůh nemá páru, co jsme zač.

Zázraky na úvěr

Ty dny se Zelenou bránou
vcházelo do mlhy
a přicházelo sem. Tady byl ráj
ale i revír a tratoliště.
A krátké ulice
stočené do sebe steskem žízně
který se jako listí na stromech
zdál být nejkrásnější s podzimem.

Na louku pod zámkem
padaly kusy otesávaného slunce
kruh se zdál vlídný a věčný.
A nekonečné tečny kamenných průčelí
vedly do prázdna zázraků
které se nepovedly. Konce však
byly bez konce, netečné
k malým úmrtím ráno
a cinklým zápasům o sdílené štěstí.

Pobydlíval jsem tenkrát v Pernštýnský.
Byli jsme mladí i staří zároveň.
Občas se mlha zvedla
a já stál v řečišti neznámé ulice
a bydlel zase jinde.
Nejspíš hned za rohem.
Tak v prudkém záchvatu
alkoholu a naděje
milovali jsme dny.

 5 5 5

SLAVOMÍR KUDLÁČEK

Slavomír Kudláček (*2. 6. 1954, Pardubice)  Vystudoval stavebně-krajinářský obor na VŠZ Praha, vystřídal několik zaměstnání a po-
slední léta pracuje jako památkář Chrudimského regionu. Žije v Pardubicích. Literaturu poprvé publikoval v roce 1986. Epická skladba 
Půlnoční země vyšla ve sborníku MF, zvaném Klíčení. Další rozsáhlejší skladbu Dům z kostí vydalo roku 1990 nakl. Kruh ve sborníku 
zvaném Prvovýstupy. Samostatně pak vydal knížky: V roce 1994 Hodina amulet (MF), 1997 Balada o Lovětínské rokli (vlastní náklad), 
1998 Jiná jména (Železný), 2000 Zapomenutá noc (Host), 2004 Polesí v nebesích (Maxx creative communications). V červnu 2008 
vychází v nakladatelství Dauphin epická skladba Svět, který předtím nebyl a na podzim roku 2008 připravuje nakladatelství Host sbírku 
jménem Schůzka v lomu. Mimo to občas publikuje v různých literárních časopisech.



KYTICE DŘÍVÍ
Ptáš se ho, je-li více smrti
a oni s ním smlouvají o kytice dříví.
Jen v bolesti jsme si rovni,
my z jednoho žebra?
Těsně před strnutím mrazu brv.

PRVNÍ DROBEK ADVENTNÍ
Cožpak v moci snu není 
ultrazvuk severáku a houni lnění?
Mezi anděly se přece ví,
že prosík bývá děravý
a že teplo koriandru ještě perník není.

KAKOFONIE
Prostřeno je prostě a režně,
pravda bez cirátů hostí,
podávaje příbor stínu
ve zčernalém stříbře kosti.

RADĚJI
Je poezie upsaná ďáblu pod výšivkou ran?
Je sladší loutkařské dřívko než ono křížové?
Andělé z vánočních štol mrkají mandlemi.
Sníh přiletěl komínem vyhřátý na karamel.

ČECHRÁNÍ VOLAVEK
Čechrání volavek
na pupeční šňůře říčky 
jakoby ji chtěly 
pramen po pramínku
uvázat
oblomit proudění.

ODŘÍKANKA
Bez ní stále šátráš v ryskách dlaně,
nivy přebolí, rostou-li planě,
vítr kosí třísla obroku,
zatímco koniklec přidal do kroku
a raší na kopýtku laně. 5 5 5

ŘÍKANKY

III.

Mráz mrzký
ledy sílí
Převozníci
v pláni bílé
ze sněhu si uvařili.

ONA

stín měděné ryby
na kýlu klína
rozhoupaná 
pluje mezi stíny

kořeny sevřené
v hrsti hlíny

***

Studny 
zvrátily škeble

Také moře usychají
místo bubnu převrácená
vzhůru dnem

deštěm opuštěné žíly 
plní krvotoky žen.

CHUDEC

Přes křižmo napadané 
větrolamy
na chůdách kvapem 
sbitých
vratko krkolomné 
komíhaní.

Rozpřaženými jeho sady
mezi plody

sami.

Markéta Horáková (*15. 8. 1980, Jeseník)  Vystudovala SOS v Luhačovicích, obor 
knihkupec. Pracovala jako novinová, rozhlasová a televizní redaktorka, vyučovala 
angličtinu. V r.1996 vyhrála soutěž Literární Františkovy lázně, pořádanou pod zášti-
tou Mladé fronty. Prvotinu s názvem Empyreum vydala v roce 1998 v nakladatelství 
Mladá fronta v Praze. Její druhá sbírka Pastýři Mloků pak vyšla v roce 2002 v brněn-
ském Hostu. Verše publikovala v Lidových novinách, v Salonu Práva, Hostu a dalších 
časopisech. Působila také jako členka „Hnutí dodekadentů“ společně s Odillem Stra-
dickým, Bogdanem Trojakem a dalšími autory. Od roku 2004 žije v italském Bergamu.
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PO BOUŘI

paří se z otepí
a bleskem rozštípané stromy
kvapem plní kůlny.
-Ty zamykané nadvakrát.
Pak teprve pod umetenými prahy
uniká v třískách nakupený strach.

***

Do mraku uhodilo,
semínka klíčí
podél hromosvodných tyčí.

PŘÍPRAVY

Nešťastná,
golémky drobí do polévek
a na vůni láká je

z proudnic žil
k maštali ať přijdou pít

Daemona na cestu sedlaného
je třeba nakrmit.
 5 5 5

POHLEDNICE 

ZE STARÝCH ČASŮ

Potkávám ji na chodbě mezi 
                      kancelářskými boxy
Malá podsaditá holka
Boty na kramfl eku  Jde a dupe

Je jako parní lokomotiva
Prosupí kolem mě a já zůstanu štajf 
   jako pán na nádraží Franze Josefa
   v roce 1914
Který nenastoupil s vojáky do vagónu  
neboť se zamyslel

Stojím u automatů s kafem a sendvičema
A koukám jak se vzdaluje ta její železná
                      prdel

POSEZENÍ POD HŘIBEM

Seděli jsme s Mombertem pod kaštanem 
velkým jak atomový hřib a hráli šachy. 
Lešehrad překládal každý Alfrédův tah dech 
i výrok do jazyka českého a Petr Zoufal měl 
na něj kecy že všichni šachisti světa si – na-
turlich – rozumějí. Na to vytáhl z kapsy u ko-
šile malou přísně oválnou skleničku a vplivl 
do ní zbytek absintu. Kanelury stromu…

MASO
Petrovi a Zakimu

Čím byste chtěli bejt kdybyste byli 
masem? zeptal se 

Já medvědí, říkám
Já vlčí říká on
A třetí: já kamzičí

A pak se smějeme… 
Dojde k představování:

Medvědí, Vlčí…
Kamzičí, Medvědí…
Vlčí, Kamzičí…
A pokaždé si stiskneme ruku 

Pak přijde chvilka na pár rýmů

Medvědí něco dí
Kamzičí zakřičí
A Vlčí mlčí

* * *

Noc

- Už lež

Lhaní...   

Lež...

Je noc  Ložnice

Nocležník a nocležnice

ODRAZKA NESPÍ

Do noci podzimní zasvítí má okna

Uklízím 
Luxuji

Přiložím trubici doprostřed čela
Ať vysrkne tu ústřici

 5 5 5

VOJTĚCH KOUŘIMSKÝ

Vojtěch Kouřimský (*1978, Praha)  Od deseti let bydlí v Dolních Břežanech. Hraje 
na kytaru v toho času neaktivní kapele Strašidelná loď, kde se realizuje i jako jeden 
z autorů písní, výjimečně hraje též sám nebo ve dvojici jako doprovodný hráč. Básně 
ho provázejí polovinu života, má na nich rád, jak člověka zevnitř rozsvěcí, když v něm 
dokáží pokračovat. Dosud publikoval jen sporadicky a v okrajových, nadšeneckých 
listech, nečetná byla i autorská čtení. Věnuje se též výtvarnému umění (amatérsky; vý-
stava 2007), i když v poslední době se jím zaobírá více z teoretického hlediska a jako 
divák, než jako autor.

Jiří Mareček (*1979, Zlín)  Vystudoval 
knihkupeckou školu v Luhačovicích, mo-
mentálně žije v Olomouci, kde pracuje jako 
novinář. Verše publikoval v časopisech Host, 
Tvar a v olomouckém Těžkoříct. S naklada-
telstvím Host spolupracoval krátce také jako 
grafi k. Společně se zlínským výtvarníkem 
Alešem Lochem dokončil v prosinci loňského 
roku album Stébla zkoušet, které obsahuje 
deset leptů doprovázených stejným počtem 
básní. Vernisáží alba byl zahájen letošní 
olomoucký festival básníků.
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RICHARD KITTA PETR PROKŮPEK

Narazí do stromu.

Po kmeni,
po lístí,

po jablku,
vrazí mesiacu

tvár zabitého
spolujazdca.

Za mestom zabočím,
ľahnem si do trávy.

Do vrecka nohavíc
schovám neštiknutý lístok.

Zajtra už pôjdem
rovno za tebou.

Každý večer
vypustím svoju dušu,

nájdené zviera -
to je zodpovednosť:

drží si ma pevne
a na krátko.

Takto sa túlam
smerom k životu.

Otec si nechtiac
zabil syna,

keď dvíhal
tonu betónu

zo zeme.
Jeho dušu.

Líška 
v jazdnom pruhu. 

Zhasnuté oči
zatemňujú horizont.

... kto nám dá 
dobrú noc? 5 5 5

* * *

Každé ráno jsem cestou do práce
potkával velkého starého muže
v dlouhém černém kabátu
chodil na autobus číslo 123

good morning sir
good morning sir

Před měsícem mě zastavil
a povídal mi něco ve starém
irském dialektu kterému nerozumím
znělo to vážně a velice unaveně

od té doby jsem ho nepotkal.

V SUPERVALU

Chtěl jsem si koupit
nějakou levnou skotskou
a coca-colu zero
přišel jsem k pultu
whyte & mackay
tohle?
ne whyte & mackay
myslíte tohle?
ne tam dole glasgow special
četl jsem z etikety
tohle?
ne kousek doprava
tohle?
ano
vzala do ruky paddys
tuhle ne myslel jsem tu vedle
whyte & mackay
19,90 řekla mi když vzala tu správnou
zkurvená země plná cizinců
pomyslel jsem si
s coca-colou už to šlo
snadno.

JAKO JEDEN MUŽ

dneska jsem řekl spolubydlící
že by se měla zamyslet nad tím
proč jí každej chlap se kterým chodí
nakonec omlátí hlavu
o stůl
dřez
stěnu
topení
stoličku 
v předsíni
začala hystericky vyvádět
poslala mě do prdele
ještě teď jí dole slyším
sedí tam na gauči se svým psem
a mele něco o tom že jsem úplně stejnej
tak píšu báseň o tom jak si nemůžu
vzpomenout o co 
jsem jí tu hlavu
omlátil
já.

ŽITÍ

napsal jsem příběh
těsně před tím než jsem ho vymazal
vykouřil doutník
vypil čaj z Keni, který tamní domorodci 
používají k moření dřeva
ostříhal živý plot pod oknem
zabil pár mravenců
zasadil kordón
připravil se na odlet do Male
zkontroloval faktor
pobyl v simhásaně
kvůli celnímu úřadu
vyhodil famózního bažanta
prohlédnul si etiketu old spice
a napsal příběh
těsně před tím než jsem ho stihnul
             vymazat.

(1)

Richard Kitta (*20.1. 1979, Košice)  
V súčasnosti sa zaoberá multimédiami 
a inými elektronickými formami výtvarného 
umenia. Venuje sa i poézii, próze a umeleckej 
publicistike. Je šéfredaktorom časopisu KAM 
a slovenskej sekcie internetového portálu 
Rovart. Vydal knížky Zem tajných obojživelní-
kov (básne v p(r)óze) (Vienala, Košice 2004) 
a Vynález dúhy (VSSS, Bratislava 2006).

(2)

(3)

(6)

(8)



KATHLEEN

Když jsem šel ráno z baru
zahlídnul jsem na plazmě hlasatelku
jak varuje lidi před Kathleen
neměli vycházet ven a jezdit autem
a zůstat v baru pokud tam právě jsou
a hledat kočky protože ty se o sebe
             postarají
jenže já měl hlad
a na sobě nepromokavé oblečení

Kathleen čekala venku
slušně pozdravila
opřel jsem se do ní
pod úhlem šedesáti stupňů se zemí
přesněji by to věděla inženýrka Gerlová
             z průmky
Superquinn nebyl daleko
myslel jsem na irské hovězí
čerstvé francouzské bagety
limetky z Brazílie
a levné víno z Jižní Afriky
Sto deset kilo je i v téhle zemi velice
             nadprůměrná váha
Kathleen to nevěděla
nějaký meteorolog jí pojmenoval 
             po své ženě
aby se jí lidé báli
a já přišel domů jen o deset minut déle
miláčku koupil jsi limetky zeptala se
             snoubenka
koupil odpověděl jsem a políbil ji
kolem okna nám proletěla velká zelená
             popelnice
otevřel jsem Lions Hill a napsal báseň
o hurikánu

NA CESTÁCH

moje oblečení stojí víc
než oblečení jiných lidí na ulici
i moje boty jsou jaksi netradiční
to že se líbily mé smyslů zbavené babičce
nic neznamená
má hlava je holá právě deset let
z vedlejších pokojů slyším křičet ženy
v extázích orgasmů i vzteky

dnes mám v sobě půl litru
darkovské lázeňské a vím
že neuvidím umírat své blízké

a přitom to bylo to jediné
o co jsem žádal Boha
aby se nikdy nestalo.

ALELUJA

svlečený a zarostlý
za mřížovaným sklem
s výhledem na Tymon Park

neutěšený
s páteční výplatou 
uprostřed soboty

ach kolik
kolik lidí mi už vyčítalo
vztah s mým Bohem?

hrobař z Tallaght
recenzisté v České republice
babička Prokůpková
místní Anglikánský kněz
Nick z The Longmile Inn
…

sluchátka na uších
dneska jsem v uštrásaně
vydržel celé dvě minuty!

svlečený a zarostlý
případ pro chiropraktika
a zkušenou partu psychologů

aleluja
přivezte tři páry krtků
a nějakého většího plaza.

 5 5 5

MAMKY

jsou mamky – smutný co
seděj vedle Tebe na
tramvajový zastávce a
žmoulaj si šaty –
mamky co nic nepovídaj
i když by si třeba povídaly o
úplný pitomosti a byly spokojený a
když se jich zeptáš
jak bylo v práci ?
( pokud ňákou maj )
budou Ti vyprávět třeba
dvě hodiny než to omrzí nebo
budeš potřebovat radši na záchod 
             nebo tak

jsou mamky – smutný co
denně perou a žehlej a
oblečení dávaj na hromádky který
najdeš na posteli a
naházíš do skříně

jsou slzy – zaschlý
n e v i d i t e l n ý  co
se plakaly tajně –
víc tajně než jak je tajný že
x podvádí y se z –
to když je smutno
v cizim pokoji
v dětskym pokoji
v pokoji dítěte který by mělo říct
mami – mám Tě rád aspoň
jednou za dva roky ale
kdo je dneska tak noblesní aby
to tak doopravdy bylo ?
ono –
jsme kluci co jsou pořád doma a
tak nějak se snažej o přehlížení
zbytku rodiny – asi
pro větší  o s a m o s t a t n ě n í  a
pak jsme kluci co
choděj do školy/ze školy
jen na chvíli
jen pro peníze/najíst se/
shodit školní věci a tak  -  -
večír se s kámošema ožrat
přijít někdy v noci a
spát –
jsme mladý páni co
chtěj mít svoje starosti
svoje holky/ženy/rodiny
svoje děti svý postele
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JAN
TĚSNOHLÍDEK

Petr Prokůpek (*1980, Rohozná)
Žije a pracuje v Dublinu, publikoval v Jih-
lavských listech, Playboyi, téměř všech 
literárních časopisech v ČR, v internetovém 
Divokém víně  a v několika antologiích. 
Vydal sbírky Dobře to děláte chlapi (2005, 
Větrné mlýny) a Make-up pod nehty (2008, 
edice Stůl Psího vína).
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svoje skříně a pračky
svý vlastní hlavy/názory a
z k u š e n o s t i – taky svoje – nový
stejný jako měli kluci po všechny doby
nebo aspoň podobný ale
co na tom když  -  -
jsme tvrdohlavý a mamky –
ty postarší paní
jsou tak akorát na hlídání dětí a
na vidění jednou za tři tejdny –
vždycky stejný obědy
vždycky stejný buchty
vždycky stejný povídání a
loučení
tak my se zas někdy  -  -

mami –
se pláče
mami – mám Tě rád
vždycky dost pozdě
dost pateticky a
pohřby

jsou společenský

události –

co si mám vzít doprdele na sebe ?
nemluv sprostě miláčku
cože ?

ne – to sako je ještě v čistírně
cože ? a

jo – 
děti můžou zůstat u sousedky
děti můžou zůstat doma samy – už
jsou velký
vždyť už jsou dospělý –
d ě t i
děti - v kočárkách
 - ve školkách
 - na poutích
 - ve školách
 - na školách
 - v tanečních
 - na koncertech
 - v práci
 - na svatbách
 - na různejch večírkách
 - na tramvajovejch zastávkách
 - na důchodě a –
 - v rakvích nebo
aspoň - ty šťastnější to tak maj a
s holkama to neni jiný –
jen panenky
jen vložky a vaření

jen trošku víc povídání
jen trošku jiný zábavy a
o d m l o u v á n í   ale
jinak je to stejný –
vždycky je to stejný
pro mamky co v padesáti
seděj na tramvajovejch zastávkách
žmoulaj si šaty a –
nemaj si s kym povídat

TA NEJVĚTŠÍ BÁSEŇ

ono –
jak to napsat že
se u malý mořský víly v kodani
fotily čtyři holky –
dohromady a pak každá zvlášť že
je při tom fotil vousatej pán a
p o z o r o v a l
jeden bezdomovec –
kouřil & smál se
jak jen to napsat že
v dálce
se točily obří větrníky
obří komíny nafukovaly mraky ale
že nebyly mraky že
bylo
tak akorát pro

čmárání letadel po obloze
zelenání se trávy a
p r o p l í t á n í  se
tý loňský větrem –
jak
jen
to napsat že
se dělaly vlny
někdy odpoledne
začátkem února a
někde pod keřem
v tom městě plnym cihel
lodí kol a
barevnejch domů
kvetly první sedmikrásky –
obrazy
který víc & víc
otvíraly oči a já
věděl že
by to byla
ta největší báseň
jen

jak to napsat

SEREME SI NA HLAVY

I.

narodili jsme se moc brzo –
ještě nikdo neudělal tlustou čáru
za dvacátym stoletím
ještě nikdo neřek že
to všechno bylo jen tak/jen jako –
narodili jsme se moc brzo
rodičům co dostávali bonbóny od pánů
             který
nosili kříže
polámaný kříže
hvězdy a
hvězdy s pruhama –
rodičům který moc demonstrovali a
napsali moc moc básní aby zjistili že
to všechno bylo zbytečný a
prej jsme mladý na pochopení
k čemu byly
srpy & kladiva –
jo – byly mi teprv dva když tanky odjely
někam pryč
strašit jiný děti a
demokracie dala slávu
pouliční tvorbě
podvodníky se skořápkama na každej 
             roh a
americký fi lmy  -  -

II.

narodili jsme se moc brzo – zbrkle
             vyspělý
kluci co vyjdou učňák a celej život
             za sebou
ideály o rodině docela z ruky když
hádky & rozvody/chlastání & chlastání
vydělávaj dost na to aby mohli
každej tejden šukat jinou holku
mít kocovinu a přes tejden ňákou 
             tu práci –
jednou se jedna z těch holek vrátí a
tak si řeknou že už bylo dost
blbnutí že
už jsou dospělý a
naučej se mít se rádi a i ty děti ale
za pár let si pověděj všechno povídání
             a tak
rozvody & chlastání –
další generace ideály v prdeli



III.

narodili
jsme se moc brzo a
podél silnic 37 a 34
rostou z listí holky který nemaj talent
bohatýho tatínka ani
přemrštěný sebevědomí a tak aspoň
roztáhnou nohy
kdo by neodolal –
jsme unavený
z hledání tý zaručeně-opravdový-lásky a
tak radši dlaně na oči a
nikdo nic nevidí – prý
pro zdi z paneláků
pro reklamy na auta
pro dětský porno
pro to
že jsme rozvojový –
penisy
penisy a důležitý rozhodnutí
sebevraždy
čajovny
hodinový hotely
spoření & výhodný úvěry –
státy
města
s p o l e č e n s t v í
války někde v prdeli
spoustu umírání
v televizi
v novinách
v knížkách a
jak moc je to jiný když
devatenáctiletej kluk leží mezi kolejema a
tři pánové v oblečení
se svítivejma pruhama
s černym pytlem  -  -
12 pražců daleko
jak
 moc
 je
 to
j i n ý
pro děti co rostou u silnic 37 a 34 z listí
krucemburský náměstí
kostely a kostely
sluchátka do uší
armáda kluků ve vytahanejch svetrech
svět nespasí

IV.

křesťanství
fašismus
demokracie

komunismus a zase křesťanství – asi
je to  l i d s k ý  že
každá nová generace chce změny
s ní spojený –
postavěj
použijou
odsouděj
vystavěj a
zbořej se větší
koncentrační tábory
narodí
se jinejch šest milionů jmen
s hvězdama se šesti špičkama na
zavinovačkách a
50 milionů jinejch kluků & holek
se nenarodí
každym rokem
na interrupci –
jsem pro a kdo je proti
ať lže že
se modlí denně víckrát za nedonošený děti
než za ty donošený
že se modlí denně víckrát za děvky než
na svý rodiče nebo že
se modlí víc za svý rodiče než
za svý děti  -  -
asi – je to lidský že
za sto let naše vnoučata
budou běhat po světě se svastikama a
ptát se jinejch jestli jsou věřící
jako se dneska ptaj křesťani
na potkání –

V.

narodili
jsme se moc brzo – dneska se ještě nic
             nezmění
spoustu mrzení nad tim jak se všichni
             snažej a
jak nikdo
n e p o z a b í j í  pozlacený ježíše na
betonovejch křížích
podél cesty domů
podél lidí doma a každej se toho bojí –
minulosti a
stejně dělá stejný chyby
podívej – vždyť
ulice jsou plný lidí který by mohli bejt
skvělý páry založit rodiny –
šťastný a spokojený
od rána do noci + přes noc taky  -  -
ulice jsou plný lidí co by mohli
bejt napořád spolu
na první pohled a
nejsou –

pro samý modlení
k bankomatům
k číslům & převodům –
pro značkový džíny milujem holky
který milujou jiný kluky který
nemilujou je –
každej potřebuje víc peněz
než může mít ale
pořád je tady šance že
za pár let přece jen a když ne tak
r e i n k a r n a c e  a jiný pitomosti –
chlastání & chlastání
děláme si to jednodušší
tajně přesvědčený o svý výjimečnosti
na ulicích 37 a 34 který
jsou lemovaný klukama co
s chutí někoho zmlátěj
protože je jinej –
klukama co s chutí někoho zmlátěj
aby byli jiný

VI.

jsme smutný & unavený
milióny názorů a všechny cizí
všechny už dávno vymyšlený/použitý a
zahozený
sereme si na hlavy ve věření
že ty co si nasadili trnovou korunu
jako druhý/třetí
že ty co si stoupli za mikrofon
po hitlerovi a
houfy co zvedaly ruce/křičely a
vlastně jim bylo fuk kdo nahoře stojí
že ty všichni nebyli trapný
že ty všichni nebyli
že nejsme trapný
sereme si na hlavy v doufání že
jsme  o r i g i n á l n í  a když ne
že se to nepozná
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Jan Těsnohlídek
(*11. 4. 1987, Havlíčkův Brod)
Absolvoval gymnázium v Hlinsku 
v Čechách, po maturitě asi měsíc práce 
různě po stavbách v Praze, následně 
rok v knihkupectví Vysočina v Havlíčko-
vě Brodě. Studuje FFUK obor knihov-
nictví a informační studia. Všechno ale 
nasvědčuje tomu, že jeho druhý semestr 
bude i posledním. Nejvíc ho inspirují 
příběhy lidí, které potkává, vyhrocené 
situace, rodinné vztahy a ostatní věci, 
s nimiž přicházíme do kontaktu na kaž-
dém kroku. Píše, co žije.
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ŘEMESLO

zvonek
ten zvuk
netrhá zdi jen matku zvedá z gauče
a nejstarší křičí
- že je to zas jen z televize

u dveří se občas s někým srazí
„nerostem už dál - plíseň ve špajzu,
 haranti, já - ani ten plevel ve mně...“
za dveřma nic
- jen to falešný
v nich

PLYTKÉ STUDNĚ

--- pak ho napadlo
že by kohoutkem točil tak až by ho
             strhnul ze závitu
a přemístil se pomalu do obýváku
fi xem udělal značky na skříni a televizi
na zem vysypal fi gurky z lega
    - a na každou přilepil jedno slovo 
   na rozloučenou (jako třeba pirátovi: 
   „teniska“ - nebo automechanikovi:
   „striptýz“ a tak dál...)

a pak že by si třeba vzal ze spíže plzeň
a zahloubal se do toho nekonečného 
božského zurčení
-
a pak ho napadlo
--- když už by spotřebiče po bytě postupně 
zkratovaly
a vzduch prosákla mazlavá pachuť trubek
že to poslední slovo co si zapomněl v hlavě 
je fotka
nepříjemně přilepená na patře
že život je plný scén „na poslední chvíli“
že v jeho panelákovém světě se dá 
   vždycky popojít
o půl patra výš

HAVÁRIE

když přišla
radši jsem dělal že spím
a neuvěřil jí nic

ani tlukot vlastního srdce 

PŘETOPENO

sedíme naproti sobě už potolikáté
že šachovnice se pomalu zadřela
pod desku stolu

a teď zničehonic ---

ne že bych věděl kam táhnout

O TOM CO JE POVOLENO

přes tu omezenost
přes žízeň, revoltu, snahu o pohyb
přes neporušená místa na kůži
do kterých se důsledně vsákly modřiny

všechno důležité
odehrává se v interiérech

 5 5 5

ONDŘEJ HOLUBEC

Ondřej Holubec (*1984)  Žije střídavě v Holešově a Brně. Tam také už několik let bez 
většího úspěchu studuje novinařinu a fi lozofi i. Zkusil si práci silničního dělníka, podzem-
ního průvodce a okresního redaktora. Momentálně uvažuje o kariéře tramvajáka. Obdivuje 
Fjodora Michajloviče Dostojevského a Janne Ahonena. Literaturu má rád. I když moc nečte. 
Občas ale něco napíše. Ambice má, byť na všech frontách bojuje s „lenorou“.
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PRE VÝSTAVU RÓNAIA

výťahom dolu
pešo hore
voľným pádom cez okno
posuniem sa o kúsok
spočítam rebrá
usmejem sa na priateľov

ČO SA DÁ VIDIEŤ VO SNE

štvaný jednorožec strácajúci dych
v špinavom overale zakuklený mních
breughelovi lovci vracajúci sa z honu
a s nimi posledný víťaz wimbledonu
mihli sa tí čo zažili veľký trapas
keď prehrali vopred vyhratý zápas
ideológ ktorému žlč z úst tiekla
a pred šialeným davom mal šťastie z pekla
sen naberal v rýchlosti grády
letel po oblohe jak médeine hady
videl som stroskotancov so znamením
                                    nezdaru
uvádzačov aj absolventov tartaru

PO OPICI (iná verzia)

švédsky chlebík má chuť vechťa
pivo je ako opičí moč
ešte šťastie že mi nechrastavejú dlane
v pyžame sa cítim zle
keď sa nadránom zobudím
v manželskej posteli
vypnutý televízor sedí ako budha
mlčí a blyští sa
je niečo vo vzduchu?
chce po mne niekto niečo?
do kúpeľne si zavesím kalného
mám plné ústa kaviáru
samice sa sťažujú
takto vyzerá depresia?
zajtra navštívim odborníka

VČERA VEČER

ležal si v kuchyni na gauči
jak spráskaný pes

v robote sa ti nedarilo
majster ťa načapal jak sa holíš
cez pracovnú dobu
predtým ťa baba vyhodila z mejdanu
lebo ponožky ti smrdeli
jak klebetníkov jazyk jedovatý
na ulici ťa osral holub
a ty trtko si si myslel
že budeš mať šťastie
podal si športku a celé nedeľné dopoludnie
si čumel do telky
kedy vytiahnu tie tvoje čísla
a nakoniec si si vytiahol ty
ale úplne niečo iné
keď si sa išiel vymočiť
s trpkým pocitom nespravodlivosti sveta
nespravili to ani štyri fľaškové
keď si ležal v kuchyni na gauči
gestern abend

MLADÍK TAK 

V DEVÄTNÁSTICH

videl som mladíka tak v devätnástich
ako padá zo schodov
a opäť to vidím spomalene
ako vycerené zuby 
dopadajú na betón
a lúpu sa ako ryža
a v tú nešťastnú chvíľu
sa valí krv
bláznivé stádo dupe 
a už vidím iné zuby
ako revú
a inú krv v tvári od rozčúlenia
a zas vidím zuby–ryžu 
na schodoch
a v krvi odtlačok bagandže
a ďalších dvoch ako odťahujú
bezvládne telo

NIEKEDY MÁM POCIT

v stredu popŕchalo
šiel som po chodníku s priateľom básnikom
vážne rozprával o vážnej poézii
napokon mi povedal:
tvoja poézia nestojí za nič
a ešte mi pripomenul že som v škole prepadol

mal som pocit ako ryba
ktorú rybár zle chytil
a ťažkou čižmou ju zašliapal do piesku
lebo mu bolo ľúto jej roztrhanej papule

*  *  *

čo som bol pred týždňom?
a čo som teraz?

chcem všetko čo mi niečo dá
zúrivo vytĺcť
zo všetkých týchto poondiatych ľudí
                            okolo
pristihnúť ich pri zle utajovanej 
                            nenávisti
pri predstieranej láske

všetky ksichty v tomto ensorovskom
                            karnevale
ma oslobodzujú
a dusivá atmosféra spoločnosti
ma nesie hore ako bublinu

nechcem byť vaše svedomie

*  *  *

brzdí ma včerajšok
a všetko to zlo
ktorého sa chcem zbaviť
nová cesta je jasná
ale tak oslepujúca
že je možné
moje ďalšie zablúdenie
(ale ja chcem svetlo)

*  *  *

rád by som vedel kam patrím
do akej kategórie
komplexne sa viem zaradiť
podľa galenovej sústavy 
                        som sangvinocholerik
podľa freuda som fallický typ
ale keď to ďalej analyzujem 
tak som na rozpakoch
a to mi robí problémy
pretože nevedieť čo som
to je v dnešnej dobe smiešne
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VLADIMÍR ARCHLEB



a vôbec nevedieť nič o sebe
keď všetci o mne vedia všetko —
— to je akési divné

a tak len sedím
a rozmýšľam čo som zač

*  *  *

vyskočil som z pohovky
odhodil knihu
natiahol ponožky
a obul skoro nové topánky
strhol okuliare
vlasy začesal za uši
pozrel na hodinky
skontroloval doklady
tak fakt mi nič nechýba
môžem na ulicu

*  *  *

kolotoč začne rotovať
a už v tom drepíme po krk
čas je hovno
čas je nekonečno
samopal na pleci
bodák na opasku
a sumka s nábojmi pri riti
rukavice
šál
kožušinový límec
dávaj bacha aby ti to neotočili

para z úst
tvrd–šší krok
a přišlápněte volové!
slobodník je nervózny
reve ako v amoku
šóra k žrádlu
vyholená lebka
ešusy cinkajú
ta moje mrdna se asi někde kurví
bágrujem v tom nežrádle
čerstvý chlieb je kyselkavý
sú z neho dobré vetry

ležím v jégroch
hýbem prstami na nohách
každý sa rýpe v skrinke
bude prehliadka
v cimre je nedýchateľno
prepotené ponožky na radiátoroch
vydávajú strašný tuch
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Vladimír Archleb (* 25. 2. 1953 
Trnava, † 24. 10. 2007 Bratislava) Bás-
nik-kurič. Básně pocházejí z připravované 
sbírky Račiansky výber.

vojde lampasák
s každým to trhne
orlí pohľad röntgenuje všetko
prezerá naše plechové skrine
ponožky
kapesníky
trenírky
bordel jak v tanku — reve

na vychádzke každý macher
prevráti dvanásť pív
a pár rumov k tomu
a o polnoci dávi na hajzli
celú noc grgá a vzdychá
ráno na rozcvičke je tvrdý
a ostatní to odserú

k pocte zbraň!
a sto pušiek vyletí ako jedna
povely sú jasné
poručíkove oči nevyspytateľné
kanady buchocú
svaly sa nám napínajú v spotených 
rozkrokoch

na televíznych novinách sme všetci
iba dozorčí ropy drepí pri stolku
mazáci sme vpredu
nohy máme vyložené na stoličkách
hlásateľka oznámi zaujímavý program
herečka ukáže svoje fi lmové kozy
a pár z nás ide onanovať

ráno idem do služby
mladý vojak donesie raňajky
druhý pozametá a utrie prijímače
bojová technika musí byť udržiavaná v pohotovosti
moji podriadení vojaci sú dobrí
aj do ohňa skočia
provedu soudruhu svobodníku povie rezko
a beží plniť rozkazy

som krásny
nakrátko ostrihaný to mi sedí
hladko oholený
v naškrobenej košeli s viazankou povolenou
kanady naleštené

je poplach
vybieham so samopalom v ruke
ovešaný ako vianočný stromček
krásny pocit byť v strehu
a cítiť nepriateľa nablízku
nasadzujem bodák
bežím cez pole s maskou na ksichte
chce sa mi srať
ale teraz nie je čas

ani vhodná príležitosť
kričím hurá! a dobíjam nepriateľa

obed po boji chutí lepšie
opretý o borovicu prežúvam lančmít
večer ma čaká pár pív
po zotmení sa vytratím
s kaprálom od strážakov
s zajtra na opušťák

v hnedých poltopánkach
šliapem po domácom koberci
mamička je dojatá
stále ma obskakuje
fotrík ma búcha povzbudzujúco po pleci
ponúka mi pitie
pozerám stále na hodinky
celý som nervózny ani sa mi nechce späť
v samke kúpim fľašku vodky
a na rotu
spolubojovníci čakajú o polnoci
vyliezajú v pyžame na chodbu
a do tretej žerieme a pijeme

na druhý deň je PŠM
veliteľ nám menuje členské štáty NATO
a vysvetľuje nezmieriteľnosť ideológií
sme nepostrádateľní
treba nás
už tomu veríme

po rozkaze odtrhneme z metra
aby to náš major nevidel
za 24 vole!
... a čakám balík s civilom
zháňam štemple
v ten deň sa o 4.00 sprchujem
a nejdem na raňajky
všetci sme náramne vzrušení
velitelia tiež vedia byť asi ľudskí
potriasajú nám rukami a vrelo ďakujú
ubránili sme súdruhovia!

V KOTOLNI

zabil som švába
teraz leží v kúte nebohý
nohy poskladal pod seba
ako pri poslednej modlitbe
 5 5 5
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BYŤ, ČI NIE

V slzách som vyprevadil dymového motýľa
( a celý zvyšok noci bavil hostí tykadlami).
Pohneval som si chutnú žabku, čo sa zaňho modlila,
že teraz vážne neviem, ako na ňu, mami.

Tlačím sa bruchom na pult, mám tu rozčítané zrkadlá,
v ktorých sa cez uličku kĺžu zlatí ocinovia.
Vraciam sa k stránke, čo mi od minula celkom vypadla,
len vlastná minulosť je medzitým už dávno nová.

Z vianočnej výzdoby sa odlomila halúzka
a ja som rýchly, zlý a smädný v nehumánnej dobe –
v hostinci Evy B. sa na obsluhu nestrieľa a nelúska!

V hostinci Evy B. a súkromne je všetko po starom:
mám len dve možnosti – a vyberám si obe, 
keď ráno stúpam do schodov a v predklone sa zrážam 
                          s poštárom.

POČASIE

Dnes ráno prišla jeseň na zborové Bravó!
poetky s bledou tvárou prisahajú zlatu.
Slečna sa milo usmieva – a slečna nemá právo,
slečnu som poznal hlúpu, zlú a šťastne predpojatú.

Dnes ráno prišla jeseň na váhavé Aha!
jablone s vlastnou pravdou balamutia deti.
Slečna sa sladko usmieva, slečne je ešte vlahá 
jar príliš v koži, príliš na pamäti.

Nedeľný smutný vlčiak, zotrvačné chvenie
v očakávaní prvej rannej esemesky...
Odpíšte!... Hocičo!... Bude vám odpustené!...

Dnes ráno prišla jeseň na vtieravé Haló!
a bolo nemiestne sa tváriť inak ako mestsky
a prvým mŕtvym nové, biele nebo nadbiehalo.

TENTO MOTÍV

Značím si na zápalky: Všetko smrdí smerom k smrti:
vietor sa zvíja, slnko zrazu nevie odkiaľ kam,
Zem, čo sa dodnes pekne točila, sa bezprizorne vrtí
(možno len vinou môjho zlého vzťahu k nealkám).

Strúhajú vodu, dievča sladké po hoblinkách dažďa pláva 
                                           z diaľok,
prináša vykúpenie šťastným – už sa môžu báť.
Na súdny deň sa vysvietené domy trasú na dialóg,
spravodliví sa v spánku popamäti obracajú na chrbát.

Polnočným prázdnym mestom brúsia iba básnici a škodná,
o uši užší, ale ešte živý prejdem zo dňa do dňa,
nechám sa vidieť ako prízrak svätca s hlavou v kabáte.

Cez motív smrti potom zase inde riešim život,
alebo iba kážem svoje pravdy, ako sú mi lži vhod,
až kým ma nenachytáte.

V KOŠICIACH, NA MLYNSKEJ, 

Z OBÁLKY PSIEHO VÍNA

portrét Novalisa
vnímam s dojatím...
Osamelosti sa 
v dave nestratím.

(V strachu zo súkromia)
toto všetko som ja.

Vprostred prostredia
o nás nevedia.
 5 5 5
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PAVOL GARAN

Pavol Garan (*1978, Dobšiná)  Básník, člen Spišského literárneho klubu, v Čechách vystupuje jako součást Mädokýš Slovakia. Laureát 
mnohých významných poetických literárních soutěží na Slovensku (Wolkrova Polianka, Literárny Zvolen, Literárna Senica...) i v Čechách 
(Literární Vysočina.) V prosinci 2007 mu vyšla sbírka Smrť zahroteným prstom.
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(SONET SPOD PAPUČE)

Uf, ako najatá
mi skáče po prilbe.
(Priznal A, priznal B.
Zmätkuje, vajatá...)

V zuboch narovná
všetky otázniky.
(Povedz – s kým spíš? S nikým,
pani kráľovná...)

Na mosadznej kľučke
visí košeľa.
(Nevieš čo kam patrí?)

Myslím na milučké
žieňa, hotel, Tatry,
závoj dobiela...

(...)

Neznášam povinné
tance nehy nad telom
ženy. Keď po víne
prestávam byť priateľom,

začínam byť zrazu
v jej koži (oblečený).
Ide o námrazu.
Jej krv sa vo mne mení

na mlčiace pery.
Viem, že som ďaleko,
no pokúsim sa vstrebať
všetko čomu verím.

(Najradšej by som z teba
dočasne utiekol.)

KLIMT

Klimt sa asi musel zblázniť
keď ich obliekol do zlatej
a nechal ich v tej póze
aby sa bozkávali   ona

s privretými viečkami
v kolenách pokrčená   on
určite náruživý milenec
príliš zaujatý aby sme 

mu videli do tváre   všetky 
kvety z jej vlasov k nohám 
opadané   možno roztiahol

záves ich spálne práve
vo chvíli keď je ženské  
telo hmatateľnejšie 5 5 5

PETER STARÍČEK

Peter Staríček (*1981)  Básník nastupující generace mladých autorů, původem z Bardějova. V současné době žije a pracuje v Žilině. Je 
aktivním členem literárního klubu Mädokýš z Martina. Laureát a oceněný autor vícerých celoslovenských literárních soutěží (Krídla Ivana 
Laučíka, Literárna Senica L. Novomeského, Persona grata, Wolkrova Polianka, Literárny Zvolen, Poetická Ľubovňa...). Publikoval časopi-
secky v slovenských i českých literárních periodikách (RAK, Dotyky, LET, Liter, Zrkadlenie/Zrcadlení, Bezvedení, Mädokýš revue...), dále 
ve sbornících literárních soutěží a ve sborníku internetové poezie POEMAT 2007. Jeho verše zazněly i ve vysílání Slovenského rozhlasu.

AKMALI ZA OKNY

Akmali opět vysávají štětky.
Blázní sevřeností v sobě,
emoce z imprese zůstávají
- visí za dásně
- nemluví, dýchají světlo dračích zubů
na obloze.
Položená plátna vousatých mužů. /ze sebe mají ty štětky/
Zachytit hysterické rozkvétání
žaluzií z pokoje paničky.
Ten pravý moment hekání 
a snad i postoje u šatníku.

Vychutnat si s ní cigaretu,
dvě ranní kávy,
odpoledního milence
večerního manžela,
i žebrání o kožíšek ze sobola.
Akmali zastrčili…

 opřeli se o obavy
  a vychrlili olej.
Nedotěšili se na osmý den 
dalšího měsíce.

MĚL TO BÝT KŮŇ…

Očištěná šídla
vracení
ven
špitla jemu
v kolenou.
Měl to být kůň,
vézt unavené
děti. Ty jeho.
Už jen díry pro oči
a bolí koleno.
Vidí víc.

PAVEL KOTRBA



VÍNEM BOLESTI

PLUJEME

Hradiště sténá
a jen těsně pod obzor
skládá vrtochy,
aby byly připraveny
poblouznit nedožraný den.
Vratké a mazlavé,
/jak to prokluzuje prsty/
když druhého berana 
ujídá zasviněný Měsíc
mísíc  hvězdy
jako kůzlata
v době prolitého šílenství.

Pán Agón – harmonie
si pochutnává 
na vínu z cibéb.
Hýří do pozdních 
časů,
pětkrát denně mění
ubrusy.

Tak moc mu hrdlo svírá 
představa mrtvých hroznů.

POSLEDNÍ PSANÍ 

Z FRONTY

Poslední potrubní pošta
odfoukla pohlednici z Varšavy
do města šansonů. 

„Ma chère,
nikdy Vám nepošlu srdce,
roury jsou příliš úzké.
Zůstává tedy u mě
a čeká na Vaše polské šišlání.
Těšte se,
ráčkovat budu protentokrát já.

DONAHA… 

…na podestách jsou 
a nevadí špína
nesená taškou 
přes pokoj. 
Na patách 
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KATKA 
KOMORÁDOVÁ
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Pavel Kotrba (*15. května 1987, 
Nové Město na Moravě)  Žije v obci 
Pikárec. V současné době je zaměstnán 
jako logistik segmentu na exportním 
oddělení. Věnuje se poezii, je jejím šéf-
redaktorem na Studentském magazínu 
Postřeh (www.postreh.com), kde na 
začátku roku 2008 vyhlásil první ročník 
otevřené básnické soutěže jménem Ars 
Polyri. Snaží se v poezii hledat nové 
prvky a aplikovat je do veršů "fantaziál-
ního" vidění všedního dne.

slepení motýli 
- křídla papíru, na který nenapíšu - 
Drkotají cementem
ploché sochy.

Ženy bez ženství, 
prsa v nedohlednu
a přes rodidla celta.
Donaha.

JSEM KLIDNÝ

Jsem klidný,
když potkávám staré dámy
v ošuntělém anoraku
a láhví rumu v podpaží.
Nejsou nikdy samy.

Poklepávám zrnka písku 
na šňůrce ze šlachy.

Obdivuji kousky masa,
když zdobí dekolty žen.
Po třech dnech čpící karamelem.

Pro klid mých slz
stačí ostrouhat křen,
nebo stáhnout srdce potěhem,
vytlačit z něj zbytky včerejška
a napumpovat ho dnešním steskem. 

 5 5 5

ZA PŘEPÁŽKOU

promiň mi všechny ty dny
plné něhy
sázené jak zjara tulipány
do tebe
v bytě s ozvěnou
prach z polic šimral za přepážkou nosní
sousedka zase nedovřela kohoutek
promiň mi všechny ty dny
cílené na nás
do rozhřešení daleko
nezhřešils
pod taktovkou zásad
louhů
dešťů kyselých
začíná mi tě být líto
v kabině ponorky nedýchatelno
promiň mi všechny ty dny
na konečné

MAMINKO TATÍNKU MĚLI 

JSTE MĚ VÍC BÍT

poctivě cvičit
přinutit
chladných se dotýkat
černých bílých
a chladná lidská
otvírat na dvě doby
buď - anebo

maminko tatínku měli jste mě víc bít
a Bacha nevzdávat
u první repetice
naučit víc věřit dětským prstům
a za žádných okolností se nehrbit

pán bůh ti to jednou vrátí na dětech

U LIBEŇSKÉHO ZÁMEČKU

přímo pod okny
odbíjí těch svých šest hrdelních
jsou slyšet protože ticho
jen sousedovic dítě ze třetího
zase spouští naplno
jako pokaždé touhle dobou
jako pokaždé
jen ten tlukot do prázdna
protože ticho
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VÝCHOVA DÍVEK

Doma mě učili po sobě
si uklízet.
Zdravit sousedy,
nebýt drzá, nekrást, nelhat
a být nejlepší.

Uklízím si v mozku,
srovnávám a ukládám do přihrádek
s pečlivostí perfekcionistky
a pokaždé, když úplněk,
uklízím si v těle.

Pořádek musí být.

Lhát se nemá
a sobě už vůbec ne.
Opouštím myšlenku dosíci
stupeň vítězů,
opouštím tebe
a když je nejhůř, opouštím i sebe.

V poloměrech sbližování
přestávám vysílat
signál beztak křížený
jako vzpouru proti výchově
a s rozkrojeným ránem, houskou
a zmuchlaným vzkazem na stole

po sobě tu sklízím.

TRAMVAJ

Vlhkým rtem se jí přisál
k uchu,
snad aby si mohla poslechnout,
jak i ve svém povážlivém věku
má dech hluboký
a pravidelný,
jakoby z playbacku
nemocničního lůžka, kde místo člověka
dýchá počítač perfektně seřízený,
kde nechybí nic, jen kus toho lidství,
a ona přivřela oči
a snažila se vybavit si
zlatý déšť, co jí doma pomalu zahnívá
                                ve váze,
protože ho tam má dost dlouho,
tenkrát ho natrhala u sousedů,
když byla tma,
plížila se podél zdi jako stín
a větvičky ji pálily v dlani,
protože byly kradené,
stejně jako on teď kradl její identitu

vhlkým polibkem,
od kterého si snad ani nemohl
nic slibovat.

Bože, ať už ta tramvaj přijede!

NASLOUCHÁNÍ

prázdným bytům v panelácích
bytovkách
se žaluzií spuštěnou na půl žerdi
úchylákovi odnaproti naschvál
nic neříkáš
na stole chladne večeře
jako tobě pohled
a mně klín
mikrovlnka na ohřátí přestala
stačit už dávno

HLUBOKÉ ŠUPLÍKY

Hluboké šuplíky jsou na nic,
prakticky se dá stejně využít
jen první třetina.
Dozadu se pak cpe harampádí,
nedopsaný deník, fotka s rámečkem
i bez něj,
lístky na hokej nebo noční můry z mládí.
Hlubokých šuplíků navíc stačí míň,
třeba jenom tři.
Pomalu otvírám jeden po druhém
a postoprvé si říkám,
že hluboké šuplíky už nikdy.

EPITAF

Slov změť funguje.
Filtr
funkcionální
frajeřiny
s postříbřeným náústkem.
Co svět nenabízí,
ve slovech jako když najdeš.
Asi proto
sepisuju si epitaf.
Vtíravou symfonii zvuků.
Mělký pohled
s ještě mělčím dotekem
na holých zádech.
Připomínal mloka.
Aspoň zuby si mohl vyčistit.

SLOVA

stačí slovo
napsals
hádám které asi myslíš
jenom jedno
stačí
dneska stačí málo
jenom slo - va
bez činů
houby slovo dělá muže
odjakživa čin!
slábne silné pohlaví
a obě v těžké agónii ze závislosti
na druhém
ťukají do telefonu
slova
a ze dvou je jeden
z jednoho jsou dva
někdy taky tři
slova
nestačí

 5 5 5

Kateřina Komorádová (*1982, Jindřichův Hradec)  Po studiu žurnalistiky a me-
diálních studií na FSV UK zůstala v Praze, kde pracuje jako redaktorka tištěných 
odborných titulů. První nesmělé poetické pokusy pocházejí z gymnazijních let, víc se 
rozepsala během studií na VŠ. S věkem pomalu ztrácela i ostych, takže v současnosti 
má za sebou několikerou publikaci (Dobrá adresa, Psí víno, Host, Tvar aj.), několi-
kero autorských čtení a vystoupení v rozhlasovém Zeleném peří, občas něco pošle 
do literárních soutěží. Ve volném čase čte, píše, tancuje, chodí do přírody, miluje hory 
a prostor, nesnáší lidskou zabedněnost a principy.



ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ

Z oken patrového baráku
hraje teskná melodie,
už hodinu…
Banda hochů z charity,
před kostelem stín
v portálu chlad.

Nápoje z krabic ubývají
pes líně zírá,
je pořádně horko…,
i tér jak zmrzlina v kornoutu taje.

Nikomu se nic,
jen ta melodie.

Vzduchem se vine kadidlo
kdosi vahami měří…,
jednou snad sestoupí
ze vzdušných věží.

HOSPODA U KEJKLÍŘE

Pot brázdí
kašnu těla,
lehce větřík proskakuje
skulinami města.

Je pořád stejně?

Písně lemují zahrádky,
příbory cinkají o porcelán.
Doba oběda,
v mísách pusto.

Jen mraky rámují
náladu
Sem tam projdou ostří hoši
nebo holky oděné vanoucí hlušinou.

U Kejklíře v Olomouci
léto bičem praští do slunečníků.

ZE SVATÉHO KOPEČKU 

DOLŮ AŽ K HLUBOČKÁM

sražená boží muka
v lesním klestí.
Vědro mraků 
na rameni šimrají
zlaté šípy.
A sklizená pole
zanechala hole
bitého večera.
Jít dál 
dokud snesu
deště.
Třeskuté majáky
obloha tmí se.
Jsem s nimi
měsícem a modří plátna.
Na každém hřbetu
anděla hvězda
pálí kus hořkosti
na cukrkandl dne.

 Jen se občasné ptaní
Na pěšině podobné spáse
Kdo pase
A jsem-li pasáček
Nebo prase

 5 5 5
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Jan Odstrčil (*30. 11. 1981, Litomyšl)  Vystudoval Vyšší odbornou školu fi lmovou 
ve Zlíně - obor produkce, režie. V současné době je studentem Filozofi cké fakulty 
v Olomouci, katedra fi lmové a divadelní vědy. Publikoval v Hostu, své poémy rovněž 
četl i veřejně, a to v Litomyšli, Sebranicích, Olomouci. Také se věnuje fotografování 
klasickým způsobem. Své černobílé zvětšeniny předváděl na čtyřech kolektivních 
výstavách v Třebíči a třech autorských výstavách v Litomyšli, Sebranicích a v Třebí-
či. Občas točí krátké hrané fi my a středometrážní dokumenty.

JAN ODSTRČIL

RADANA 
ŠATÁNKOVÁ
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POHYBOVÁ BÁSEŇ

V Ů N Ě

Inspirováno Ladislavem Novákem

Jděte do obchodu a tam se zastavte až 
u drogerie. Z tohoto zboží pootvírejte 
pěny do koupele, tekutá mýdla, šampony, 
krémy, voňavky a parfémy. Čichejte ty 
vůně, nadechujte dlouze, dlouze, ještě 
déle.
U pokladny zaplaťte za pěnu do koupele 
a doma si napusťte vanu. V koupeli se 
cítíte svěže, očistně. Požádejte někoho 
v domácnosti, aby vám pustil vaši oblí-
benou gramodesku. Na dotaz, co děláte, 
odpovězte: „Provádím pohybovou báseň 
Vůně od Radany Šatánkové.“

MÁM TŘI AMULETY

PRO ŠTĚSTÍ

(Praha, říjen 2005)
Pondělí.
Opilá australská herečka
dala mi
padesát centů za nocleh
v podkrovním žižkovském bytě.

Na stěně bydlí
řecká madona
- aby sčítala mé prosby.

A ještě mám
mince od Číňanů
za rozumný nákup.

Ta australská herečka
odešla.
Měla blond vlasy
a ráda si dala s krajany
do nosu.



RACIO

Ve Spálené ulici
se přehnala bouře.

Zvláštní.

Prodavačka říká
že rohlíky
už nejsou.

Okapy zvoní
potůčky vody stékají
do kanálu.

Doma to voní
bábovkou
sundávám mokrou bundu a
fénuju splihlé vlasy.
Ti odvedle se prý budou
Rozvádět
Fakt
Už je to tutovka
Ale kam on půjde
... vlastně nemá kde bydlet
Starý domovník utrousí že:
kdosi ukradl smeták
pošlapal záhony
polámal keře
že bude potrestán...
A zavře okenice
okapy zvoní.
Najdi si byt ...
Viník bude potrestán ...
... a ti odvedle
... a starý domovník

VZPOMÍNKA NA BABIČKU

Kouzelně spálené amolety
dělávala moje babička
v kuchyni provoněné kořením
a přepáleným tukem.

Chodila jsem ji tajně prosit
aby mi ještě připálila
- abych byla hezká holka.

A ona jen pálila
a tiše se smála...

NEŽ SE ROZEDNÍ

(přání z dětství – r. 1987)
Byla jsi dnes hodná
Řekl tatínek
Dostaneš vanilkovou zmrzlinu
Kino a omluvenku z družiny
Chodila jsem do druhé třídy
Padaly mi punčocháče
Za samé jedničky jsem byla na koncertě
                          Pavla Horňáka
A ještě jsem chtěla koťátko

 5 5 5

TOLIK

Ta zrezivělá trubka u komína
mi připomíná skutečné pyje
vysněných žen.
Vem si mě ještě,
tolik tě prosím,
ať zkusím bolestí
vytěsnit sen.

CO?

Dýchám zhluboka,
vydechuji strach.
Do ucha řinčí vzpomínky.
Nebojím se, jsou včerejší.
Na dekoltu zmučeného Buddhy,
co chtěl naslouchat,
vidím vyrážku, své zamčené oči.
Ve vedlejší síni se tančí i zabíjí.
Co si mám myslet, cítit, co osahat?
Podrážkou dráždím zemi,
slyším dusot koní,
podkovy pro sudby,
že nikdy nebyl,
není.

CHCI 

Mám docela hlad, 
necháš mne ještě samu?
Chci psát dopis Kryštofovi.
Je zbytečné rvát si klouby z těla.
Neodpoví.
Přechází chodník na druhou stranu.

Tak jsem to nemyslela.

VŽDYŤ

Naškrobit prostěradlo,
rozžehnout svíčku, netečně,
a pomaličku utichat.
Necítím víc než chlad vlastních dlaní.
Podívej na ni – Panna Maria.
Vždyť je to jen obraz.
Už opadává strach.
Až odpadne, 
se mnou se tělo propadne,
beztak zbytečné.
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Radana Šatánková (*1980, Frýdek-Místek)  Působí jako novinářka, ve větší míře však 
jako kulturní publicistka, básnířka a fotografka. Střídavě žije ve Frýdku-Místku a v Praze. 
Má za sebou bohatou publikační činnost v mnoha básnických almanaších i hojnou účast 
v různých literárních soutěžích. Vydala sbírky Okno v zahradě (1995 vlastní náklad), Doko-
řán (1999 vlastní náklad), Básně a texty z let 1995–2002 (2002 vlastní náklad), Prolínání 
(2005 nakl. Persesis).

MARCELA
PÁTKOVÁ



NAD HROBEM
(L. T.)

Slyšel jsi mlčet dítě
a sténat prvorodičku.
byl to příběh nekonečného šílenství.

Po nedělním odpoledni
zůstal pod stolem rozpůlený pes,
neumyté příbory, kapesník po dědovi
a babička za oknem.

Co ještě jsi zažil, povídej.
Vykuchali tě, abys zapomněl.

Přesto jsi to nevydržel.

DOPIS
(M. Z.)

Zdravím Vás z nedopatření jiných 
                   pozdravů, 
snad prominete.
Slovo se již tehdy oddělilo,
marno mluvit.
Je těžko dostoupit barokní hmotě, 
a tedy nezbývá než slízat 
z paty prach pietnímu Kristu.
A není vody, kde bys ústa smočil.
Řím v červenci,
lítice hněvu.

Váš padlý anděl, 
co se nedotočil.

NAD

Je krásná Vaše Neapolis,
pane, až k viskóze jater
je mi šťastno. 
Píseň na moři.

Uličky skrz naskrz,
nad hlavami 
černých dětí 
bílé 
ložní 
prádlo.

 5 5 5
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Marcela Pátková (*16. 4 1980)  Pochází z Vysočiny. Absolvovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor český jazyk, literatu-
ra a výtvarná výchova. Vyučuje na základní škole v Českých Budějovicích, kde také žije. Publikovala časopisecky (Meridian, Host, Tvar, 
Weles, Psí víno, Dobrá adresa). Dostalo se jí ocenění v různých literárních soutěžích, byla nominována mezi pět českých básníků na Dráž-
ďanskou cenu lyriky 2006. Její básně jsou zařazené v literárních sbornících. Básnickou sbírku M. Pátkové s názvem Bylas u toho… vydalo 
v červenci roku 2006 brněnské nakladatelství Host.

Jaroslav Valečka: Mrtvé slepice | 2004
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P Ř E K L A D Y

* * *
Nesmrtelnost já po smrti nechci.
Jsem zděšen, bídný, s jen malou nadějí, --
ale každý den dýchám svou lekci
jistěji a sladčeji a čistěji.

Jak mi je na nábřežní ulici, -
jsem chladivý a větrný a věčný,
je mi jak mračnům v oknech se třpytícím,
jsou lesklé a rychlé, a jak křehce ční.

Neumřu na podzim ani v létě
a ani zima nebude už jiná,
podívej, jak v tom růžovém světě
všude kolem mě hoří pavučina.

A něco jak rozšlápnutý pavouk
ve mně běhá a zase divně hasne.
Mávání rukama, pohyb hlavou
však mezi časem a mnou visí jasně.

Ano. Časy - - o vlastním osudu
řvu stále mohutnějším, smutným hlasem.
Ano. Křičím o svém čase, co budu,
ale čas – ten je zticha, nehádá se.

Zachvěj se v ohni a proletˇ oknem,
a slétni na knot, na ten lačný konec.
Hvízdej, řeko! Zvoň, zvoň, zvoň i pro mne,
můj Petrohrade, můj požární zvone.
Ať čas klidně o mě mlčí.
Nechť vítr kvílí tichem nepřizdoben
a nad mým přihrblým židovským hrobem 
mladé životy usilovně křičí.

(1961)

A. N.

Vyšli jsme z pošty rovnou nad kanál,
který začal s oblakem přátelit se
a shora jak malé „n“ vypadal.
A zde jsme se rozhodli rozejít se.

Rozloučení. Cupitaje drobně
s podvečerem byl náhle odešedší.
Rychle se zmenšil, alespoň pro mě,

JOSIF BRODSKIJ (překlad Norbert Holub)

Josif Alexandrovič Brodskij (1940–1996) Básník, 
nositel Nobelovy ceny za literaturu. Rodák z Lenin-
gradu, počátkem sedmdesátých let ho sovětský režim 
přinutil emigrovat. Česky vyšly soubory veršů Velká 
elegie, Konec krásné epochy, Římské elegie, esejistické 
knihy Jeden a půl pokoje a Vodoznaky a také dramata 
Demokracie a Mramor.

jako by dřív byl dvakrát, třikrát větší.

Samozřejmě, že vpředu cosi jest.
Co konkrétně - - to nám bylo neznámé.
Pro toho, kdo čekal na konci cest,
kynutý mrak zvětšoval se s rozmachem.

Nastala chvíle, kdy mrak zaclonil
prázdný kanál, stromy i poštovní vchod,
kdy to vše sebou samým zaplnil.
A současně proměnil se v bod.
 (1962)

LIDO

Rezavý rumunský tanker, plácající se v modři
jak polobotka, kterou s povzdechem vyzuli v moři.

Mužstvo v jednom velikém houfu - - holkaři, onanisté - - 
se opaluje na palubě, jih je tím správným místem,

jenže jsou bez peněz, aby vyrazili do města,
co zdálky vypadá přišpendleně, zdá se, že jest tam

fotka se západem slunce, nad přístavištěm stáda
mračen plují, pach z podpaždí a kytarové tra-dá.
Ó, Středozemní moře! Po tvé tak prázdné poušti
to táhne nohy zaplést se do pouličních houštin.

Ach, je tu vidět jen prach v písku, bez čelenky,
můžeš projít ouškem jehly tenkým,

aby jsi usedl za kulatý stolek s jakousi nenázornou
místní střechou, nad níž je z pestrých girland kornout,

a naslouchal, jak v jižním nebi nad mořskými koupališti
palmy – ty prsty listující bankovkami – sviští.
 (1989) 

NEDOKONČENÝ

ÚRYVEK

Letadlo vydává svist,
rozšiřuje okruh míst,
od Východu na Západ,
kde se smíme nesetkat.

Stínem svých křídel „nikdy“
předbíhá dny i týdny,
ve vodě a na zemi
v „nikde“ se pak promění.

Žal nevyprchá v páru,
sluch a zrak nejsou v páru,
vždyť čas je frází obor
a prostor pokrm očí obou.

Na lesích a na blatech
jako značka na šatech
stín je všude, ač nářek
je tu prostě pro tváře.

Hustý plot stráží, hranic,
z té vyhlídky je nanic,
jak vypadá vlastně s těch
výšin lágr pro dvě stě
milionů?
                            (1968)

Norbert Holub 
(* 1966, Jihlava) Básník, 
esejista a překladatel, 
vystudoval Lékařskou fakul-
tu Masarykovy univerzity 
v Brně, kde také v součas-
nosti žije. Vydal několik 
básnických sbírek, například 
Suché sochy stínů (2004), 
Status idem (2006).



CO ŘEKL STRÝČEK TONY

MÉ SESTŘE A MNĚ

Važ si své matky a otce.
Važ si svých sester a bratrů.
Važ si strýců i tet.
Važ si své země - počátku všeho.
Važ si toho, čemu tě naučili. 
Važ si svého jména.
Uctívej bohy.
Važ si sebe.
Neboť vše kolem 
je součástí tebe samého

VČERA

Pozdě odpoledne
najednou křik ptáků
všechno přehlušil.

Dnes ráno psali v novinách 
o hejnu špačků na letecké základně.

Možná tam byli, ale já je včera viděl,
jak zaplnili stromy
dráty, oblohu, celý svět.

To je všechno, co vím.

DEN TŘETÍ, DVANÁCTÉHO 
ČERVENCE 1971

Při stopu do Colorada jsem zaslechl
tvůj hlas: „Podívej, tati, …“ 
 Jestřáb
rozpíná křídla
 úplně
přes celou oblohu
 blankyt 
 vánek 
prosycený vůní vojtěšky
na úpatí pohoří Jemez.

(Víš, bozi přicházejí k lidem v létě,
na čtyři krátké dny,
přinášejí dary, naději a život,
a můžeme je doopravdy spatřit.)
Čekal jsem, až mě někdo sveze
a zpíval:
Podívej, květiny zvoní.
Podívej, kameny mluví.

„JAK SE JMENUJEŠ 

PO INDIÁNSKU?“

Musí to souviset s jednotou -
hor, pouští a slunce, bohů
a písní, se vším.

Musí to souviset s příběhy, legendami
plnými hrdinů a putování.

Musí to souviset s přerodem a zráním, 
odolností a prozřením.

Víš, takhle to je (pohyb):
Jdi k vodě 
pro vrbové proutí,
přines je domů,
opatrně ohýbej,
přivaž k nim péra,
natři hlínou,
nakrm je, mluv s nimi
a modli se.

Víš, synku, orel, to je osobnost  
a musí dávat dobrý pozor na to,
kde právě je,
že není středem světa,
jen jeho částí, jednou mezi všemi. 
A tím to jenom začíná.

VYKOŘENĚN 

Nemluvte na mě.
Neděste mě,
město mě oslepuje. 
Světla,
auta,
bezvýrazné tváře 
 mi rozdírají srdce,
 zatemňují mysl.

Kdo se stará o mou bolest
a tvrdý uzel hněvu 
v mojí hrudi?

Těžko a často polykám,
cítím chuť slin
a není vůbec příjemná.
Kdo se stará o mé myšlenky?

Přišel jsem do města, protože mě unavili.

Bílí úředníci mě učili, jak se mám očistit
a denně přesně plánovat svůj čas. 
Výkonnosti nás naučili v katechizmu 
a bůh byl u jeptišek vždycky bílý.
Přišel jsem do města, abych se vykrmil - 
kukuřice, brambory, čili ani jehněčí 
mě prý naživu neudrží. 

A tak jsem souhlasil a přestěhoval se.
Vidím, jak ve snu kráčím
dál a dál šedí betonových ulic,
kolem zářivých výloh, mastným větrem,
vyzbrojen fl aškou vína,
kterou jsem vymámil na dětech. 
Stydím se.
Jsem unaven.
Mám hlad.
Něco si mumlám.
Stýská se mi po horách,
Stýská se mi po sobě samém.

PŘEDE MNOU A ZA MNOU

Dívám se do zrcadla.
Přede mnou snědá tvář,
unavená a hubenější
než před pěti lety.
Za mnou sklopené stínítko lampy.
Oranžové světlo.
Velká, laciná komoda.
Židle se dvěma ručníky, pohozené džíny.
Krabice neroztříděných papírů.
Dopisy, dokumenty, formuláře.
  Žádné básně.
  Žádné příběhy.
Jen slova, která píšu ze zvyku.
  Desetník na nočním stolku.
  Popelník stále plný.
Jeden klíč od pokoje a to je skoro
                               všechno.
  Je toho tady víc.
Pozdě v noci,
hodně brzy ráno.
  Básně.
  Příběhy.
Přede mnou v zrcadle.
Za mnou v zrcadle.
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SIMON ORTIZ (překlad Libuše Hornová)
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PÍSEŇ MÉHO OTCE
 
Chci toho hodně říct
a chybí mi dnes večer otec.
Jeho hlas, dech se trochu těžce dere
z hloubi hubené hrudi,
záchvěv citu
v tom, co právě řekl 
synovi, jeho zpěv:

Jednou jsme na jaře v Aacqu seli kukuřici 
seli jsme několikrát,
stále však vzpomínám na jeden den 
a jemný, vlhký písek ve dlani.

Otec najednou zastavil
a ukázal na vyhloubenou brázdu.
Pluh vyoral ze země myší hnízdo 
v jemném, mokrém písku.

Velmi něžně zvedl ta drobná růžová
                           tělíčka ve dlaních
a řekl mi, abych je pohladil.
Odnesli jsme je na samý kraj
pole, do stínu 
vlhké hroudy z písku.

Vzpomínám na tu jemnost
chladného i teplého písku,
na malé, živé myšky a slova mého otce.

PRO SESTRY A BRATRY
Z GALLUPU

On je ten pokroucený stín
tam dole pod mostem: on je
ten zlomený kořen.
Vím odkud přišel,
znám tě tak dlouho
a chtěl bych tě vzít domů.

Za městem do něj narazili, 
jen jednou.
Všude bylo maso a krev
rozmazaná po dálnici
na východ od Gallupu.
 Kola auta 
narazila na jeden kus
a mé tělo i duše se roztřásly,
bože můj.
 Kus dál 
jsem otočil 
a pomalu jel zpátky,
 bože můj.
Byl to nějaký pes a všude cáry kůže, 

polámané kosti, krev,
vzal jsem to roztrhané maso -
byla to asi tlapka - a hodil
plnou silou, 
 jak nejdále jsem dokázal, 
daleko od té mezistátní dálnice,
bědoval jsem a modlil se za nás.

Dobrý bože, přece znám svoje jméno:
klopýtala ke mně jak loutka,
a do úst se mi podívala
temnýma očima, které se kály
a řekla si o skleničku.

PIL JSEM A POKOUŠEL SE ZABÍT
SVŮJ HNĚV V TOM VAŠEM PROKLETÉM 
MĚSTĚ. A TAK SE BOJÍM O NÁS OBA
AŽ SE TAM ZNOVA VRÁTÍM.

Buď hodná, sestro, buď hodná,
všechno se znovu pročistí.
Bude pršet a tvé oči
se rozzáří a zahledí do mého nitra, 
hluboko, hluboko, hluboko, hluboko.

MÝM DĚTEM 
A MODLITBA ZA NÁS

Raho povídá: „Vezmi pírko
a kukuřičnou mouku
a nech to spadnout na zem;
to je díkůvzdání.“

Máš pravdu, synku,
a vždycky budeš mluvit
stejně.
Buď silný a měj jasnou mysl,
abys vždy kolem viděl jednotu 
toho, co tě obklopuje,
dotkni se skutečnosti,
ucítíš jemné chvění
každého rána,
raduj se z toho, že jsi,
s pokorou,
která nese pravé poznání,
že jsi jen část
mezi mnoha dalšími. 

Rainy,
dcero s tmavýma očima,
dotkni se větru, který rozechvívá
vnitřní síly hor 
naplno,
snaž se porozumět vnitřnímu napětí, 
co ovládá tvůj život,

co uchovává obraz mušky v kamení,
a světlo v ledovém krystalu;
přeji si, abychom
ta prostá slova
spolu sdíleli.

Bože, buď se mnou
při mé pokorné modlitbě: chci ti dát
sebe, jedinou naději, co znám,
nic jiného nevím
a taky nic víc nemám, 
co bych ti nabídl,
jen to, co jsi mi dal 
teď chci ti vrátit...

Děkuji.

DOUFÁ, ŽE USLYŠÍ

Někdo klepe.
 Klepe, klepe.
Na větračku nad mým vězeňským 
                                  kavalcem.

Neviditelný hlas, hlas.

Naléhavá prosba,
hlučné spiknutí,
které se snaží probudit život
  uprostřed bezživotí
  těchto stěn.

Klepe,
  klepe.
Klepe.

Jako nemocné srdce
 nebo slabé 
a rozviklané koleno.

Zoufalství ještě malé, zakrnělé. 
Žadoní,
úpěnlivě.

Naléhavě, naléhavě hledá
a doufá, že uslyší
příslib
odněkud shora
nebo třeba zdola.
  Odkudkoliv.
Jen ať se něco ozve zpátky.
  Cokoliv.
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PŘED ČASEM 

Když se modlil, přemýšlel:
o zemi, životě, společnosti.
O naší, naší vlastní. O našem srdci, krvi, duši.
Vaše, říkali naši dědové i báby.  
Vaše, naše, vaše, naše - pořád a pořád.

Když přemýšlel, modlil se:
vždy jsme to my, náš způsob života,
a proto musíme za sebe bojovat - pořád.

I dnes je třeba při modlitbě přemýšlet:
jsme vždy sami v zápase, naději a pokračování,
vždy v zájmu země, kultury a společenství.

ZNOVU OBDĚLÁVAT 

Někdy si zajdu do zahrady, co mívali jsme kdysi.

My všichni, děti, zkrátka každý, jsme na ní pracovali spolu.
Na jaře připravili půdu a vytrhali zimní plevel,
zaseli semínka a čekali až vzejdou, zalévali,
hlídali, aby je plevel nezadusil a vždycky jsme si při práci povídali.

Vždy jsme mívali dobrý oběd, bylo to jako piknik.
Vzpomínám, kolik jsme se nasmáli a navtipkovali.
Sousedé bývali vedle, jako my, ve svých zahradách 
a když se objevili, všichni jsme si mávali.

V šedesátých letech mí synové vstoupili do armády. 
Japonsko, Thajsko, Portoriko. Pracovala jsem na zahradě sama, 
zalévala a plela.
Kukuřici, čili, mrkev, řepu, cibuli, koriandr.
Někdy mi pomáhali vnuci a já jim vyprávěla o starých časech 

Teď už jsem starší. A současnost je zlá i dobrá,
tak jako před lety. Líbí se mi, co všechno je teď možné.
Někdy si zajdu na zahradu, kterou zase budeme obdělávat.

DÁREK CO DÁM I DOSTANU

Hold mým dětem, duben 1994. Charlotte, Severní Karolina

Otevři dlaně.
Nech na mě dopadnout světlo.
Podrž světlo v rukou.
Máš světlo ve dlaních.

Dnes ráno jsem se podíval do květináče,
co visí na zadní verandě z trámu.
Poupátka právě rozkvétají.
Bílé okvětní lístky, s narůžovělými stonky.

Když jsem se před časem vrátil do Pembroke,
viděl jsem odlétat z květináče ptáčka.
Když jsem dnes ráno otevřel dveře na verandu, uviděl jsem ho
   znovu.
Po špičkách jsem se kradl ven, přidržoval se dřevěného zábradlí
a hledal to, co jsem si přál najít.

A bylo tam, vrabčí hnízdo,
které by se mi snadno vešlo do dlaně. 
Bylo tam, uprostřed stvolů jarní rostlinky.
Jemná síť z drobných proutků,
uschlého listí, trávy a hebkého peří.
A na ní leželo pět křehkých vajíček,
menších než bříška mých malíčků.
Byly tam, našedlé skořápky, modře kropenaté,
opravdu tam byly.

Jen jsem se na ně díval,
cítil údiv a úctu
a věděl, že je musím nechat být, 
ten křehký, jemný život uvnitř. 
Dubnové světlo nás spojuje a chrání.

Báseň v jazyce Keresan: 

TAKTO MUSÍME POKRAČOVAT

» DA-AAH MEHYUU-NAH NUUDEH-GUYAH 
SRU’TSAH

Steh-gaadzeh yukeh kaatyah-stih nuwaakameh-eh sru’tsah.
Nieukah-chana sru’tsah, guwaa unah-kaatyah srahanu tyiemeeshi
dzeh-ehmishee,
guwaa dzieu-kai-ih-tishii, guwaa sramee-dzeh-ehmeeshi.

Duweh waitsih hanu stutah-ah-tehsi, emeh eh nyie-kai-ih sru-tsah.
Ehmih eh heyah sramee eh dawaa eh niwautra-skuwaadrumah.

Keemuu ehmih eh yuuni ganaatah’tsi:
Dawaah es aneh eh, dawaah eh aneh eh dzah.
Tuu dyuutrusrah dawaah eh aneh eh, nu daa guh.

» TAKTO MUSÍME POKRAČOVAT

Je třeba ohlížet se zpátky do minulosti.
Podívejme se tam a uvidíme, jak tehdy žil náš lid,
jak byl veden a jak dobře žil.

My, kteří žijeme teď, bychom se tím měli řídit.
Tak máme žít a tak to bude dobré a správné.

Jak víte, tohle se zpívá v písni:
Je to dobré a krásné, dobré a krásné.
Vždycky to bude dobré a krásné, vždycky. 
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kladypře

HIHDRUUTSI, V MÉM RODNÉM JAZYCE 

JE TOHLE MOJE JMÉNO

Hihdruutsi. Pocházím z rodu Eagle 
a žiju v Acqu.
Patřím ke kmeni Acoma.
Proto se považuji za jednoho z nich.
Nemohu být nikdy jiný.
Dobře si to zapamatujte.
Podle toho mě vždycky poznáte.

Ať mě potkáte na severu, západě, jihu či východě,
podle toho mě poznáte.
A řeknete: Vždyť to je Hihdruutsi!
Kdepak se asi toulal?
A zdali se mu daří dobře?

A pak dodáte:
Jak se máš Hihdruutsi?
Všechno v pořádku?

Ano, a takto mě vždy poznáte.

KAWESHTIMA SDÍLÍ SVŮJ ŽIVOT 
SE MNOU
A JÁ SDÍLÍM SVŮJ ŽIVOT 
S KAWESHTIMOU

Když se podívám na sever, vidím Kaweshtimu.
Ta mocná hora je jak modlitba.

Za chladných zimních dnů 
je Hora vysoká, obrovská, silná a posvátná.
Za horkých letních dnů 
je Hora ostrá, jasná a věčná.

Od světa stvoření po všechny dny
je to jasné.  
Ať žiju kdekoliv, 
znovu si připomínám,
že jsem nikdy neviděl jinou horu,
která by se mi tak jasně vryla
do myšlenek i do srdce.

Když si potřebuju vybavit
svůj domov, zem, rodinu,
když si k uzoufání stýskám
po sobě samém,
vybaví se mi Hora.

Ona si přeje být se mnou 
a já s ní sdílím svůj život.

5 5 5

Simon Ortiz (*1941) pochází z kmene Acoma Pueblo, z Orlího klanu. Vyrůstal ve vesnici McCartys (Deetzeyaamah) na území rezervace. 
Přestože dnes píše převážně anglicky, mnohé básně mu vycházejí i v jeho rodném jazyce Keresan. Ortizova poezie je totiž úzce spjata s his-
torií kmene, která byla předávána ústně po mnoho generací. Stejně důležité místo v jeho psaní má i krajina Nového Mexika. Simon Ortiz 
patří k nejčtenějším a nejuznávanějším indiánským spisovatelům v USA a podle kritiků je jednou z klíčových postav tzv. americké indiánské 
renesance. Získal mnoho literárních ocenění, vydal knihy Going for the rain, A good journey, Woven stone, From sand creek a další. V sou-
časné době učí indiánskou literaturu na Arizona State University.

Libuše Hornová je absolventkou Filozofi cké fakulty UP v Olomouci v oborech angličtina a čeština. Po absolutoriu zůstala na této 
fakultě a věnovala se výuce anglického jazyka. Českým jazykem se zabývala jako cizím jazykem pro zahraniční studenty už na počátku 
své kariéry (60. a 70. léta) a později na Univerzitě v Londýně na Škole slovanských a evropských jazyků (1991–3). V r. 1973 získala titul 
PhDr. a v r. 1991 titul docent anglického jazyka. Její výzkumné zaměření bylo vždy na srovnávání typických rysů 
anglického a českého jazyka, což bylo tématem hlavně její docentské práce a některých publikací. Odtud take zájem o překládání, na které 
však není při kariéře vysokoškolského učitele mnoho času. V Nakladatelství Paseka vyšel v roce 2002 její překlad knihy Romeshe Guneseke-
ry: Reef (Útes). Od r. 1994 pracuje na Katedře anglického jazyka Pedagogické fakulty v Olomouci.
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Jaroslav Valečka: Na půlnoční | 2007
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R E C E N Z E

Do rozhodování porotců z Magnesie Litery povědomí o hod-
notách české literatury proniká v míře mnohdy zcela zanedba-
telné, občas však jejich verdikty mají něco do sebe: například 
hned na začátku třetího tisíciletí se v kategorii poezie objevil 
mezi nominovanými neznámý Pavel Hejátko. Literu za poezii 
sice nedostal, psát však také nepřestal – jenže dostat se k jeho 
knihám veršů je přetěžký oříšek. A tak následující kritické a re-
cenzní řádky mají být v prvé řadě určitou hodnotíci rekapitulací 
dosavadní autorovy tvorby – včetně shrnutí několika základních 
biografi ckých poznatků.

Ty totiž stojí za to! Čtěmež v jeho první (?) sbírce Hlenobytí, 
ve sbírce „sociálně-politické poezie“, správně psáno sociálně-
politické, shrnující autorovu poezii z let 1995–2001, že Pavel 
Josefovič Hejátko (takto zde sám sebe pojmenovává) je... a teď 
pěkně po pořádku a nic nevynechejme: Básník, publicista, ras-
taman, antiamerikanista, fi lozof, orientalista, konopný vizionář, 
novodobý disident, terorista, zahradník, cestovatel, hudebník, 
politický radikál, feminista, cyklista, internetista a antimobilista. 
To byl zřejmě jen určitý výběr, platící v roce 2001, kdy rakovnic-
kému rodákovi Hejátkovi nebylo víc než dvacet šest let (je roč-
ník 1975). Mladému teroristovi a zahradníkovi v jedné osobě... 
Inu, vším, čím jsem byl, vším jsem byl rád, jak víme již od dob 
Nerudových – a co dále zvíme o Hejátkovi? Že svou druhou 
(?) sbírku Tanec kostlivců (obsahující verše z let 2002–2005) 
podepsal Pavel J. Hejátko; patronymum Josefovič, odkazující 
asociativně k synu Josefa Jungmanna, se tudíž kamsi vytratilo.

Tuto druhou knížku autor obecně charakterizoval v anotaci 
jako „poezii účelu, měnícího se na úděl“, věnoval ji „Největšímu 
Čechovi, který kdy žil“ (pokud neuhodnete, o koho jde, tak 
o Karla Kryla) – a najdeme zde též novější informace o autorovi: 
je to například šéfredaktor art magazínu Tetování (o bodyartu), 
dále nejopiercingovanější člověk České republiky (zjevně předčí 
i hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra Franze), prý 
druhý nejpotetovanější člověk v této zemi, v neposlední řadě 
propagátor rastafarianismu coby fenoménu dneška i zítřka, 
posluchač afrikanistiky a rusistiky (!), významný bojovník 
za práva menšin, za rovnoprávnost vizuální jinakosti, za pravdu 
a všechny druhy svobod, jakož i silný odpůrce Spojených států 
amerických. To není málo, to je naopak na věk třiceti roků 
tuze dost. A z Hejátkových veršů vyplývá, že byl také jeden čas 
potrestaný odnětím svobody. Vnímá sam sebe jako disidenta 
21. století.

Toť jsou fakta, leč fakta jsou ošemetná věc, proměňují 
se ve víru času někdy jak zjančená, a proto se raději držme 
stálejších a spolehlivějších ukazatelů: totiž otázky, jaké jsou pa-
rametry Hejátkovy poezie, čili jaké jsou a jak vyznívají autorovy 
texty, napsané a sepsané nanejvýš ve věku třiceti let, vydáva-
né nejprve v polistopadovém samizdatu a poté v nevelkém 
nakladatelství? Lze v tomto případě a při takovém předběžném 
posouzení vskutku brát za bernou minci, že se básník všude 
charakterizuje jako protivník „současného konvenčního sys-
tému“, brojí proti veškerému establishmentu, ať data staršího 
či data novějšího – a z hlediska básnické poetiky je mimo 
veškerou pochybnost pokračovatelem literárního undergroundu 
zvláště z let sedmdesátých, vědoucím, že „leckterá osudová po-
slání jsou z většiny jen k posrání“, slyšícím všude vůkol samé 
„myšlenky kvákalů“ a vidoucím v nynějším společenství v prvé 
řadě „morálně pokřivenou kolonii“, v níž hrozí „krach lidství“, 
spojený s vládou „demokratury“. Celý svět totiž básníka i obča-
na Hejátka podle jeho vlastních slov napořád „provádí peklem“ 
– načež autor nikoli náhodou si volí poezii jako způsob, kromě 
terorismu a zahradničení, jak naň reagovat a jak se ze svého 
životního pocitu na tento pád vyzpovídat.

Není nic generačně pochopitelnějšího a srozumitelnějšího 
než spontánní stejně jako racionální negování, ba zavrhování 
onoho „současného konvenčního systému“, což ve svých 
sbírkách činí a takto za podobně smýšlející část pokolení 
nynějších třicátníků promlouvá verši a básněmi Pavel Hejátko, 
ať Josefovič nebo J. Zavrhovat zavrhuje, zároveň však svou 
vlastní tvorbou více než zjevně vstupuje do jiného „konvenč-
ního systému“, to znamená do soudobé scenérie postmoderní 
poezie, zvláště postundergroundového ražení. A zdaleka neje-
nom postundergroundového: básnická pozice autorova je přímo 
příkladně romantická, případně novoromantická, jeho protest 
proti zkaženému světu v sobě obsahuje klasický světobol lite-
rárního romantismu s jeho žalostností nad jevovou přízemností 
biedermeieru, s jeho rozervanectvím, s jeho touhou po skuteč-
ných titánských a démonických skutcích, nikoli po přijetí sou-
časnosti, tohoto „díla úchyla“. A k tomu přistupuje sugestivní 
tradice dekadentní, k beznaději disgustovaná vrchovatou mírou 
prý rozumné zvrácenosti světa, který se kdysi jevil stejně zka-
žený a zmarněný jako Hejátkovi dnešek – ne-li ještě zkaženější 
a zmarněnější. Dokonce i politikové byli tehdy jako teď v očích 
nonkonformních umělců „věčným zdrojem hlouposti“.

Vladimír Novotný: 

ROZERVANÉ BÁSNĚNÍ O BYTÍ V HLENU

Pavel Josefovič Hejátko, Hlenobytí (Tempo, Třebíč 2002) 1. vydání, náklad a cena neuvedeny, 120 stran. – Pavel J. Hejátko, 
Tanec kostlivců (Tempo, Třebíč 2008), 3. vydání, náklad neuveden, doporučená cena 149 Kč, 104 strany.
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cenzere

Jenže náš rakovnický rodák, žijící na Moravě, není po třicít-
ce vetchým literárním romantikem ani satanisticky obzírajícím 
svět dekadentem; jeho novodobá undergroundová poezie je 
příkladem či ještě více pokusem o současné epické básnictví sui 
generis; rozuměj takové epické básnictví, které celostně vyplývá 
a vychází z autorovy fi losofi e světa a jeho marného úsilí prosa-
dit ve svém okolí i nosnou fi losofi i činu. Nelze nepoznamenat, 
že spřízněnou, subjektivně epickou tóninu by antiamerikanista 
Hejátko snad už na první pohled měl rozpoznat ve výsostné 
tradici severoamerické poezie, ve Whitmanových Stéblech trávy 
či v básnické produkci epickými gesty svou rozervanost a roze-
klanost přemáhajících beatniků: ostatně právě k nim má autor 
nejblíž a to oni jsou jeho pravými a nefalšovanými uměleckými 
i občanskými guru.

Jenže nesouhlas s nynějšími (stejně jako dřívějšími) tvář-
nostmi světa a s psychologickými újmami jeho lidiček se jistěže 
dá vyjádřit vskutku všelijak, pokud však tak činíme v poezii, 
balancujeme nad šeredně hlubokými propastmi. Na jedné 
straně pisatel „sociálně politické poezie“ sází na věrohodnost 
a hodnověrnost svého životního postoje a fi losofi ckého zření, 
na straně druhé pak zde vše stojí a padá s kvalitou, nejednou 
i náležitou citovostí básnického tvaru: od výkřiků přetékajících 
bolestí a zmarem bývá krůček pouhý k patetickým a mnohdy 
umělým deklamovánkám. Obojí je v Hejátkových knihách 
vydatně zastoupeno, obojí pramení z autorova vědomí hojných, 
přímo nekonečných i dnešních společenských, politických 
i morálních životních deziluzí, z tragigroteskního „zápasu srdce 
a penisu“.

Zhrzenost, rozčarovanost, zklamání ze světa má sice 
samozřejmě hodnotu o sobě, zejména v emocionálně ambici-
ózní poezii však musí nabýt také hodnoty neotřelého básnic-
kého vidění. Přestože je rozhorlení a rozhořčení ze soudobého 
myšlení, jednání a chování u Hejátka nadmíru intenzivní, v jeho 
vlastní poezii mnohokrát neblaze triumfuje tendence k výrazové 
extenzitě. Vše, co autor natolik bytostně prožívá, není zde často 
přetaveno do patřičně bytostně s tím souvisejícího tvaru básně. 
Jenže tam, kde dominuje extenzita, začíná se do básnických 
textů vkrádat publicističnost, mnohoslovnost, verbalismy – 
dokonce i specifi cká podoba naivismu, jistěže nikoli v tvůrčím 
postoji, nýbrž do určité míry (záměrně?) až nemotorném 
tvůrčím výrazu.

Pavel J. Hejátko ve svých vzývajících textech de facto 
trýznivě referuje o tom, co jeho oči „musely vidět“, byť kolikrát 
v intencích slavné sbírky Ivana Diviše Moje oči musely vidět 
– a volí si také podobný poetický žánr, tj. skladbu, sestávající 
buď z téměř nekonečného sledu dílčích básnických lamentací 
a básnických protestů, anebo rušící členění na samostatné 
básně a přichylující se k beatnické cyklizaci záznamu životního 
prožitku. V tomto ohledu by nebylo nemožné přetvořit básně 
z první sbírky do dlouhého zpovědního cyklu – a naopak 
přetvořit cyklický Tanec kostlivců do sumáře jednotlivých básní 
i s názvy. Tyhle žánrové nuance autorovi zřetelně unikají: tvrdí 
například, že Tanec kostlivců je „jednou velkou básní“, což ale 
platí jen do s. 86; pak následují, resp. jsou k celku přičleněny 
básně naprosto odlišné, například komponovaná lyrická scené-
rie Týden, dále „literárně-osudový žalm“ Reality show, posléze 
ještě „trocha eposu“ a apokalypticky apelativní závěrečný zpěv 

Dračí monstrum: nejde tedy v žádném případě o „jednu velkou 
báseň“.

A rovněž a žel nejde ani o knížky, které by prošly redakčním 
dohledem. Hejátko se sice označuje za „básníka, publicistu, no-
vináře a spisovatele“, s pravopisem je však na štíru a ověřovat 
si jména či názvy nejspíše pokládá za nelibý ústupek „konvenč-
nímu systému“ včetně Pravidel českého pravopisu. A tak v jeho 
textech narážíme na hrůzné pravopisné kiksy („dobili hrad“, 
„verbeš“, „schrbený“, „logaritmus“, „džběr“ aj.). Ve škole asi os-
tentativně neposlouchal, když se učili o shodě přísudku s pod-
mětem. Stejně nemilé jsou jeho faktické chyby: Hejátko neví, 
že správně je Ken Kesey, ne Kessey, že Mohorita není Mohoryta, 
že „Che“ nebyl Ernest, ale Ernesto, že Brecht nebyl Bertold, 
ale Bertolt, že „největší Čech“ Kryl nenapsal Zbraně pro Erato, 
nýbrž Zbraně pro Erató. Atd. A když v obsáhlém poděkování 
jmenuje jistého Josefa Haška, není nám povědomo, zdalipak jde 
o záměrnou recesi, anebo o vzdělanostní lapsus.

Básně třicetiletého autora nakonec vyznívají – a nejspíše 
měly a přály si takhle vyznívat – jako programový generační 
protest vůči současné době, tj. vůči nynějšímu času, vůči celé 
epoše či éře, která podle něho „vzala mladým jejich jinakost, 
romantiku a nekonvenčnost“ a nahradila tyto klasické hodnoty 
„všedností, předvídatelností a kariérou“. Z tohoto pohledu jsou 
obě Hejátkovy knihy veršů jednak nebolestínským žalozpěvem 
nad zkonvenčněním nekonvenčnosti, jednak odmítnutím toho 
všeho, co on sám se zjevnou štítivostí označuje v rutinním 
životním reálu právě jako „předvídatelné“. Ve své pozdně un-
dergroundové poezii se ale Hejátko nevyhnul ani jednomu, ani 
druhému: někdy je jeho imaginace vábivě „nepředvídatelná“, 
podruhé a neméně často však sklouzává k „předvídatelnosti“, 
bývá v odporu ke konvenčnosti ba i zřetelně konvenční. To se 
může přihodit – zvláště mladému básníkovi, který si v naší 
namnoze obskurní civilizaci nikoli neprávem připadá jako „ci-
zinec v domově důchodců“. A co je ještě horší, především jako 
ve světečku nepřestajného „hlenobytí“.
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Čas od času zachytíme v množství každodenních zpráv ně-
jakou zmínku o Lužických Srbech, malém slovanském národu, 
jehož vlast leží na jihovýchodě dnešního Německa ve vesnicích 
a městech s libozvučnými názvy, z nichž asi nejznámější a také 
největší je Budyšín. Trochu se vtírají fráze o malém, ale hrdém 
národu s bohatou a dodnes živou kulturní tradicí, ve skuteč-
nosti však oslavné a obdivné litanie patří spíše minulosti. Ještě 
zhruba před sto lety bylo Lužických Srbů jistě přes 150 000, ale 
dnes je to asi jen třetina tohoto počtu. Ve zmíněném Budyšíně 
i dalších enklávách můžeme stále zaslechnout hornolužickou 
variantu jejich řeči, číst dvojjazyčné nápisy nebo si koupit 
noviny a knihy z Domowiny i poslechnout jejich rádio či zajít 
do národního divadla, aktivních, každodenních uživatelů 
jazyka však už bude jen okolo deseti tisíc. Ještě tristnější je 
to s dolnolužičtinou – z té se pomalu stává vymírající jazyk 
nejstarší generace. Národní hrdost nebo tradice ustoupily prag-
matismu, jak se uživit v krajích bývalé NDR s relativně vysokou 
nezaměstnaností, mladá i střední generace potřebuje mluvit 
nejen perfektně německy, ale věnovat se i dalším jazykům, boj 
o lužickosrbské střední školství je z dlouhodobého hlediska 
zřejmě prohraný. Impozantní velikonoční jízdy stovek krojova-
ných zpívajících jezdů na koních jsou sice hezkou podívanou 
pro místní i pro turisty (a nemálo jich sem jede právě za touto 
podívanou i z Čech), ale cynik by mohl už poznamenat, že se 
Lužickým Srbům a jejich folklóru dostává podobné pozornosti 
jako nějakým exotickým kmenům, jejichž muži se také párkrát 
do roka převlečou do nepohodlných krojů a sehrají více či méně 
profesionální představení pro turisty. Všemocná chapadla trhu 
a globalizace postupují a prostupují všude, ale nejsou to jen ně-
jaké ďábelské destruktivní procesy, sami Lužičané prakticky stej-
ně jako ostatní národy v Evropě vědí nebo aspoň tuší, k čemu 
je dobrá Evropská unie, co je to demokracie (na rozdíl od té 
socialistické) a jak funguje volný pohyb lidí, zboží i kultury. Vědí 
a tuší, že ještě nedávné sny o vlastním státě – Lužičtí Srbové 
ho nikdy neměli, přestože jakési sliby padaly ještě po obou svě-
tových válkách – přestávají být nejen aktuální, ale také účelné. 
Jen by to všechno nemuselo být tak rychlé a svým způsobem 
bezohledné, zejména pokud se nová doba podepisuje na kultu-
ře, literatuře obzvlášť. 

Už nejstarší generace českých obrozenců na počátku 
19. století sledovala se zájmem dění okolo utlačovaného 
nejmenšího slovanského národa a tradice česko-lužické vzájem-
nosti nabývala postupně až unikátních podob. Tak například 
krátce po druhé světové válce působilo několik let v Liberci 
a Varnsdorfu lužickosrbské gymnázium, měli jsme a máme 
dlouhou tradici sorabistických studií a seminářů, poměrně 
aktivní a činorodá je Společnost přátel Lužice, která vydává také 
už osmnáctým rokem pravidelný Česko-lužický věstník. (Ovšem 
nebyli bychom ani v Čechách, abychom se v letošním březno-

vém číslo nedočetli, že „část staré redakce odchází ze společ-
nosti, protože odmítáme nově zvolené vedení SPL.“) Každoroční 
varnsdorfský Svátek lužickosrbské poezie, ale i řada dalších akcí 
jsou také příležitostí k osobnímu setkávání s lužickosrbskými 
spisovateli. Dá se říci, že v Čechách lužickosrbskou literaturu 
relativně dobře známe a svým způsobem i ctíme – dostupné 
jsou překlady některých „klasických“ i současných autorů (např. 
Jurij Brězan: Krabat, Jurij Koch: Sestup z hor snů, Jozef Nowak: 
Píseň – větrná družka, Měrka Mětová: Výlet do ráje), můžeme se 
však setkat i s řadou sborníků, výborů, dvojjazyčných a pří-
ležitostných tisků (ne náhodou jich patrně nejvíce produkuje 
varnsdorfská knihovna). Už v roce 1976 vyšla v tehdejší 
odeonské Světové četbě ve výboru a překladech Josefa Suchého 
antologie lužickosrbské poezie Vřesový zpěv a o pět let později 
obdobný soubor povídkové a drobné prózy Skrytý pramen. 
A právě na Vřesový zpěv vědomě navazuje letos Milan Hrabal 
další antologií lužickosrbské poezie Jazyk, jímž porozumíš 
větru (nakladatelství PROTIS, Praha). 

Milan Hrabal, činorodý autor téměř tuctu básnických 
sbírek, má mezi lužickosrbskými autory řadu osobních přátel, 
neúnavně a při každé příležitosti představuje jejich tvorbu, 
„žije“ zmíněnými Svátky lužickosrbské poezie, a angažoval se 
například před několika lety při podpoře snah o zachování lu-
žickosrbských středních škol. Postupně se také vypracoval nejen 
ve znalce tamního literárního a společenského dění, ale také 
v pečlivého překladatele, byť se jazyk naučil v podstatě jako 
samouk. Jazyk, jímž porozumíš větru začíná u autorů, kteří 
v době vydání Vřesového zpěvu patřily k mladým a začínajícím, 
dnes to jsou pánové jak se říká v nejlepších (i básnických) 
letech: Kito Lorenc (1938) a Benedikt Dyrlich (1950). K nim 
můžeme přiřadit i Beno Budara (1946) – všichni tři psali a píši 
poezii poměrně rozmanitou, od společenské lyriky s národními 
a historizujícími prvky až k drobným intimním a milostným bás-
ním. U mladších básníků, zastoupených v našem svazku, však 
už očividně klesá frekvence slov jako „národ“, „Lužice“, „válka“, 
„odpuštění“ a nastupuje jakási postmoderní, hravá, ale i leckdy 
osobně bolestná lyrika. A tak například u Beaty Nastickec 
(1973) už lužickosrbské příznaky, dá-li se to tak nazvat, prak-
ticky nenajdeme, jako kdyby její krátké básně o lásce, zklamání, 
podzimu nebo pomíjivosti okamžiku napsal kterýkoliv jiný 
evropský nebo americký básník... Je to dobře, nebo procesem 
„odnárodnění“ ztrácí poezie tohoto malého národa svůj základ-
ní, tradiční rozměr? Každopádně hodnotím-li pouze čtenářský 
zážitek, pak se není o čem moc bavit a naznačený problém je 
trochu umělý – díky pečlivému výběru, který sází především 
na kvalitu básní, na sílu slova a obrazu, na sdělnost i pestrost, 
si přečteme s chutí a se zájmem nejen Budara nebo Dyrlicha, 
ale i básnířku s pseudonymem Lenka, Marju Krawcec nebo 
Timo Meškanka. U některých jiných jmen (Pětr Thieman, Róža 

Vladimír Píša:

ČEKÁNÍ NA SLOVO

Jazyk, jímž uslyšíš vítr, antologie lužickosrbské poezie (Protis Praha, 2007), vybral, přeložil, uspořádal a poznámky k básním 
napsal: Milan Hrabal, předmluva: Leoš Šatava, ilustrace: Isa Bryccyna
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cenzere

Domašcyna) jsou zřejmé snahy neoddělovat národní ostrůvek 
od velkého moře německé poezie. Aktivních básníků a básnířek 
působí dnes v Lužici (z drtivé většiny v Horní) asi třicet, daná 
antologie jich zahrnuje přesně dvanáct, pěkně šest žen a šest 
mužů. Zdá se, že vznikl dostatečně reprezentativní a přehledný 
obraz typického básnického dění u zajímavých sousedů. Jde 
o soubor opravdu moderní poezie, která ve své většině může 
dobře obstát v konkurenci ostatních, „větších“ evropských lite-
ratur. Výmluvné je i „vybavení“ knihy: obsáhlá předmluva Leoše 
Šatavy přibližuje dějiny a kulturu Lužických Srbů, básně uvozují 
poměrně podrobné autorské medailónky, přes patnáct stran za-
bírá obsažný poznámkový a vysvětlivkový aparát k básním, díky 
kterému se čtenář dozví mnohé reálie z lužickosrbského terito-
ria a dějin a seznámí se s řadou významných postav kulturních 
dějin Lužických Srbů. Na závěr ještě Milan Hrabal připojil kromě 
podrobné Ediční poznámky také osobitou Poznámku překla-
datele. Ostatně během asi deseti let, kdy materiál ke knize 
shromažďoval a překládal, častokrát narazil na to, jak je ošidné 
překládat například homonyma z blízkého jazyka, jak je důležité 
pochopit věcný kontext básní nebo samotný autorský záměr. 

Těch homonymních výrazů – vedle obdobného počtu synonym 
– je víc než tisícovka, a tak je třeba opravdu zvýšené pozornosti 
při překládání výrazů klětka – zda jde o kazatelnu nebo skuteč-
ně klícku, jestli básník výrazem ładko míní náves nebo políčko, 
že kulki jsou kotníky, a že třeba krupjana kołbasa je úpravou 
i chutí jiná, než naše jelítko (stačí ochutnat) atd. Někdy stačilo 
podívat se do slovníku, jindy to nebylo možné spolehlivě zjistit 
ani z kontextu básně. Autor si toho byl vědom, a tak se všemi 
básníky a básnířkami své překlady důkladně konzultoval. 

Vyšla velkorysá kniha, obsahově i vydavatelsky – zmiňme 
také ilustrace (Isa Bryccyna) nebo i to, že se nešetřilo na vazbě 
ani papíru. Bylo to umožněno především díky fi nančním pod-
porám a darům i ochotě autorů poskytnout texty bez nároku 
na honorář. Teď jde o to, aby publikace pokud možno rychle 
překročila okruh přátel a znalců lužickosrbského lidu a kul-
tury (byť je relativně početný) a oslovila čtenáře i recenzenty 
v českých i řekněme evropských rozměrech. Jsem přesvědčen, 
že Jazyk, jímž porozumíš větru šanci má.

Antologii si můžete objednat na adrese: www.kosmas.cz

Milan Hrabal:

SMÍRČÍ KÁMEN KARLY ERBOVÉ

Karla Erbová, Smírčí kámen (Protis Praha, 2007)

Od roku 1966, kdy Karla Erbová vydala svou prvotinu Ne-
klid (tehdy ještě pod jménem Papežová), nemohla čtvrt století 
publikovat. Teprve počínaje rokem 1991 se dlouho zavřený 
autorský šuplík směl vytěžit pro různá česká nakladatelství . 
A začíná období pro autorku velmi plodné, protože rok co rok 
přichází s novou knížkou – nejčastěji básnickou. Naštěstí to 
nejsou už dávné šuplíky, ale tvorba ryze současná – co je nej-
podstatnější – stále si udržující svůj vysoký umělecký standard. 
Není to ani zdaleka jen jakási arteterapie těžce zkoušené ženy, 
ale svébytné, zralé básnické dílo.

„Od té doby / co jsem si postavila smírčí kámen / za tvoje 
bláznivé skutky /... / i za ty hrůzy cos mne nutil žít / poněkud 
lépe spím...“, tak začíná titulní báseň sbírky Karly Erbové Smírčí 
kámen (Protis, 2007). Bez okolků zde autorka otevírá dveře 
do soukromých míst, pocitově místy až plathovsky syrové verše 
nenabízejí mnoho naděje. Především zkušenost setkrát ověře-
nou, především dotek jednoho nesmlouvavého osudu. Erbová 
je ale básnířka zkušená a nedopustí, aby po přečtení jejích 
veršů ve čtenáři nezůstaly pouze nepříjemné pocity podobné 
závěru zmíněné básně: „po bouři to co kdysi bylo stromem 
/ třískami vyčítavě trčí / do všech stran“. Svůj příběh dává 
prožít na pozadí dobového kontextu, využívá bohaté obraznosti 
i široké slovní zásoby: „Je pozdní hodina Ta chce pít // Jak by 
se právě v tobě vzňal / kus borového lesa“ nebo „Sírius přešel 
celé okno / spánku jak zázvoru...“ a nebo „Stojí v polích kříž 
/ Strom podestlal si zlatookou mědí / a hlava stříbrnou...“. 

V takovém sousedství lze unést i pasáže využívající snad až 
příliš konkrétní (i v krátkodobé lidské paměti téměř smazané) 
události nebo reálie, viz např. „Copak nás ještě nefackuje hanba 
/ že si to necháme líbit? // Například onen bohorovný kýč: I nad 
Hradčanami neonové srdce – / znamení bordelů...“ Být to u Kar-
la Kryla, nic bych nenamítal, ale Erbová jistě nemá v úmyslu 
psát protestsongy. Přestože by možná bylo zajímavé sledovat, 
jak publicistická praxe ovlivňuje vývoj básnického vyjadřování 
některých tuzemských i zahraničních básníků, u Karly Erbové 
to není podstatné. Daleko závažnější a také patřičně umělecky 
silná jsou místa, v nichž se podařilo předat naději, útěchu 
i moudrost smíření s vlastním osudem i pozemskou konečností: 
„Pak může přijít Ona s ostrým drápkem / Snad že už čas – / 
snad že už pryč – // Vždycky to byla pouze pryčna / v spo-
lečný stodole / vystlaná vlastním dechem // Teď už se neboj 
Přijde tunel / První a druhý / Před Tišnovem třetí“.
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Stanislav Černý narozen 1984 žije ve Šternberku. Publikoval 
v hostovském hostinci, v olomouckém Těžkoříct, v Psím víně, 
Dobré adrese, ve Tvaru ho B. Správcová rozdupala v Továrně 
na absolutno. Kromě malé fotečky sbírka postrádá jakékoli údaje 
o autorovi vyjma adresy na webové stránky: www.sweb.cz/stani-
slaweb. Sympaticky útlá knížečka (60 stran) je členěna do čtyř 
oddílů, básně v nich řazené pocházejí z let 2004–2006.

První oddíl nese název Vně mě (2004) a tvoří ho kratší až 
krátké básně. Dříve, než však lžička spadne do kafíčka a udělá 
žbluňk, je třeba se osmělit.  Jednak stavba Černého básní se 
může jevit jako záměrně střihem komplikovaná a potom, napří-
klad hned v úvodní básni, může odradit už tolikrát ohmataný 
hmatník ticha. „čuchám plyn a je to u výfuku noci, / po hmat-
níku ticha / naběhnuté prsty po ubruse jdou / a rozum hloubí 
do falešné cti / se – na všechno srát, stejně stroje“.

A dalo by se dupat, jako v té zatrachtilé absolutistické 
fabrice. Dost možná však také proto není při listování v knih-
kupectví dobré začínat právě první básní. Byla by však škoda 
vrátit tuto sbírku zpět do regálku.

S Černého básněmi se to má jako při sestupu do neznámého 
sklepa bez baterky. Sotva že člověk škrtne sirkou aby se rozhlédl 
a dohledal vypínač, už si spálí prsty a sirka zhasne. Chvíli trvá, 
než si čtenář zvykne, než přijme autorův rozstříhaný styl. Kdo 
má rád prostor pro vlastní dosazování smyslu básně, přijde si 
na své. Ale přitom se nejedná o roztříštěnost, o nahodilé shluky 
slov, mající navodit bůhvíco. Autor se nůžkami ohání nadmíru 
zručně a patřičná strohost je z jeho vystřihovánek patrná na prv-
ní pohled. Básně mají údernost: „strach – ach jo – je hlava dole 
/ kam se koukám – do kroku / v klidu se bojím – vypadat přát“.

Další oddíl se jmenuje Katarakta a pochází z let 
2004–2005. Zde se už střihoruký autor začíná poněkud 
ukázňovat, začíná být popisnější, v básni Rovnání proběhne 
i delší dialog a autor se pustí též do vyprávění. V tomto oddíle 
spočívá skromně skrytá i skvostná báseň nadepsaná jen číslicí 
32: „vykupuje se čas/ zajíce v pytli básně / rozbřesky a sbřesky / 
do těch dolin nezběhneš se / jehly jsem ti sležel“.

Poslední verš téhle básně dovede duši rozvibrovat a hovoří 
o slibném příslibu v budoucí tvůrčí autorův potenciál. A dost 

Jaroslav Valečka: Masopust | 2005

Petr Štengl:

NA VLASTNÍ KŮŽI BÁSNÍK

Stanislav Černý, Na vlastní kůži verše (nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2008), jako první svazek edice Původní české poezie.
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Petr Štengl:

TAM KDE TEČE KDYSISSIPPI TEMNÝ PROUD

Milan Kozelka, Život na kdysissippi (Host 2008), vydání první

možná bude zajímavé v budoucnu sledovat i souboj mezi jeho 
básněmi lyricky abstraktního střihu a mezi těmi příběhovými, 
čemuž by mohla napovídat předposlední báseň s názvem 12 
umístěná v oddílu Katarakta: „bylo mi pět a přijeli bratranci, 
/ ještě dnes má dospěláctví číslo 12, / chci být hlava jako oni, 
/ staršímu bylo asi dvanáct let --- / sice jsem za dveřmi kálel 
na svět, pámbů v pokojíčku, / ale řekl jsem si do dvanáctky 
/ jak do květu v- je mi dvacet, studuju, / kdysi jsem všechno 
věděl -/ a dvanáctka, kdy bude? / bude k půlnoci, dávali na vl-
nách/ tvorbu sotva třináctileté, / bylo to tam, proboha –“.

Zde se Černému podařilo použít to nejlepší z obou forem, 
úspornost až těsně na okraj a velkou vypravěčskou sebekázeň.

Další oddíl Tatáž? pochází z let 2005–2006. Je to oddíl 
nejdelší a i básně v něm čítají několik stránek. Každá z básní 
je uvedena citací úryvku z děl českých a jednoho světového 
literárního velikána. V poetickém stylu uvedených básníků se 
Černý pouští do veršování.

A začíná rotyka. Autor řádí jako černá ruka, chrlí ze sebe pa-
tos spolu s drsným chlapáctvím, bůh i nebůh se tu perou hlava 
nehlava. Po vzoru svých idolů se autor pokouší držet stavbu 
básně pohromadě, což se mu nedaří. Jakkoli upřímně míně-
no, jakkoli v pohnutí citů (první báseň tohoto oddílu Ve mně 
zvuky a je věnována památce obětí vánočního kataklyzmatu 
v Jihovýchodní Asii), jen se zaťatou vůlí se jimi statečný čtenář 
prokousává. Černý si zde zkouší dobové formy i styly, vrávorá 
opilecky ve svých verších, opratě z rukou dávno puštěné. Oddá-

vá se blouznění. Údivem žasne čtenář. Chápu, obdobím obdivné 
úcty, zasažen vlivem velikánů, musí si patrně projít každý autor. 
Proč však řadit taková cvičení do sbírky? Reynek, Holan, Diviš 
a další byli a budou jen jedni. Zřejmě se jedná o poctu, budiž, 
ale možná by stačila skromná kytička na hrob. 

Poslední oddíl sbírky se jmenuje Záměr sbírky nestavěno 
a je datován lety 2005–2006. Zde si autor dál zkouší různé 
formy básní. Báseň 47: „mám se mám / - chám to / - nejen 
nedej že / - netak kurva / - pokud bože / - až sem ty / - pocit 
který / - nic ne zdaž? / - kterak tenti / - celkemchtíce / - kdyby 
ryby / - málo vzato / - mám se mám“

A povětšinou se mu daří. V kratších básních je si jistější, má 
text zřetelně pod kontrolou. Po předchozím oddíle si zde čtenář 
přijde na své a má šanci uchovat si z celé sbírky celkově dobrý 
dojem.

Sbírka Na vlastní kůži verše může zaujmout svojí nesouro-
dostí, což se jeví v daném případě jako klad. Jako by celá byla 
bitvou o styl. Dají se v ní najít vynikající verše. Černého poetika 
ční nad šedou masou průměru, i přes to, že oplývá nedostatky, 
či řekněme zbytečnostmi. Místy přebujelou erotičnost, která 
však vyvolá jen shovívavý úsměv, patosem a banalitami tradiční-
ho charakteru, prvoplánovou nesrozumitelností. Jenže nad tím 
vším vítězí básně a verše opravdové, takové, s nimiž ztotožnit 
se, je radostí. A do budoucna, nám čtenářům, Stanislav Černý 
jehly dozajista sležel.
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Milan Kozelka (nar. 1948 v Kyselce u Karlových Varů) je 
performer, básník a prozaik. Vystudoval školu života, načež se 
zabýval ponejvíce výtvarným uměním (performance, akce, land 
– art, happening, minimalismus apod). V době normalizace byl 
opakovaně perzekvován a několik let vězněn (Pankrác, Bory, 
Mírov). Vydal básnické sbírky Koně se zapřahají do hracích 
automatů (Votobia 1999), Gumové projektily (J. W. Hill 2000) 
povídkové knihy Ponorka (Votobia 2001) a Celebrity (Gulu – 
gulu 2004). Jeho výtvarné práce jsou zastoupeny v domácích 
i zahraničních galeriích. V současné době žije v Praze.

Dá se dnes stát mimo lajnu, protože je – li vůbec lajny něja-
ké? Není dnešní člověk už tak otupělý vším neřádem, který ho 
obklopuje, že takový vybočující pokus předem odzívá, jakožto 
beznadějné gesto, jako výkřik do tmy? Protože apel, který by 
dokázal probrat z letargie, vždyť všechno tu už přece bylo, 
protože taková výzva už nejednou skončila totálním nezdarem 
a vyústila jen v ještě větší aroganci a už zcela nepokrytým 
pohrdáním těch, jimž byla určena, vůči „obyčejným“ nulám? 

Za časů skládaného toaletního papíru byly role jasné a kdo 
vyčníval, toho se patřilo řádně zpacifi kovat. Události provedly 
přemet a bývalí zpacifi kovaní se ocitli v nových rolích. Každý 
z nich se pak se svou novou pozicí vyrovnal po svém způsobu 
a určitě nelze nic namítat proti tomu, když někdo přijal a užíval 
si slávy a popularity. Kdo v očích druhých podlehl, jak se dříve 
říkalo „zlatému pozlátku kapitalismu“.

Ne však všichni z minulých pronásledovaných se po cuk-
rátkovém způsobu nechali zabalit do takového pozlátka. Krom 
nových vstalých bojovníků, zbylo i pár těch starých, těch, kteří 
nehodlají mlčet ani dnes, kteří jen nestojí se svým probuďte se 
v ruce a nečekají, až náhodný kolemjdoucí projeví snad zájem, 
ale kteří své probuďte se dovedou zakřičet nahlas a dát najevo 
nepokrytě.

Jedním z nich je Milan Kozelka, autor, který přichází se 
svojí knihou Život na kdysissippi. Komu by se nevybavil jeden 
z nejslavnějších příběhů, od jednoho z nejlepších vypravěčů? 
Komu by v uších nezakvílelo táhlé blues? A to všechno už jen 
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z pouhého názvu. S dobrým názvem se to má jako s dobrým lo-
gem: stojí na nápadu. A Kozelkovo logo funguje nadmíru dobře.

Autor vykládá bez dovětků pasiáns. A když vyloží poslední 
kartu, zvedne se beze slova od stolu a odchází. A význam, 
smysl, ten ať si dosadí každý sám. Nevysvětluje úmorně čtenáři, 
jaký on zaujímá k událostem v knize postoj, ani ho nesugeruje 
mezi řádky. Dává si bedlivý pozor aby nesoudil, nezesměšňoval, 
jeho podání je na hony vzdálené karikatuře, je nadmíru citlivé 
a hlavně neurážlivé. Ani nevyjímá sám sebe ze svých legend 
(postava Mika), nestaví do kontrastu nedostatky jiných vůči 
svým přednostem. 

Kozelka je dobrým vypravěčem, což už naznačil ve své 
knižní prvotině, básnické sbírce Koně se zapřahají do hracích 
automatů básní  Příběh opravdového člověka. Vypráví své 
storky přirozeným, nevyumělkovaným jazykem a přitom není 
jen pouhým komentátorem. Má dar, který je vlastní jen dobrým 
vypravěčům. Bez ohledu na to, zda jsou jeho historky skutečné, 
či smyšlené (nejsou smyšlené, opravdu se staly!), posluchači 
mu věří, aniž by nad jejich původem uvažovali. Neznásilňuje 
příběhy svými úvahami. Nevezme zašpiněnému polodrahokamu 
jeho úctu a důstojnost tím, že ho vybrousí k dokonalosti. On 
jen kámen zdvihne z prachu, vyleští ho o rukáv, krátce podrží 
na dlani, a pak ho vrátí zpět tam, kam patří. A počíná si tak 
bezděky, bez usilovného záměru. Jeho psaní netrpí zapšklostí 
vůči minulému režimu. Nad bezpráví a křivdy se dokázal po-
vznést a tím se osvobodil. Ani si nevyrovnává účty, ani nefňuká. 
Nebuduje si pomník za zásluhy, za roky strávené v kriminále. 
Tento postoj ho posouvá do končin, které jsou vyhrazené těm 
„jiným“. A „jiní“ jsou charakterističtí tím, že jsou stále stejní, ať 
už se na pozadí míhá cokoli.

Autor selhává tam, kde se pokouší o vtip. (str. 18. Jan 
Zlatoústý). Ale stejně tak jako jeho humorný rogalista končí 
pádem v poli mezi bramborovými řádky, tak se i Kozelkovy vtip-
né hrátky rozplynou mezi řádky, v této jinak jedné z nejlepších 
povídek Života na kdysissippi.

Veškerou případnou romantiku svých povídek vykazuje 
autor vztyčeným prostředníkem do patřičných míst.

V povídce Prodaná nevěsta vypráví to nejklasičtější ze 
všech dramat. Místo jedné z klíčových postav zaujímá olše, 
ovšem nejedná se pouze o laciný trik, jak zaujmout, jak se 
vymanit z tradičního schematu. Ani děj se neliší a čtenář ví 
dopředu, jak celá záležitost musí nutně skončit. A zde je možná 
na místě se ptát: je pro autora přirozené psát tak jednoduše, 
bez snahy o uměleckou hodnotu, jde mu to samo, nebo naopak 
se pere o každé slovo, které zanechá a bolestně se loučí s tím, 
které odsekl? A čím to vůbec je, že tenhle Romeo a Julie na iks-
tou působí tak silným dojmem?

V povídkách, v nichž nakládá s absurditou (str. 114 Pod-
vratná pohádka) může být čtenář poněkud na vážkách, zda 
autor přeci jen trošičku nepodsouvá svůj pohled, však jen do té 
chvíle než si představí jaké by to bylo, kdyby někdy kolem roku 
1977 kdosi kdesi nahlas prohlásil, že Plastici budou jednoho 
dne koncertovat v Národním divadle. V horším případě by 
takový vizionář dostal přes hubu coby provokatér, v tom lepším 
by skončil v Bohnicích.

Kozelka nevykládá, nevyučuje historii, ale třeba svými 
zmínkami o RAF přiměje čtenáře si uvědomit, jakáže propast 

zela mezi námi a tehdejší západní Evropou. U nás byla tehdy 
skupina RAF vítaným prostředkem, sloužícím k protizápadní 
propagandě.

V dnešní době zamořené postmodernou Kozelkově absur-
ditě koluje v žilách krev a má se čile k světu. A je stejně tak 
lidská jako neúprosná a krutá. Nekompromisně snímá svatozář 
nynějším ofi ciálně kanonizovaným světcům, a činí z nich malé 
a nicotné postavičky. Z instalovaných model činí obyčejné lidi 
a s gustem tak tyto modly boří. Čímž se dopouští nejtěžšího 
hříchu a patřil by být ukamenován. Minimálně. Důležité však 
je, že se nedopouští té trapnosti, aby snad jakýmkoli způso-
bem zesměšňoval, či haněl náboženství nebo víru samu, jak 
by se na první pohled mohlo zdát. Takový pohled by byl velmi 
povrchní.

Kozelka se může pevně opřít o prožité. Jeho texty neoplýva-
jí přidanou hodnotou umělecké kvality.

Ke konci knihy jakoby vypravěči docházel dech. Je to však 
jen chvilka oddechu před tím, než nasadí závěrečný trhák. 
Povídky nejsou jen domnělou výpovědí o době minulé, naopak, 
jsou prudce aktuální. V jeho příbězích tupost a brutalita vítězí 
nad myšlenkovým a tvůrčím potenciálem. Co je však beznaděj-
nější? Tupost a hrubé násilí tlupy banikovců, nebo beznadějně 
planá gesta defenzivních intelektuálů? 

Kozelka módně neobžalovává poměry minulé. Jeho 
nadsázka narůstá obludných rozměrů a dál se hladově rozhlíží 
kolem, myšlenkoví Frankensteini se derou k mikrofonům, z bran 
říše zla se valí hordy monster. Staví vedle sebe fi gury dobité, 
zdevastované, postavy ťukající na dno odspodu, avšak hrdé 
a věčně nepoddajné, oproti postavám mudrujícím, hovořícím 
nesrozumitelnou řečí. Obě skupiny drží za opačný konec pravdu 
a přetahují se.

Upsání duši ďáblu, konfi dentství, citlivé téma doby, s ním 
se vypořádává v povídce Dva mínus jeden jsou tři. Ač sám 
nezaprodán ani zde nesoudí, nemoralizuje ale ani neomlouvá, 
nezlehčuje. Zachovává si odstup, aniž by se však stavěl do role 
hrdiny. Z Kozelky nesálá komplex zasloužilého disidenta. Nestal 
se moralizující mašinou, generálem po bitvě. Převedl akci 
do slov, stvořil slovní performanci.

Z počátku, kdy se kniha drží legendárních příběhů, čtenář 
snadno podlehne jejímu kvapíkovému rytmu, rád se nechá 
strhnout. Čím přibývá stránek, tím se tempo zvolňuje, téma se 
vyčerpává, postavy začínají bloudit v kruhu. „Do prdele, píše 
Havel“ tak končí poslední z povídek M. K. Ušaté zdi.

Tokto zhrzeně nastoluje autor závěrečnou otázku: A co teď 
s tím?

Knihu prostupuje humor. Ne zle sarkastický, ani impotentně 
vlídný, ani hořký ani sladký. Není to křečovitý škleb ani úsměv 
klauna. Co to tedy vlastně je?
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Milan Libiger:

KOMÁRKOVÁ STAVÍ NA RUINÁCH

Martina Komárková, Prašní lidé (Klub přátel Tvaru, 2007), neprodejná příloha časopisu

Jako druhý svazek knižní edice literárního obtýdeníku Tvar 
vyšla loni sbírka básní Martiny Komárkové Prašní lidé. Pětačty-
řicetiletá autorka má zkušenosti s různými formami psaní. Pra-
covala jako novinářka, napsala dvě knížky pro děti, je autorkou 
scénářů, divadelní jednoaktovky i písňových textů. V roce 1996 
jí Český spisovatel vydal knížku básní O čem je řeč. Prašní lidé 
jsou její v pořadí druhou sbírkou. Jakou?

Formálně i tematicky téměř klasickou, pokud je psána 
v sonetech, ve volném verši zase přirozenější a více ženskou. 
Celkově pak velmi hutnou bez výrazně slabých míst.

První báseň v úvodním ze čtyř oddílů sbírky, který se skládá 
ze sedmi sonetů, začíná veršem: „Zbořeniště srdcí.“ Tady však 
nejde o neobratnost, nýbrž o záměr zkušené autorky, která 
na ruinách světa staví svůj text, svůj dům… Následuje totiž: 
„kdo uveze, dá / svou suť v plen. Tam vzadu / nad podložím 
trosek voní rezeda.“ A budova básně roste po řádcích: „Bože, 
tolik schodů.“ Až k závrati: „Křič!“ A umírněnému, rezignované-
mu konci: „Čekám víc než vozy na veteš. / Čekáš víc. Jen v jiné 
poloze.“ 

Z budovy básně zůstává bunkr, možná slum, který je ostat-
ně přímo zmiňovaný v jednom z dalších sonetů. Ale Komárková 
tím nekončí a zkouší dál. Poslední verš úvodního sonetu je prv-
ním toho následujícího a tak to jde až k sedmému. Autorka se 
obrací k muži, k sobě i k bohu. Většinou s konkrétní otázkou, 
až výčitkou. „Počátek = zánik, nebo vznik?!“ (str. 12). Bohu 
spílá a klaní se mu, stále ho však jenom tuší. I když se pokusí 
„Očima prohnout se!“ (str. 11), tak „Jde mu / jen odezírat ze 
rtů“ (str. 12). Jindy zjišťuje, že „My soudíme, on žehná“ (str. 
12).

Jazyk sonetů je z velké části technický, místy téměř deskrip-
tivní. Často se objevuje slovo „kruh“, pak taky „bod“, „obvod“, 
„úhel“, „výseč“. Nepůsobí to však rušivě. Výběru slov odpovídá 
i volba metafor: „Záchytný vrut“ (str. 13), „Kruh sun kruh“ 
(str. 15). A také délka vět, které jsou většinou úsečné, složené 
pouze z několika slov. 

Někde ale Komárková přestává být srozumitelná a je jakoby 
příliš oddaná záměru ve své hlavě, o kterém však nikdo jiný než 
ona neví. Co má pak čtenář dělat s veršem „Podpora k bytí – 
mísit šum“ (str. 15) K nejpodařenějším pasážím prvního oddílu 
řadím ty, kde se intelektuální důslednost autorky přetlačuje 
s její živočišností. „Odrůda ráje. To je stav! / Jsem roubovaná 
Eva. / I štěp Adamův roste z hlav.“ (str. 14)

Básně v dalších třech oddílech sbírky už jsou převážně bez 
interpunkce a rýmované jen nahodile. Hned druhou část otevírá 
silný text, který je postesknutím ženy ve středních letech. 
„Stárnu si jako jiná žena / než na kterou jsem chystala se / 
v dětství,“ (str. 19) a v závěru zní: „S takovými slovy / dřív 
člověk nepočítá.“

Texty na sebe už přímo nenavazují, jako tomu bylo u so-
netů. Jejich témata ale zůstávají podobná. A možná tím, že už 
Komárková tolik nedbá na formu, jí projdou pod prsty i omšelá 
slovní spojení, která toho moc evokovat nemohou. „Dokořán 
otevřené tváře“ (str. 21), „Malomocná únavou / jdou léta 
stromořadím“ (str. 23). 

S tím, jak svět v básních ztrácí přísná pravidla ze začátku 
knížky, se také stává stále více melancholičtější. Obývají ho 
„příští“, „dávní“, „živí“, „bezkrevní“ i „bezzubí“. Nálada je 
pohádkovější, strašidelnější. Autorka texty méně konstruuje 
a často „jen“ zaznamenává své pocity a dojmy. Obléká je 
do slov. Na okraj si poznamená, že hrůzy „Plouží se hlavou / 
jakoby jen procházely cestou na jih“ (str. 22). Vidí, že je „tma 
za mříží z prutů prožitků“ (str. 23). Na začátku třetího oddílu 
už dokonce i smutně výská: „Radostně je třeba lkát / Vážnost 
je leprou moudrosti.“ (str. 27) (Ale proč zase to malomocen-
ství?) V dalších básních čteme: „Prší z noci Lidé prašní / usínají 
na zádech“ (str. 29), „Pružní ve lži pokrčení v přímosti“ (str. 
31), „A směr se končí tam / kde nejsilnější slábne“ (str. 34). 
Tady je pro mě Komárková nejsilnější, protože opravdu uvěři-
telná. Emily Dickinsonová napsala, že „náklad má být úměrný 
vozovce“. A tady, zjednodušeně řečeno, lidská duše neveze celý 
svět, ale jednoho konkrétního smrtelníka.

Čtvrtý oddíl knížky, který se jmenuje třináct zastavení pro 
hřbitov, tvoří texty elegického ražení. Barvy potemní, stesk 
a melancholie přecházejí v úzkost, objevuje se smrt. Dlouhý 
mollový tón uzavírá v kontrastu k sonetům celou sbírku-sklad-
bu. Pocit zmaru z toho, že nelze zastavit čas, a tím oddálit 
smrt, a možná i z toho, že ani to by úlevu nepřineslo, se snaží 
Komárková zvládnout s pomocí Krista, ironie i druhých básníků. 
Některé pasáže o hřbitově například připomínají Vladimíra 
Holana: „– ani z místa neodkrajuje Vejdou se sem všichni/ 
prostřeno bývá k polednímu / Malou pozornost hostiteli patří 
se ponechat při zdi“ (str. 46). Jinde elegii osvětlí paprsek ironie. 
Jako v básni na straně 55, kde autorka píše o životě: „Nelze jej 
šetřit Jen utrácet.“ 

A až na konci sbírky, když už čtenář nevěří, přece jenom 
zazní ozvěny smíření. Byť trpkého. „Na otisk chvíle otevřené 
hřebem věříme“ (str. 58).

Sbírka Kateřiny Komárkové Prašní lidé je sice útlá rozsa-
hem, ale i přes některé výtky dobře rostlá obsahem. Její psaní 
není neurotické a těkavé jako u mnoha jiných básnířek. Nestojí 
na náhlých pohnutích, ale na soustředěném hledání. Až má čte-
nář úlevný pocit, že dobře položená otázka je vlastně odpověď.
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Milan Libiger:

BÁSNICKÁ SIMULTÁNKA

Poemat 2007, zborník interakívnej poézie, Pectus , Košice, 2007

Poemat 2007. Tak se jmenuje sborník interaktivní poezie, 
který minulý rok vydalo košické umělecké sdružení Pectus. 
V něm působí například básníci Dalimír Stano a Richard Kitta, 
jejichž verše se pravidelně objevují i na stránkách Psího vína. 
Jak je patrné z názvu knížky a jejího podtitulu, čtenář v ní 
na básně těchto autorů nenarazí. Seznámí se s texty na první 
pohled podobnými, ale zcela odlišného vzniku. S poezií, která 
se zrodila na internetu. A na níž se podílely desítky lidí společně 
s básníkem Poematem. Tím se stali průběžně kromě Stana, kte-
rý je podepsán pod redakcí a sestavením sborníku, také další 
slovenští básníci a jedna básnířka (Mária Bátorová, Radovan 
Brenkus, Martin Vlado, Tibor Kočík, Juraj Kuniak, Ireney Baláž, 
Pavol Hudák, Erik Ondrejička, Ján Gavura, Radoslav Tomáš). 
Pro ně šlo o jakousi básnickou simultánku, jejímž vítězem byla 
radost z psaní.

Na básních v Poematu je totiž sympatická lehkost, která 
místy přechází v nezávaznost až nevázanost.Někde je nezatíže-
nost provázena formální neobratností, ale spíše milou, protože 
korespondující s obsahem. „Metalom pozametané / depky 
v hlave...,“ napsal autor pojmenovaný skupynaslovo. Kdo po-
slouchal Cannibal Corpse, ví.... A nediví se dalším veršům téhož 
autora, když se v jeho básni navečer „zdebilnieva“, aby byl pak 
rázem usazen třemi slovy - „Pocit: / kráčajúci domov“.

Sborník ale tvoří především milostná lyrika rozmanitého 
ražení. Intimní, ironická i téměř náboženská. Často postavená 
na slovních hříčkách či přesmyčkách, což je možná obecnější 
jev současné slovenské poezie. Dalším výrazným tématem, 
které se v mnoha textech opakuje, je alkohol. A zde, zdá se mi, 
platí totéž zobecnění.

V básních je patrná zručnost a vyzrálost Poemata. Někde 
profesorská, jinde hravá. Většinou však úměrná sdělení. Jako by 
přispěvatelé dodávali materiál – slova – a Poemat je seřazoval 
do formy. Jen někde příliš tlačí na pilu a snaží se zbytečně poin-
tovat. Jako kdyby pouhý náznak myšlenky, obraz či metafora 
nemohly mluvit samy za sebe. Jako kdyby si Poemat nedokázal 
pomoci od toho, aby báseň upravil... Příkladem může být ta, 
v níž za veršem „na skosené lúke / som len seno“ následuje 
„so sennou nádchou / som zlodej / jej snov“. Ale nevím, jaký 
díl které básně komu náleží. A třeba to nakonec není ani tak 
důležité... 

Podstatnější možná je, proč a jak tato kniha vznikla. Tedy 
fakt, že je završením zajímavého projektu Verse Versum Verse 
(Verš proti verši), kterým chtěli básnicí ze sdružení Pectus 
vzbudit zejména mezi mladými lidmi zájem o literaturu a také 
podpořit kandidaturu Košic na Evropské hlavní města kultury 
v roce 2013. 

„Vytvorili sme internetovú stránku www.vvv.eu.sk., kde sa 
mohol každý bez rozdielu spolupodieľať na tvorbe básní s bás-
nikom Poematom a objeviť v sebe skrytý talent a radosť z pí-
sania,“ uvádí v doslovu ke sborníku Richard Kitta. A o kousek 

dál pokračuje: „Podstatou simultánneho písania veršov je akési 
poetické „džemovanie“ dvojice autorov, kde každý z veršov je 
impulzom k ďalšiemu, aby sa pred ich očami a očami divákov 
rodila vždy nová autentická báseň. A člověk si chtiac-nechtiac 
položí otázku: kto (v nás) to vlastne píše?“ 

Dodal bych, že se tímto způsobem taky může zmenšit 
propast, která dělí čtenáře od básníka. Poemat je svého druhu 
dnem otevřených dveří do básníkovy pracovny, pohled na jeho 
psací stůl spojený s možností vést mu ruku. 

Samozřejmě se nabízejí otázky po smyslu takového počíná-
ní. Zpřístupnit poezii "masám" už se pokoušeli jinačí „šrajbři“, 
a jak to dopadlo. Nicméně projekt Verse Versum Verse má jedno 
velké plus, a tím je tvůrčí komunikace. Lidé mezi sebou hovoří, 
byť kódovaně ve verších a prostřednictvím internetu. I mě 
děsí všechny ty „čety“ a „ajsíkjú“, kde lidé většinou mluví bez 
potřeby sdělení a spíše sdělují za účelem potřeby. Ale tady navíc 
něco vzniklo a tím, že dostalo i knižní podobu, zůstalo také 
zachováno. A klidně to mohly být třeba vegetariánské recepty 
nebo sborník článků o UFO, když to moc přeženu. 

Není možná náhoda, že se projekt Verse Versum Verse usku-
tečnil na Slovensku, a ne třeba u nás. U nás, kde poezie stále 
častěji lidi spíše rozděluje, soudě podle polemik v některých 
literárních časopisech… 

Výše uvedené vystihuje a za ráz sborníku včetně jeho 
geneze mluví autorka, která se přihlásila jako utopija: „každá 
nová báseň je ako vymyslená / láska... / ako povraz na pôjde 
/ na ktorom som sa obesila / raz... / ako dievčatko s bábikou 
v ruke / padol so mnou celý dom / lebo som vtedy prvý raz / 
prečítala nápis: / kníhkupectvo.“
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Petr Štengl:

LIGATURY JSOU HOMOSEXUÁLOVÉ A LESBY ABECEDY

Jakub Šofar, Prostší motivy (Protis Praha, 2008)

Jakub Šofar – publicista, prozaik, básník, redaktor. Nar. 
7. 3. 1958. Absolvoval FF UK, poté pracoval jako recepční, zá-
vozník a redaktor. Od r. 1999 působí ve státní správě a rovněž 
coby redaktor Dobré adresy. Vydal knihu próz Ýbung – ende 
(Concordia 2005).

V ediční poznámce Prostších motivů stojí psáno, že vybrané 
a uspořádané texty pocházejí z rozmezí let 1982–2006. Jedná 
se tedy o autorskou bilanci, o výběr best of. Kniha je z jedné 
části básnická, z druhé prozaická. Básně převažují.

Dvacet čtyři let, to už je pěkně dlouhá doba na to, aby bylo 
z čeho vybírat. Sympatické je, že se Jakub Šofar nevydává před-
nostně za básníka, či přednostně za prozaika. Díky tomu mohla 
vzniknout kniha, v níž si básně s prózou velmi dobře rozumí 
a nepřetahují se spolu.

Celá je pak členěna do sedmi oddílů – exodů. U jednotlivých 
básní či textů není záměrně uvedeno datum jejich vzniku, takže 
se jen lze domýšlet, kdy vznikly a jak jsou či nejsou vzájemně 
pospojované. 

A když už jsem u toho spojování: „Pokud bylo na počátku / 
slovo/ pak ligatury / jsou homosexuálové a lesby / abecedy.“ 
(str. 11)

Z velké míry je pro Šofarovo básnění typické laskání se 
slovy a velké množství odkazů. Tu a tam se stane, že verše 
zavoní až Mateřídouškou: „Dvacáté století / plíží se po pleti / 
-však / na pleti popletů / jsou stopy po létu.“ Kde však báseň 
nestojí jen v brouzdališti slovního šaškování, tam už se dá ale-
spoň po pás. S citlivou mírou nadsázky si své veršování popsal 
autor v následující básni sám: „stoupám do svahu noci / (kde 
jsem to zas propána opsal) / však stoupám do svahu noci / 
bez uštěpačných poznámek / na adresu dne / však stoupám 
do svahu noci / cibetky taktně mlčí / a pošťáci chodí umírat 
do schránek / ofrankováni známkou neklidu / však stoupám 
do svahu noci / a pod duchnou dusíku / spí genius loci / (ver-
šíky metám jako nože při hře maso) / však stoupám do svahu 
noci / (svah pláče svahilsky) / pláč svlaží svah /  v noře jeho 
klínu bdí / kolektivní achich ach“

Jakmile si však zcela odpustí slovní rozpustilosti, v tu ránu 
se ocitá na výsostném území poesie: „Pastýř s námi / je hořká 
/ stopa / Raskolnikova / - prs prostoru -/ spusť sem / sen 
o Rusech / nes v sobě / sám jako / izvozčik / trojky / dvojky / 
jedničky / a kdosi / marně maličký“. Decentní humor zůstává 
zachován, a slouží jen k posílení smlčeného vnitřního dramatu.

Básně v Prostších motivech jsou svojí úrovní hodně roz-
kolísané, ovšem nejsou bezduché. Nadmíra žertovánek během 
četby unaví a čtenář si rád odpočine v prozaických textech. Tím 
se potvrzuje správná volba uspořádání celé knihy, protože verše 
v ní obsažené na samostatnou sbírku nemají. A je jen škoda, že 
se autor přece jen s básněním nepustí do křížku urputněji. 

„Ten Tlusťoch, který se skoro opírá o zeď před kostelem 
sv. Josefa na Náměstí republiky, to jsem přece já.“ přiznává 
autor v pátém exodu, jednom ze tří, kde je prozaický text přímo 
propojen s básněmi, v textu Čas ještě musí ztloustnout. A sym-
patický Tlouštík nás se suverenitou trubadůra, s vlídnou dávkou 
moudrosti a nadhledu, s nevtíravou poučeností provází svými 
zážitky, vzpomínkami, dává nám nahlédnout do svojí mysli, 
pozorujeme jeho očima kvas novodoby, tu a tam i své vnitřní 
trauma dá čtenáři potěžkat. A básně poschovávané v textu pů-
sobí najednou trochu jiným dojmem, než ty vystavené samotě 
napospas. Na pozadí Tlouštíkova vyprávění je čtenář přijímá 
mnohem vlídněji a s větším porozuměním.

Prostší motivy jsou zvláštní knihou. Dají se zhltnout během 
dvou hodinek a čtenář jimi prosviští nepoznamenán. Anebo si 
je dávkuje po troškách a vychutnává si jejich zvláštní kouzlo, 
z rychlíku nerozpoznatelné.
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JAROSLAV VALEČKA Akad. mal.

narozen  27. 10. 1972

Tvorba Jaroslava Valečky se v kontinuální linii vyvíjí od konce 90. let, kdy 
autor dokončil studia na pražské Akademii výtvarných umění. Prošel ma-
lířskou školou Jiřího Sopka a sochařským ateliérem profesora Hendrycha, 
absolvoval stáže v Německu, Norsku a Nizozemí. Mimoto během studií získal 
několik ocenění jako je Cena Sorosovy nadace (1993), Cena nadace Herberta 
von Hayeka (1994), Cena Hlávkovy nadace (1996) nebo cena Foundation de 
Bourgogne (1997).

Jaroslav Valečka svým dílem navazuje na linii klasické fi gurální a krajinářské malby. Ryze 
expresivní výraz, který mu byl blízký v době studií, kontinuálně rozvíjel, až dospěl k pečlivě 
budovaným, čistým malbám, které balancují na pomezí exprese a naivizujícího zjednodu-
šení.

Typické jsou pro něj pohledy na holou krajinu hor, do útrob lesa, na opuštěná venkovská 
stavení - vybírá si z mnoha možností, jež krajina nabízí, právě ty, které se vymykají okamži-
tému diváckému přijetí, zachycuje ty, k nimž si divák musí vztah nejprve vybudovat. Jeho 
krajiny jsou analytickou studií osamění - jsou nevhodné pro život, nehostinné, mnohé jsou 
vyobrazeny pod závojem sněhu, který existenciální dojem jen umocňuje.

Jedna z linií autorovy malby je ukotvena v tichých, rozjímavých panoramatických po-
hledech a v nepřitažlivých lesních zákoutích. V jiné části krajinářské malby však Valečka 
pracuje  i s lidskou stafáží. Nejčastěji se v kompozici objevují zástupy vesnických obyvatel, 
anonymní dav srocený u příležitosti nějakého obřadu (skupina lidí shromážděná kolem 
ohně uprostřed lesa nebo účastnící se tajuplné vesnické svatby uprostřed sychravé, zimní 
pláně). Tyto výjevy připomínají jakési podivné pohanské rituály. Postavy se v nich více než 
jednotlivým lidským osobnostem blíží krajinným prvkům – neživotným, ničím neurčujícím 
své záměry. V naprosté většině případů nemají tvář, žádná z lidských bytostí není popsaná 
do důsledku fyziognomických rysů, každá je stínem, dojmem, představou o lidství. Dohro-
mady hrají roli svědectví – popisují existenci zarputilých horalů, kteří jsou spjati povrch-
ními vztahy s minimem emočního aspektu, kteří žijí v pusté, nehostinné sudetské krajině, 
kterou zná autor ze svého dětství. Vedle krajin se Valečka věnuje i fi gurální malbě, která se 
vyznačuje podobně symbolistním laděním jako krajinomalba. I v případě portrétní malby 
pracuje s anonymitou a jakousi emoční prázdností, jež dohromady evokují tajuplný až 
mystický odér nesoucí se kolem zobrazovaných. Dá-li se pro jeho tvorbu hledat předobraz, 
tak v rámci fi gurace vede cesta jednoznačně k dílu Edvarda Muncha.
Tematika Valečkových obrazů rozhodně není veselá. Je tajuplná, v některých případech 
symbolistní, drsná, často necitelná. Valečka se zkrátka skrze své obrazy nenabízí, hledá 
podobně laděného diváka.
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