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Milí čtenáři,

mám pro vás zprávy dobré i špatné. Kterými začít?

Zklamáním bude toto číslo pro čtenáře, kteří jsou zvyklí číst PV odzadu, tedy 
od recenzí. Vlivem souhry nepříznivých a neočekávaných okolností zeje tato 
rubrika žalostnou prázdnotou. Už v minulosti byly s recenzemi potíže, je to 
poněkud Achillova pata PV. Abychom se dobrali trvalého zlepšení této neblahé 
situace, dohodli jsme se na spolupráci s Lukášem Neumannem, který k naší 
radosti ochotně přijal pozici šéfa recenzní rubriky. Slíbené recenze se tudíž 
přesunou do prosincového čísla.

S potěšením vám mohu dále oznámit, že od příštího, prosincového čísla budou 
spuštěny nové webové stránky vína. Správy těchto stránek se laskavě ujal 
Jaroslav Frýdek. Jejich zprovozněním tak dojde k pietnímu ukončení trapného 
vzhledu těch stávajících.

Novinkou, o níž se můžete přesvědčit hned, je zcela nový formát a typografi cká 
úprava přílohy, básnické sbírky Antonína Mareše, která nese název Boban. Rád 
bych vás upozornil, že se jedná svým způsobem o sběratelskou raritu, neboť 
každý z obrázků na její titulní straně je vlastně originálem. A troufám si tvrdit, 
že se jedná rovněž o šťastný počin vydavatelský, protože Antonín Mareš je autor, 
který si vskutku zaslouží pozornost.

Další změna je veskrze návrat k již ověřenému. Na stránky PV se vrací próza. 
A jsem rád, že v tomto případě se jedná o povídky slovenského autora Maroše 
Andrejčíka. Nuže, autoři, náruč pro vaše krátké prózy je otevřena. Určitě však 
nebudeme uvádět úryvky z románů. Náš zájem se soustředí především na kratší 
ucelené prozaické útvary.

Královským desaterem přispěl Milan Kozelka.

Následně se pak budete mít možnost seznámit s tvorbou 
autorů, kteří dosud neměli příležitost vstoupit do čtenářského povědomí. 
A rovněž tak se můžete zahloubat do nových veršů například Kateřiny Bolechové, 
Tomáše T. Kůse nebo Ondřeje Hníka.

Tolik k 45. číslu Psího vína. Věřím, že vás v mnohém zaujme a těším se na vaše 
případné čtenářské ohlasy, ať už prostřednictvím nových internetových stránek 
nebo rovnou napsáním na e-mailovou adresu uvedenou na zadní straně obálky.

Petr Štengl
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KRÁLOVSKÉ DESATERO 
pro pokračující začátečníky a začínající pokročilé

1. motto: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
2. motto: Kámošovi kámoši jsou i moji kámoši a tím pádem 

i kámoši mých kámošů.
3. motto: Politika? Ta nestojí za literaturu. (Eva Kantůrková)

1. –
Každá vynikající poezie a próza je nadčasová. Není-li nadčasová, 
není vynikající. Vzešla-li přímo ze života, tak tím spíše, jelikož 
nepomíjející nadčasovost života je denně prokazována úmrtními 
listy a dýmem krematorijních komínů. Je-li nadčasový život – 
především ten český, jak ho známe v podobě nedávno minulé 
a žhavě současné – jsou nadčasoví i obyvatelé české kotliny 
(včetně vynikajících básníků a prozaiků) a to bez vyjímky všich-
ni, i s mongoloidními šoféry přemnoha zásobovacích kamiónů. 
Bodrá burano-pivní nadčasovost přitahuje bezelstné investory, 
drogové gangstery, lichváře a jiné vykurvence. Vynikající poezii 
a nadčasovou prózu píší vynikající básníci a prozaici, jimiž se 
koaličně předražený domov můj jen hemží. Hemživost spermií je 
důkazem plodnosti, hemživost vynikajících básníků a prozaiků 
je známkou stoprocentní literární nadčasovosti. Nevyhnutelná 
smrt je optickým klamem, stejně jako sílící tendence k tuzem-
skému politickému autoritářství či k ekonomicko-mafi ánskému 
fašismu. Nehas co tě nepálí, praví staré české přísloví a pro 
vynikající básníky a prozaiky se stalo alfou i omegou jejich 
nadčasového běsnění. Vynikající k vynikajícímu sedá, nadčasový 
nadčasového si hledá…

2. –
Vynikající poezie a próza se pozná podle toho, že je za vynikající 
neomylně označena okruhem spřízněných autorů, spřízněně 
neomylných literárních kritiků a ještě neomylněji spřízněnějších 
recenzentů. Aby vynikající poezie a próza nadčasově vynikala 
co nejvíc, je nutné ji neúnavně fedrovat do všech dostupných 
médií, vtloukat ji do hlav důvěřivým studentům literatury 
a akademií tvůrčího psaní a vždy a všude tvrdit, že je vynikající 
a nadčasová. Pro vynikajícího básníka a prozaika jsou nadčaso-
vým hnacím motorem nekorumpující privilegia a komisní pro-
tekce. Vynikající básníci a prozaici, spolu s nadčasovými kritiky 
a recenzenty, si získají fanatický obdiv a uznání spotřebitelských 
mas okázalou arogancí a nošením černých klobouků.

3. –
Vykazuje-li vynikající poezie a próza příliš nápadné rysy stupidi-
ty, je to proto, že vnější posuzovatelé nejsou optimálně vyladěni 
na její vnitřní nadčasovost. Vzhledem k narůstajícímu počtu čte-
nářů v České republice je básníků a prozaiků katastrofálně málo 
a mělo by jich být sedmkrát tolik – kvalita je zručně zapletena 
s kvantitou do stříbrnozlatého copu. Vynikající básník a prozaik 
smí ve svých básních a prózách používat sprostá slova, vypoví-

dají o jeho odvaze a nekonformitě. Je třeba do alelujá zdůraz-
ňovat, že jedni z monopolních celebrit vynikající a nadčasové 
české poezie a prózy jsou Petr Král, Ludvík Vaculík (nositel řádu 
T. G. Masaryka, kterým ho odekoroval jeho dlouholetý kámoš, 
prezidentující vyznavač autentické identity) a Ivani Blatný, 
Wernisch a Klíma (dva Ivani vyfasovali z rukou téhož kámoše-
prezidenta medaile Za zásluhy 1. stupně). A vynikající eurošikula 
Pavel Traktorovič Kohout, nadčasový hrdina všech dočasných 
dob.

4. –
Vynikající básník a prozaik vzniká promyšlenou shodou nad-
poloviční většiny jiných vynikajících básníků a prozaiků. Ti se 
vzájemně utvrdili, že jsou a zůstanou vynikající a následně byl 
tento fakt ratifi kován literárními teoretiky a recenzenty, kteří 
jsou rovněž vynikající, neboť se nadčasově shodli na tomtéž. Vy-
nikající a nadčasově vertikalizovaný básník a prozaik je vlastně 
jakýmsi specifi ckým druhem virtuálního mutanta. Je-li několik 
skupin vynikajích básníků a prozaiků, stanoví si podmínky pří-
měří. Vynikající kritici musí být obdaření hadí mrštností a cha-
meleónským instinktem, což jsou vlastnosti pro nadčasovost 
typické. Vynikající básníci a prozaici bezchybně kopíruji pečlivě 
zmapovaný terén a nikam nevstupují bez ohlášení. Přizpůsobi-
vost je známkou šťastné volby, šťastná volba je zárukou jistoty.

5. – 
Vynikající poezie a próza nesmí svým subtilním obsahem 
ohrožovat současný status quo – nesmí být provokativní 
a pobuřující. Vynikající poezie a próza se pozná podle toho, že 
je sympatická nadpoloviční většině neprovokujících a nepobu-
řujících čtenářů z informovaných kruhů vynikajících básníků 
a prozaiků a nadčasově kritizujících literárních kritiků. Preri-
gidně postdiverzifi kovaná metatextuální hypersousta musí být 
kontextuálně předžvýkanými reimplantáty. Nezávazné plkání 
způsobných maníků a manic je zárukou hodnotného trvání 
trvalých hodnot. Prestižní a nadčasová akademická půda je 
jiné než vynikající poezii a próze nepřístupná. Vynikající básníci 
a prozaici (spolu s vynikajícími kritiky) jsou zároveň vynikajícími 
pedagogy. Vynikající básníci jsou neúnavnými naftaři slov, vyni-
kající prozaici jsou respektovanými kmenovými šejky a mělo by 
se o tom souhlasně mluvit a psát. Vynikající poezie a próza není 
nezávislou sférou vnitřní svobody, ale znehybnělou hitparádou 
vnější prestiže.

6. –
Je žádoucí, aby vynikající poezie a próza vykazovaly takové este-
tické kvality, jaké jsou předem stanoveny a schváleny nadpolo-
viční většinou udržovatelů a masturbantů vynikajících českých 
literárních tradic. Pod pojmem kvalita si představujeme něco, 
na co jsme si už dávno všichni zvykli a čemu nemíníme odvykat. 
Zvráceným symbolem této síly zvyku je úcta k tradici. Tradice je 
to, co defi nuje kvalitu – kruh se uzavírá. Postmoderní evoluční 
stratégové doporučují účinný postup: vynikající básníci a prozaici 
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se ve svých recenzních ódách chválí navzájem, souběžně se 
odvíjejí chvály literárních kritiků a recenzentů. Třešeň na dortu 
tvoří chvála vynikajících kritiků a recenzentů z řádně vydezin-
fi kovaných úst vynikajích básníků a prozaiků. Osvědčily-li se 
nepodbízející se “kriticko”-recenzní metody v normalizovaném 
totalitním režimu předchozím, je stoprocentně jisté, že budou 
spolehlivě fungovat i v normalizujícím se pretotalitním režimu 
tomto. Proto je nyní tzv. literární provoz zahlcen verbálními 
ejakuláty Vladimíra Novotného a jeho platonického konkubína 
Radima Kopáče. Někdo hledá, jiný hlídá. Hlídačů je mnohem 
víc a disponují větším sebevědomím. Hledači občas nacházejí 
nehlídané, hlídači permanentně střeží nenalezené.

7. –
Vynikající básník a prozaik se musí vehementně distancovat 
od všedního života, od politické a sociální atmosféry své doby 
a zcela se soustředit na nadčasově ryzí a vnějšími okolnost-
mi neatakovanou tvorbu vynikající poezie a prózy. Pro rozlet 
invence se doporučují postholanismus, neosurrealismus, pivní 
infantilismus, submisivní katolický přizdisráčismus, líbivý poe-
tismus a decentní kavárenský či akademický intelektualismus. 
Zlatý slavík stalinismu Vítězslav Nezval (taková byla doba a kdo 
ji nezažil, nemá právo soudit a tudíž by se o tom nemělo mluvit 
ani psát) a poskok heydrichiády Jaroslav Seifert (taková byla 
doba a kdo ji nezažil, nemá právo soudit a tudíž by se o tom ne-
mělo mluvit ani psát) jsou nadčasové čítankové modly, kterým 
je nutné se klanět i kdyby na hamburgra nebylo. Je samozřejmé, 
že vynikající básník a prozaik je v rámci dynamické české sou-
časnosti pravicově konzervativní (taková je doba a kdo z příštích 
a přespříštích generací ji nezažil, nemá právo soudit a tudíž by 
se o tom nemělo mluvit ani psát). Vytříbený cit pro cenzuru 
a autocenzuru patří k jeho profesním trumfům, stejně jako 
uznávání uznávané nadčasové autority Václava Havla. Vynikající 
básníci a prozaici by měli požívat výhodu bohatých tvůrčích 
stipendií, zahraničních stáží a podpůrných grantů, jelikož tím si 
kterýkoli režim zajistí jejich trvalou loajalitu. 

8. –
Vynikající mladí básníci a prozaici musí být do kontextu dějin 
české poezie a prózy zakomponováni ihned a natrvalo, krátce 
po svých knižních (potažmo časopiseckých) prvotinách. V tomto 
ohledu by měli přiložit ruce k dílu starší a staří vynikající básníci 
a prozaici. Čekat na časový odstup a objektivní zhodnocení 
dalších generací je kontraproduktivní a nenadčasové. Touha 
po uznání a slávě je stejně obsesivní, jako česká rozkrádací 
mánie.

9. – 
Vynikající básníci a prozaici sú od pasu důle nadčasoví ogaři 
s gulama a od pasu výše švarní metrosexuálové a neměli by 
se mentálně lišit od momentálně úspěšných obchodníků, 

manažerů, topmodelek či parlamentních vyžírků. Dobříšský 
zámek by měl opět sloužit vynikajícím básníkům a prozaikům 
jako nadčasově dotovaný azyl před nepoetickými nástraha-
mi nevynikajícího světa a jednotlivé vlády by neměly šetřit 
penězi na podporu těch nakladatelství a periodik, která trvale 
zajišťují masovou velkovýrobu vynikajících básníků a prozaiků. 
Obnovena by měla být pravidelná básnická setkání na Bítově 
a založena tradice prozaických sejšnů na Starém Bělidle – to 
vše za přítomnosti prezidenta, členů vlády, předsedů obou 
komor Parlamentu a vrchního velitele brdského radaru, včetně 
slavnostních přípitků (taková bude doba a kdo z předchozích 
a předpředchozích generací ji nezažil, nebude mít právo soudit 
a tudíž by se o tom nemělo mluvit ani psát). Na vynikající poezii 
a prózu by měl být ze státní kasy ročně vyčleněn zanedbatelný 
pakatel 750 000 000 Kč – jako poděkování za to, že se současná 
vynikající česká poezie a próza úspěšně podílí na udržování 
tržního národa v nadčasové letargii, politicko-sociální negramot-
nosti a mediálně spolupodmíněné otrocké podřízenosti.

10. –
Označí-li někdo vynikajícího básníka a prozaika za nudného 
a parazitujícího blba, mýlí se a toto nenadčasové tvrzení auto-
maticky obrací proti sobě samému.

P.S. –
Denně udeřit mozkovnou o Památník národního písemnictví 
a bacha na teroristy!

U.S. –
Nadnárod sobě! Vynikající básníci a prozaici (spolu s ostatními 
vynikajícími kulturmejkry) by se měli opět srotit v Národním 
divadle. Svými nadčasovými podpisy by tam měli vyjádřit od-
danost vynikající nové době a vybrakované středozemi, tržními 
vibracemi pulzující. Hypotékově vynikající kolébce své i nadča-
sově globálnímu hrobu svému…

Milan Kozelka (*1948)  Performer , provokativní kolážista a prozaik. Přeje si napsat a vydat zbývající 3 knihy (kriminální povídky, 
pokračování Kdysissippi a fantasmagorie o R. Jeffersovi) a poté zprovoznit hospodu s experimentálně-divadelními, performančními 
a jazzovými a bluesovými nonstop videy. Lidové ceny, proměnlivý interiér, fotogalerie, žádní básníci.



Básně vybrané ze samizdatových sbírek Blahosmrtnost a Kůže na krku

POZNÁMKY K SMRTI NA SOUSEDNÍ POSTELI
Rakousko 1987
Uprchlický tábor Traiskirchen

-když přišel, držel si břicho a usmál se na mě
-nevydržel ležet, vstal a chodil po místnosti
-prý nemá brýle, abych mu přečetl, co dávají na Štědrý večer v televizi
-přišla jeho žena a hladila ho po vlasech
-držel si palcem tepnu po odběru krve a kolébal tělem
-přinesli mu večeři, namočil si úlomek housky do čaje a snědl ho
-byl bílý jako racci, co sedávají denně na balkónu a čekají na drobky
-sedl si na židli ke stěně pod kříž s Kristem a měl zavřené oči
-poprosil mě, abych zhasnul, že prý půjde spát
-v noci šel bosý na chodbu a chtěl jít domů
-sestra zavolala doktora, který změřil tep a zabodl do obou rukou
 kapačky se žlutou tekutinou
-sípavě prosil o vzduch
-přivezli kyslíkovou bombu a zasunuli mu hadičky do nosu
-otočil hlavou a podíval se mi do očí
-přiběhl další doktor a přes zápěstí mu visel průhledný vak s lidskou krví
-pohlavkovali ho, aby neztrácel vědomí
-prosil jsem za něj Boha
-zemřel
…
-přišly sestry, naházely všechny jeho věci do jednoho pytle a zavázaly ho

*  *  *
(psáno v americkém školícím středisku pro emigranty v Alpách)

Nedorozumění druhé řeči?
Ve 2.30 v noci-
a víš kudy chodí?
Vím kdo!
Přesně takhle to bylo:
oči měla zeleně obrácené do sebe
poškrábaná hrůzou z daru času
hrůzou ze zřícení amerického letadla
co tě nese přes rozpůlení života

Nebo rozčtvrcení?

Napřed slovo a potom život
(i v promočenejch šatech)

Jó, to se to váží!
balíky slov
pytle zpuchřelých nahlédnutí až TAM
žoky pohybů vpřed a zase zpátky

nůše očních obrysoobrazů
torna vypálených schémat
ošatka-někdo se zachoval čestně
a jak říká Budáň:
U posledního soudu se to všechno vrátí

a váček-OPRAVDU VĚŘÍM

To když vzhlédneš očima
do pravděpodobnosti zásahu
kapkou deště,
PAK začneš vážit
„létání ve výšinách
valy obzorné
ó dálko nepoznaná
lákající nás v obzory své…“

Teď je to dva dny od ráje
jenom kousíček mejdla a
v knize založená kartička se snem:
„A Bůh stvořil i ďábla
k obrazu své touhy po dokonalosti“

A zase trochu prochladl
při válení se v mokré vlně
KAŠLE na srub
pro natažené žíly
tři a půl metru po explozi
v jediné kartonové krabici
kterou musel přivézt z Vídně
Robert Dušek…

*  *  *
(psáno na palubě letadla mířícího do Ameriky)

Šedomodrá dvířka: OS 401/FRA TW 741,13. 2. 1989

Konvergence k New Yorku!

Třísknout chodidlem o stěnu!
Ono to jde
opravdu to jde!
zkus tam hmátnout
a jsi 3500 stop nad hladinou
řítíš se nenápadností rozpuštěných
duší v oleji a tuku
a přitom jsi jenom zlehoulinka
nakopnul zvyk do prdele!

A pekárna peče chleba
z těsta rozdělaného před branou

MILAN KOHOUT
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v loužích s hleny ranních dělníků
tabákem ranních cigaret
uchavci ranních malosmrtí
ostnem…

a už jsem zapomněl
s čím ještě, protože
přišel muž v černé kůži a řekl:
Čeština se mi nelíbí!
(Pekárna peče chleba pro zvláštní školu
a její zdi Atlantidy vytažené z oceánů
a sušené v erupcích toho,
čemu se říká:
l á s k a…)

*  *  *
(Psáno třetí den v Americe,
zemi druhého života)

Voní to-Žít teď-16. 2. 89  10.24
Nechat ležet urvané z obsahů
Chuchvalec drátů
a DOLAR DVACET PĚT CENTŮ…

Viděl jsem z okna černocha
s mojí zelenovlněnou čepicí na hlavě

No, ne, to nic
jenom, že je ti zima
v dešti
jasný
takhle promoklej
úplně na tělo
a tlustou látkou na sobě
a voda
TA VÁHA VODY!!!!

(Amerika 89
Boston, New York)

ČEŠTINA V DŘEVĚNÉ MÍSTNOSTI

Překládal jsem anglický článek
voda zurčela z WSBS
a já bloudil v češtině žijící na odvrácené straně Země

Třeba:
-bylo to zrosolovatělé
-ta paní zpívala jako rosol
-rosol hudby a ne úder

Nebo:
-noční můra krvácející hudby politá
kovovým povlakem na nárazníky placek silnic

(z WSBS prýští krása zvuků)

A dál:
-chvěje se to a těžce ovlivňuje případ Nick
-bylo to únavné zírat na exotické třásně jejích převleků
-a nutit kapelu sát jen z díry
-ne, z nevýplně

(totiž tam, kde není nic mezi věcmi,
tam kde je nevýplň
prázdno
ticho
touha hmoty!)

Zpět:
-zotázkovaná nepříjemnost tlukotu paliček do bubnů
-a rytmus není její spolupárník, ač si to zaslouží
-a celé je to natažené, navléknuté na jehlici opékací

(kusy masa opékající se nad žárem pálených dolarových bankovek)

Ale:
-návrh myšlenky zní vyhoupnout se na vršek
kopec
špic

No a mám to

Závěr:

Češtinu zase zavřu do dřevěné místnosti na 79 Highland street apartment three

(hudba o času dvě hodiny třicet vteřin, v pozadí ženský hlas švitoření ptactva)

Ne!

Vezmu nevýplň a postavím si vlastní existenci!!!



OPRAVA TOKU V REVERE

Rovnal jsem rouru od oleje v motoru
a přišel černoch:
Vyraž to šroubovákem!

Při zemi se válela vůně moře 
Neděle v Americe
Mastný asfalt

Hele, jestli budeš potřebovat někdy pomoct, tak já bydlim vedle

Možná, někdy

A utřel jsem si ruku o špinavý kalhoty
Pak jsem chtěl koupit tři butylky oleje

Jak platíš?
Já bych tě to dal hned!
O.K.
O.K.

79 HIGHLAND STREET

Dneska je ulice klidná
a horko je taky klidný
a tetovaná bílá ruka klidně zavře dveře od bílého cadilacu
protože basebalový pálky leží klidně na stole pana inspektora
a krev se sráží ve svalu malého Vietnamce klidně ve velkou modřinu

Šílené světlo policejního auta už klidně zemřelo ve vesmíru
a brum běsnícího davu není na seznamu nejstrašnějších
zvuků světa

-to vím

A taky vím
že dneska už je ulice klidná…

NEW YORŠTÍ RÁČCI

--Matěji, jdi Central parkem a mluv se mnou
o společnosti v Americe—říkej mi, že jsi překvapenej, že tady
lidi myslí jen na vlastní úspěch—
Nejsem zvyklej, že za vším jsou prachy, řekl Matěj.
Ani já ne, ale snažím se to pochopit, odpověděl jsem.

A jdeme kolem jezírka, kde v zimě bruslí za jediného okamžiku
sto bruslařů stržených okem fotografa.

--Přistupujeme k dětem, které loví v jezírku malé ráčky.
(mají jich už několik ve sklenici)--

Co budeš dělat s těmi raky, chlapče? Ptám se v náklonu nad betonem,
jež je břehem. Matěj stojí za mnou, má zavřené oči a 
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zakloněnou hlavu.

Odpověď kluka lovícího raky v New Yorku:

Co bych s nima dělal, no prodam je přece, ne!?

ZÁŘIVKY NA DLAŽDIČKÁCH

Přišel do podjezdu
a řekl všem, co čekali ve svých autech
na zář červené:
Nejdřív si rozdělíme zem na čtyři díly
řekneme: dobro a zlo
sucho a náklonnost k podepisování smluv s ďáblem
Hned poté vstoupíme do podsvětí a rozštěpíme ho ve dví:
na tok krve a lepkavou krásu vlhkých krápníků

Pak během milióntiny vteřiny protneme nebeskou báň
a budeme tuhnout před nedělitelně jedním:
Krásou oblých žoků!

To vše řekl do hrubého hukotu strojů
a dodal:
a nakonec nám stačí rozdělit kabinu
automobilu na 
otce, matku
syna a dceru

Semafor rozžehl zeleň
a osmiválce vdechly benzínový opar

Kam jedete?
Kam jedete?
Kam jedete?
ještě stačil vykřiknout
ale pás vozů se netečně
pohnul vpřed…

ČÁRA

s Ivánkem Tlustým v New Yorku
na rohu potkám Milana Klíče
začíná den
stojím na Park Avenue
a vzduchem se řítí truhlářská překližka
jen jeden člověk nastaví lebku, jež se štípe
zlomená páteř
osamělý běžec se sluchátky na uších
volat první pomoc, vždyť ten člověk umírá!
Třes těla a krev na dlaních
totiž zároveň kladu deku na jeho tělo
nesmí se s ním hýbat
mráz





jsem svědek, ječím na vepřovou uniformu hlídače domu miliónů
sklidili jste někam to prkno, co vypadlo z vašeho domu!
V knize hostů píšu své jméno
přijde černá dáma, sejme rukavici
pane, obdivuju vás, že chcete svědčit, díky!
uklouznu prostorem žlutých taxíků
za mým týlem se zrovna shýbá řidič záchranného auta
a dýchá do ucha umírajícího
jaké pojištění máte,pane?
průvlak kamenným podzemím do Greenwich Village
kde najdu na zemi papír s inkoustem tištěných slov
udělám z něj pour féliciter 1990
suchá zima jde s Ivánkem Tlustým podél cihel s rzí požárních 
schůdků,
podél vykleštěných stínů barevných sprejů
a zahradou pro letní hosty mrkve a zelných hlávek
(dětské exkurze vítány)
nojo, to je život, říká Ivánek
protože hlava Čecha se pne v bílé kůži smrti
škrcený krk nese lebeční džber bez vlasů
tvar kostí a oči, co chvíli polykající s hrtanem
v L.A. byla nuda
třináct let v New Yorku
není těm lidem v krabicích před hospodou zima?
ptám se za sklem ledu
jó, někdy, já tam bytuju taky, nejhorší je, že mám silná astma
doprdele, došel mi sprej do držky, co s tím, žiju ze dne na den
prdel byla, jak jsme stěhovali Třískovi šatnu, když utek,
no jó, já byl kulisák v Laterně Magice
nemáš dva dolary dvacet pět centů?
a já je lovím v kapse a všichni koukají a mají taky oči
beru heroin, sípá, jinak to nejde
dva dolary drtí dlaň
otočí se u dveří
chci se vrátit k mámě do Prahy, vona se vo mě postará
přes kouř provlňuje Jim Morrison
hlas Ameriky, máš touhu v přítomnosti
a čtyřech stěnách nejčernější hospody v New Yorku
tisíc malých piv točených pod pultem pro třicet loktů
stočených vlasů a nánosnic
muž na monitoru se zvolna otáčí na židli a bílí si vlasy vápnem
pro chovatele malých psů a jednoho psa velkého
obr
černý
počkej, za chvíli dáme řeč
stojíš tu, jó?
Víš, co tím myslím? 
Libore, říkám, ano jsem tu!
přetrh
jsme venku
a podávají mi cigaretu marihuany
končím vajgla
vrhám ho na zem a zašlapuju
co to děláš? zvučí ústa a jejich páry
nadzvedni nohu! Máš to na podrážce!!
nehet prstu mi dloubá do gumy
a ukládá zbytek tabáku do hnědé skříňky

ženeme se se smrtí heroinu žlutým taxíkem
víš co myslím, láhev, co máš v tašce
tak mu ji podávám a on jednou rukou řídí a druhou třímá
poslední zastávka v liquor store
tuhá noc, lesk kluzišť a předních oken chcíplých aut s malými
ohníčky na propadlých sedadlech pod váhou masa tisíců mil
na 75.té East nikdo neodváží odpadky ode dveří
víš co myslim, eště si doposlechneme Deja vu
čtyři ráno za dveřma dřevěné stěny
to je Bleskovka, říkají mi a přede mnou se klaní plešatý děd
s úskokem očí, trenýrky
poď ty! chechot
ty si se ale dostal do party! chechot
ale to je jedno, smrt nebo narození, to je taky jedno!
pojďte kluci
to je jedna Japonka, to je dobrý, tu tady mám na gauči, levný!
chechot
zahrajeme si, dáš si, né? tlačí na mě holá plocha hlavy
neboj se, to znáš, né?
chá, kluci, tady sou kytary, to sem koupil dobře, že jó?
no jó, už můžeme hrát, voni sice furt mlátí košťatama
to je jedno, to je život, zapněte to!
hele, musíš si to nahřát na mističce, vidíš, už se to rozpustilo
a do nosu ty vole, neboj normálka, né?
bleskovka, znáš Marii, né, no tu zná každej, vidíš, 
tam mam kalendář Prahy, jé tě vosmažim řízky, chceš?
to je bleskovka, ukaž, pučte mi ten mikrofon, já si zazpívám
no tak dolaď to a jeďte, kluci, jeďte!!
když si dáš frťánka, to je prdel teda, tam to nejde, he he
tak si dáme ještě drobátko!
musíš to víc hřát!
no jo, kluci, božská bleskovka!!!
pád
Ivánku, já už jdu, říkám, byl to moc hezký večer
sluneční paprsky rozcuchané mrazem
stříbrný tubus vlaku vduněl na nástupiště
a žluté „N“ mě objímavě tlačí otlučeným svítáním po mostu
na Manhattan

M Á M  S T R A CH  T Ě L A!!

BAR

ach, já, vlasy
hello,ona je hezká
vytrčil ruku ladyman
dovolte, abych ji políbil
vaše vlasy, madam, jsou madam překrásné

před tím jsme věšeli plakáty-učíme češtinu
prst, lep, páska nedrží

ona je krásná,líbá
ach, není to rozkoš, černý rozpuk?
kalhot látka zaříznutá v prdel
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pruhy dolů
v upažení šejk
mám rty
čerň řezu řas, zrcadlo
nohy, klín
sjíždím rtěnkou v krevní šrám

ach, nelíbí se

ohraničuji černou

ladyman se češe
dámský záchod
tah rtěnkou není opět zdařilý

ale proč to zazanamenávat,
jak nicotné ve chvíli,
kdy žijou dvě miliardy lidí

sbohem, řekl ladyman

UHM

a zvedl obočí:
„Kdy přijde komunismus do Ameriky?“

Šlehl jsem srpem prvních přistěhovalců 
v dým:
„Já jenom vím,
že Amerika
je jako víno.
Záleží na chvíli, kdy ho piješ“

„Je to bulšit, bulšit!
Já to věděl!“

A běžel pro tři párky a plechovkový pivo…

Ráno mě strašně bolel zátylek
Uhm
a dostal jsem čaj
v posraný kuchyni
na dřevu s výhledem na Jamaica Plain

„Dnes je poslední den na registraci k vol-
bám“
řekl jsem
záda v záda
piano a křik dětí z ulice
rty poblíž ucha

A SNAD PLÁČ A SMÍCH!!!

ale to už by bylo moc
to už jsem přehnal……………………………..

VÁLKA

mrtvé tělo vlil do jámy polní
a ihned ji zahrabal a zahladil ornicí

pak zasadil zpět na místo chybějící klasy
a jeden, zlomený v půli, napravil lepidlem
a v leže štětcem přetřel barvou lom

půda opět uschla a nebylo nic, co by oči zřely
nebylo již jeho hrůzného činu
jakoby nikdy nezavraždil

po létech kopali metr vedle hrobu

stál jsem poblíž

mlčel
a byl tvrdý

a kopáči narazili na kostru tak krásně bílou
že jsme všichni pohladili její kosti

a nezbylo než říct: Je z plastiku!

položil jsem se na zem a kostru na mě rozprostřeli

on prohlásil: Hleďte, teď budu kopat metr dále

a pak vyjmul z prohlubně lebku hnědou a zaúpěl:

Ale to také není ona!!!

VĚČNOST S TLUSTÝM TĚLEM NA DVACÁTÉHO
PÁTÉHO OSMÝ DEVADESÁT JEDNA

Vstoupil jsem do obchodu s buchtama a v rohu seděla malá babička
a zrovna říkala, že sovětští lidé čekají na pomoc a že chtějí
taky takovou svobodu jako je v Americe a já se jí otázal, jestli byla někdy mimo 
Ameriku a ona hned, že ne, ale že ví, že v Americe je ráj, protože lidé strašně 
usilovně pracují a já jsem jí odvětil, že mám dojem, že tady pracuje jenom pár lidí 
a zbytek dělá pouze business a ona se na mě zle podívala a našpulila rty,
oči se jí zažehly a povídá, jak něco takového můžu říct a do rozhovoru se přidali 
další hosté a za chviličku i prodavači a všichni mávali rukama a já jsem si najednou 
všiml, že venku za sklem stojí zvláštní veletlustý pán, má kabát přes ruku a upřeně 
na mě hledí a já jsem v tu chvíli zacouval v čase nazpět do Čech
kde jsem přesně, ale přesně ten samý pohled viděl u soudruhů,
kteří dohlíželi, aby jim nikdo v podzemí nepodkopával socialismus
a pak jsem se zase hned vrátil do reality a všechno se to nějak stalo dohromady
a soudruh i pán vstoupili do jednoho těla a lidé kolem (burácivě) VZRUŠENĚ disku-
tovali a já vyšel ven a řekl jsem-Hello tlustému člověku a on mi zvolna odpověděl-
How are you? a já jsem přešel ulici a pak jsem se ještě ohlédl, ale ta
věčná postava, ten chodec v času už tam nestál………………………………



*  *  *

po schodech ostrovního ráje na Martas Vineyard
po příkrosti solí prosycených schodech
jsem stoupal se Sýčkem navštívit Jane

v bolesti utrženého ligamentu
o berlích
bušíme na sklo dveří
do černé komory
jedné postele a bedny ponožek

Jane se sádrovou nohou
a dvěma muži, co jen tupě čumí do neznámých oken
za deště nemytých leptů
ledových obrazců
a stínů nekonečných odchodů
při otočených obličejích nazpět

dva muži hnědých hub
psychedelicky zaprášených očí
záblesku nýtů kůže
si podávají kouř přílišné lehkosti
a černoty okolních mlh

jsem sám
oddán Sýčkovi v nepolapitelné hrsti
jejích očí úhlových
které kývají z konce vesmíru
v opětovné lásce
jiných časů

prostoru Indiánů
kamenů a dřeva
a tříště vody
přívalů
natažené ruky

říkám
ty by si pro mě taky umřela, sýčku
a Jane z rohu špinavé postele
nasaje zelený oheň
a chraptí
to jsou velká slova, jenom velká slova

a já tlačím své rty
na kůži Sýčka
který se uklání
z břehu odplouvající lodi

syčím bolestí
syčím bolestí

NŮŽ V MASE

Honzík nebyl překvapenej, když jsem mu řekl, 
co se stalo před jeho domem

Malátnost záře tisíců malých ohníčků
jako nedokončená vrávorání s nákladem trámů
na stavbu blaženosti Potěmkina

navzdory tomu je New York v časové sdílnosti
s mojí chůzí
Ale nic víc!

krátery peří a fi čí

policajt se stuhou svaloviny
lesku rezavého šlehání
(májových kolotočů na řetízcích)
avšak zde červené, spoutané
stříkající po cihlách zdí

Jdu s pivem
šest lahví Honzíkovi Frankovi
úhel prostoru
kutý kolem kovadliny
a pak už jen louže aut
za řekou benzínu v podélnosti ulice
zeleně v protifázi

ocel dumpsteru vyplivne pecku-mužíka
a druhý
zkrut očí
už sedí za volantem mého auta

ale klíč od něj je v mé kapse
a taky nůž!

a piva se válejí
skleněné skvrny pění v řežbě s olejem
šestileté přizpůsobení klade důraz na naučené
a já si myslel, že jsem pořád stejný
že jen splav času
že se ani límeček nenamočil

HOVNO!

hle
moře vody crčí z oděvu
já totiž vytahuju nůž z kapsy
a řvu
a ženu se k majetku

zloděj rotne rameny
pro štiplavost v očích ze střenky naleštěné
a duní mé blížení

on se hned vymrští z automobilu
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a jeho nánosnice, vyholený zátylek
lalůček v náušnici
okovy plátů černé kůže
podpatek pečlivě naskládaných řezů podrážek
následuje příkazy těla
a celý prchá do dalšího kvádru…

hrajte podkůvky na betonu
do klaksonů žlutých taxíků
požárního auta
skřípění brzd
úlu
který je krásně slyšet,
když se nakloníte přes zábradlí na špičce
Empire State Building…

a já tam nahoře stojím
a poslední
milióntá včela
bzučí v mém mozku
„Bodl bych býval?“

*  *  *

začínám tápat!
řval jsem na Mari Novotny-Jones mezi dveřma
seru na brutální sobce
americké vládce peněz!

a co trochu revoluce, Mari?
aspoň malinkatý jako železný komár:
„Nebudu platit studentskou půjčku“

tápám nejistotou
oči s blánou horečky
řezavé blábolení na prsou
nos-nudle

a žebrat o pomoc v městské nemocnici?

„Rukulíbám, milostpane léčící
jméno vaše bude vytištěno
vyryto pro neslýchanou pomoc trpícím!“

seru na ně!!
seru na ně !!

*  *  *

Tlustoprdka chodí nad mojí hlavou
a mně se třese sluníčko na peřině
v odrazu okenní tabulky
která se zachvívá nárazy tlustých nohou
protože je celý dům sbitý z ubohých prken
a trámů
a tlustoprdka je úžasně tlustá

nejspíše váží čtyři metráky
a pořád jenom žere jako prase
a nosí veleobrovské tašky plné žrádla
a bere si na to taxi
které zastaví vždy před domem
a tlustoprdka na taxikáře křičí
počkejte, eště tam mam v kufru tři taŽky vepřovejch noh
či čeho
protože to musí být něco ukrutně tučnýho, špekovatýho
co si pořád cpe do chřtánu
v lůně Ameriky
v kolébce svobody
volby
a rozhodování
v divanu rozpučelého individualismu
vybízejícího k pojídání všeho a všech
až se třesou stropy dřevěných domů
naklánějících se pod tíhou obyvatel
zřetelně napravo
a mně se pak třese sluneční prasátko
na peřině rána zimního
se zpěvem studených ptáků
a ledových větví nového dne…

*  *  *

Čas pro básničku dvacátého čtvrtého října
devadesátého čtvrtého roku v podvečer:

čpavý rozklad barvy listů
hnít
a páření rudosti podzimu
přejíždí tóny očí
ve smrtelném zrcadlení vlažné hnědé

i únava much
osten zlomen v ráně paty
a osten proklál lísteček

PŘERUŠENÍ BÁSNIČKY:

zaslechl jsem lámání dveří
následný výbuch srdce
okamžitě nahmatávám sekyru schovanou pod slamníkem
a do druhé ruky beru obrovský nůž
doprdele proč sem si já vůl ještě nekoupil pistoli
vypružím se na nohy
vypnu hudbu
kopnu do dveří od mého pokoje
a zařvu do tmy bytu v chudé bostonské čtvrti:
„Who is that?!“
mozek dupe
mám zavolat policii?
911
a položit sluchátko na stůl, abych měl svědectví?
ne, s řevem se vřítím do tmy
a mávám sekyrou nad hlavou



ticho
rozsvítím světlo
tisknu se zády ke zdi
nikde nikdo
prázdno…

péro na prošťuchování hajzlu, vypružené ze šatníku ve stěně,
leží na zemi…

jdu zpátky a míjím na nástěnce připíchnutý novinový článek
o sousedovi, který se nedávno topil ve vlastní krvi tryskající z
přeříznutých krčních tepen

uprostřed dne
se zloděj vloupal do jeho bytu motorovou pilou

POKRAČOVÁNÍ BÁSNIČKY:

výdech pochopení jara a letní nocí
přitisklé duhy k zborcené hrudi
tlaku života
mlčení kamenů za křehoulinkostí
průhledně nahé stopénky lístečku
proklátého ostnem…

SORRY, ALE TO JE JEDINÝ POHLED 
NA AMERIKU

Sýčku
ty víš, že jsem
ševelivě sjížděl rukou
po křídlech nadýchaného ptáčka
tvrdého anděla
co natáčel záda zbytnělá peřím

a čas půl zmražený
duněl věčností přetékajících snů
a slepé víry v očích naruby…

ale po třista hodinách jsem si zase vzal kurvu
ze slizké ulice
škubající tělem údery drog
„Pull off“ řvala stařeckou, propadlou hubou
znamením všech děvek
vyhnilostí zubů
zanícených rtů
očí uštvaného zoufalství

Sýčku
ty víš, že jsem
ševelivě sjížděl rukou
po křídlech nadýchaného ptáčka
tvrdého anděla
co natáčel záda zbytnělá peřím…

FLOYD STREET

čekal jsem na námět básně
připadalo mi, že mám sucho v mozku, bezvětří
plocha bez ohybu

už jsem dlouho nic nenapsal
protože jsem blb

jen romantické rozjímání
žíly zarostlé v žule

pak ve vlhkém odpoledni přišla ze špíny Floyd street
chraplavé chudoby

šišaté dřevěné nánosy barev
tvary řvou: Nejsme úžasné?

uvařila slepičí polívku s nudlema
cucala si prst od soli a pepře
moje mourovatá kočka na ni žárlila
obdržela kopanec do kočičí prdele
vztek kočičího sobectví

si tak hezkej Mejlan, děd vždycky říkal, že si namluvím
bělocha
a já se tomu řehtala
a Majlan, co je socialismus?
je to, že si lidi dělají, co chtějí?

polykám slabost z mandlových rtů
bortím se v nevázanost
nádechu
lásky

zvoní telefon a ona snědě odpovídá
bzukot hlasu její matky
ledově šplouchne

„řekni mu aspoň vo dvacet dolarů“
„také care honey“
„já to zkusim mámo“

BLB
jsem úžasný blb
boží hovado
naivita naškrobených prostěradel zimních polí
život za plotem dětské školky
čekám na námět básně
Kretén
kbelík mýdlové vody crčí z mozku
ale už nic neslyším

černé věky očí

příměsi černé krve

vínoPsí 45
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a krve Indie
olivy bradavek
růžová píča

vydrž zatnuté nehty
potápějící se do bradavek
v mléce
a tající čokoládě
vláčej mech
trp zarytým pyjem…

píšťaly ranních ptáků
a já si  proplouval vlastním světem
čistých kanálů
spojitých nádob

Teritum non datur
s úšklebkem Sokrata
síť třímající vůni dechu mrtvol

„Majlan, kolik mi za to dáš dolarů?“

noha na brzdě
a odcházela do slizu Floyd street
ranné léto opalující do lehké snědé
urputně zelené listí stromů

chechtajících se stromů
stromů burácejících výsměchem
mávající větve
jak křídla bojující s kořeny

dělal jsem, že nevidím
a mlátil jsem do volantu
při chrčení krku zkratkou do ucha
idiote i blbe, čekající na námět k básni
čum radši na cestu, ať někoho nepřejedeš!

Ty LÁSKOOOOOOOOOOooooooo

JEDNU Z NICH JSEM ZNAL

kdyby vyrvali život z ženy
tlačit
šlépěje
mlha olověných plátů
slepota vřící lůj vzájemných obejmutí
tah vzdálených těl
pro jejich lásku

ohluchlých nářky duší
na parkovištích mezi automobily
nastartovaných
a tajících v citech
vepřových prdelí
houpajících se ze supermarketů
dejte si pozor ať vám někdo neukradne 
peněženku
vyhřezává vám z kapsy
říká americká stařenka a očima pije moji 
odpověď
společnost madam je zde těžce nemocná
když vyhřezává z lůna vzadu za recepcí 
abortion clinic
a do dveří vstupuje muž
plášť sjíždí ze samopalu
praskot kulek drtí těla k smrti ztuhlých 
sestřiček
vyhřezlých embrií
přetnout?

vrah John Salvi spáchal 2. prosince 
1996 ve vězení sebevraždu

NEDĚLNÍ OBĚD V USA

starý černoch před potopou
světa
bílé kudrnaté vlasy
syn už zemřel
a otočí se ke mně
Milen, já už nemám čas číst lži

děti ho milujou
křičí
dědo
ty si střílel ve válce?

jíme špenát máčený
s vepřovou nožičkou
máslo, škvarky
křik z chodby

na Kubě je černoch občanem, Milen
a Mexiko čeká na svého Fidela Castra

žluté jakoby blatouchy
nařezané nožem na holení kabelů
stvoly svázané izolační páskou

dal jsem je ženě
starého černocha
zpívala Óm
Óm, Óm
budhistické zvonečky

*  *  *

noc amerických autobusů je
špína špinavých sedadel
a řidič ohlásí: nezapomeňte si převlíct 
pyžamo
a dobré ráno
uprostřed noci požahané
nekonečnou tříští světel
dálnic nadlehčovaných oparem dusna
uprchlého moře
New Yorských doků
sluneční mísy Yankee Stadium
protože jsem tam seděl
a hledal polohu pro mé naražené koleno
a naraženou duši
která stékala po skle
jako kapky betonového deště
s kusem okoralé rzi
nebývalých krutostí
nahých mostů
bez dívčích ňader hříbátka
když mi řekla
jdu vydělávat do Nude Dancing Club 
na Broadway
hned za padesátou druhou
a já v noci amerických autobusů
tlačím své srdce na přední sedadla
aby už nestálo
a usnulo vedle černošské matky
s kašlajícím dítětem
v noci žravosti času
kdy podprsenka a kalhotky
odlétnou od bílé a zlaté
a prdelka zasedne New Yorským pánům
libida
pudů
zvonivých pneumatik
při vzrůstajícím napětí
řítících se nocí
amerických autobusů
do dáli
nesmilnosti
a nepochopených snů…

Milan Kohout (*1955, Plzeň)  Americký performer českého původu. Získal titul inženýra, z ČSSR byl po podpisu Charty 77 vyhoštěn. 
Roku 1993 obdržel diplom na School of the Museum of Fine Arts Boston, od roku 1994 je členem skupiny Mobius (www.Mobius.org). 
Vytvořil množství celovečerních performancí a zúčastnil se festivalů v řadě zemí. Jeho práce se soustřeďuje na lidská práva, například na 
práva Romů. Kritizuje hlavně cynický kapitalismus bez mantinelů a náboženský fundamentalismus. Vyučuje na TUFTS Universite, 
The New England Institute of Art a na Massachusetts College of Art v Bostonu.
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KRŮPĚJE

Hodina ještě neproteklá
z okapů vodu přeleje
když v polích hrozí peřeje

Něco jsi řek
něco jsem řekla
Slova, když prsty nehřeješ
    tak z lesů zní
    jak se v ně volá
Ať si je smelou mlýnská kola!
vždyť z deště rostou aleje

JÍZDNÍ ŘÁD 

Stáli jsme
Už se tak ráno prostě musí
Snad čekali jsme autobusy
vkresleni mrazem do čar smyků
Stáli jsme spolu
Na chodníku
 
Tak stalo se
že jsme se jednu krátkou chvíli
na dosah slova přiblížili
Že by to ticho těžko snést
očima přes
„Co je to dnes
s tím povětřím?“
Však ticho, ať jsme sebeblíž
z toho, co bylo staví mříž
Tak stalo se zas - vždyť já vím
že jsi i vítr na pár chvil
po dlouhé době utišil
 
Krajiny, kudy ubíháš
už mají jinde koloběh
lekníny kvetly na oknech
když odlétal jsi do svých dálek
k příběhům, kam už nepatřím
tak šeptali jsme
každý zvlášť
Co je to dnes s tím povětřím?

PORUCHY SPÁNKU

Čtyřhlasně stárnou němé zdi
má  vůně rzi -pach času-
v potrubí vytyčenou trasu
po které už se nejezdí
Jen vodovody     Žádný proud
a tikot vody podél pout
    Neodplout
    Kam a Kudy 

Vítr, co po pokoji píše
     -v záclonách přitažlivost výšek-
      smyčky
a kolem světlem zprůsvitnět
když dohořely svíčky
umírá dneškům další svět
za zavřenými víčky

Když do všech stran se zamykají dveře
a noc vklíněná do páteře
tříští své ticho do čtyř stěn
a šepot trubek z nespavosti
je vodovody neveden

Je marné prosit o pomoc
-Je čas jít spát-
když umírá se na pár vět
a mezi slovy
-Dobrou noc-
plynule vadnout    Rezivět

*  *  *
Venku byly hory z plyše
když je rozčís ostrý plech
nešlo víc, než sedět tiše
s jinovatkou na zádech
 
Smetl všechny hvězdy dolů
srazil na zem Velký Vůz
protnul svoji parabolu
v místech, kde se mění puls
Stlali jsme si na topení
aby nemoh_ vítr sem
Vítr který mraky pění
kradl nebe za lesem.
 
Vždyť byl zákaz vycházení
Když jsi unik myšlenkami
do těch bílých krajů ven.

ANETA ČAMOVÁ

Aneta Čamová (*1991, Praha)  Studuje pražské 
gymnázium. Publikuje na www.pismak.cz. Knižně 
ani časopisecky dosud nepublikovala.



ČEKÁNÍ BOUŘE

časem ostřelovaná Havana
archa Noemova
město za mřížemi
kde se jen kaluže
chvějí před deštěm

kde první kapka
je ještě nadlouho osamocené
bodnutí jehlou

uprchlý cyklista
s pelotonem v zádech

CESTOVATEL

mezi osmým a čtrnáctým rokem
zeměkoule končí tmou 
v Žlutické ulici

na šachovnici 
rozpálených panelákových oken
hledám okno Evy S.

v Ohňové zemi
kam posté dorážím poprvé

ONI

zazděni v jiném městě
za padacími mosty

sestra
v černých hadrech a s cigaretou
ne vždy příjemně podobná bratrovi

matka
ve vzorně uklizeném bytě
pláče do telefonu

otec
onemocnělý tvary 
celá léta
nezúčastněně hledící v dál

*  *  *

mezi klapky paměti
se vplížil prach
slavnostně
jako do klavíru

po dvacáté se píská nástup
salutujících příběhů
vzorně vyrovnaných v albech
za zástěnou

řekni to jednoduše:
z toho jde strach!

z francouzských holí
a z básní
po kterých se třesou ruce 

VE STUDOVNĚ 

soustředěné ticho
namačkané jak poslední polštář 
v peřiňáku

baroko s faldíky

zatímco jejich výběr
je přesný
a podléhá pravidlům drahocennosti času
tento 
chodí mezi knihy jen okukovat

dělá
že hledá

jmenuje se to
jak ono se to jmenuje...

vínoPsí 45
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*  *  *

jdu vám dnes navečer domů
a na schodech sněm sousedek
čtyři báby a jeden chlap
sakra!
 - No dobrý den! – 
hned se ke mně ženou
osahávají mě
rozčesávají mi vlasy
hladí mě po tváři

- Zamykáte hlavní vchod? – 
ptají se za neutuchávajícího obdivu starých dam
- Ano, zamykám –
odpovídám velice slušně a artikuluji tak, že se sám nepoznávám
- Tak zamykejte – 
- Zamykám –
- No, musíte zamykat, tady souseda vykradli –
- Zamykám –
- Ve dvě odpoledne ho vykradli! –
- Zamykám –
- Včera jsem šla domů v půl dvanácté v noci a nebylo zamčeno! 

TOMÁŠ T. KŮS

Tomáš T. Kůs (*1978)  Vydal sbírky Teplo zima milovat (Perseus, 2002) a Příbytky (Weles, 2005). Pět let pracoval jako dramaturg 
plzeňské kulturní kavárny Jabloň. V současné době žije v Praze, kde pracuje jako projektový manažer v neziskové organizaci a externí 
publicista. Produkčně se podílí na několika festivalech, mj. také na slam poetry. Když to jde, cestuje.

PAVEL VOTICKÝ



–
pomyslím si v duchu, kde asi bába courala
promenádovala se v parku
prej tam řádí úchylák
- Jsem byl v půl deváté doma a zamknul jsem – 
- Musíte zamykat – 
- Zamykám – 
už už jsem si myslel, že je této absurdní hře od Havla konec
když tu spustil soused
ten vykradený
- Hlavní je zamykat –
- Zamykám –
sám tomu již nevěřím
zmocňuje se mě horečka
rukou v kapse nahmatávám klíče
jsou tam
oddychnu si

- No, tak ale vždycky zamykej –
- Ano, zamykám –

tímto jsem považoval konversaci
za ukončenou
a chystám se projít hradbou bab
když tu jedna ukáže na ležící obrázek na zemi
- To jste shodil včera vy! –
doprdele
pomyslím si
jak to můžou vědět?
nikdo tam nebyl
kamarád mi pomáhal s novou knihovnou a shodil ho
- Já ne – bráním se a kolena se mi podlamují
- Ale ano, včera, jak jste něco stěhoval – 
mají tu snad i kamery?
báby jedny?
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- My to s Bětkou chtěli znovu pověsit, ale je přetržené poutko – 
tak ho vezměte domů a opravte – 
- Ano – 
řeknu pokorně
seberu obrázek a protlačím se hejnem vypelichaných labutí
- A nezlobte se na nás –
říká ta nejsympatičtější 
a hladí mě po ruce
- A zamykejte! –

sedím doma
a koukám na ten shozený obrázek
staroměstské náměstí
za sklem

myšlenkami jsem u tebe..

*  *  *

jsi jako kniha z městské knihovny
máme na sebe času vždy jen jedné kapitoly
pak si pro mě přijde paní knihovnice
za ucho mě dotáhne až k pultu
obkreslí mi hlavu
a porovná s kresbami předchozími
zle se na mě podívá
varovně zdvihne prst
a udělá mi černej puntík na čelo
(mám jich tam už spoustu)
 
po čase mi tě půjčí znovu
(slibuji jí hory doly)
a ty se mi na chvíli vrátíš
starší
ohmatanější
s vytrhanými řasami
se zapomenutou záložkou
s o něco podtrženějšími vráskami
v novém obalu
moudřejší
s nějakým tím razítkem ve zdravotní kartě navíc

ale jednou
rozdám své knihy tulákům
sbalím si pozůstalosti
pořádně se nadlábnu
vezmu termosku a kompas
a ještě ve výpůjční době
s tebou prchnu na pustý ostrov

snad mi do té doby tu knihovnu nezruší

a jestli mi sem ještě jednou přijdete podnapilej, tak vám už 
nepůjčím ani breviář správného chlapce!

mámo! ta návštěva nám zase sežrala chlebíčky, které si jim 
nabídla!

když si pustím stravinského
sousedky mě o něco méně pomlouvají
pozdraví mě prvního
a vždycky uhnou

když si pustím colemana
ťukají si hlavami o sebe a mizí
když slyší mé tkaničky

když si pustím dégéčka
vytáčejí číslo 
nejbližší služebny VB
a melou něco o cyklistice

když si pustím toma vejce
mívám pod rohožkou anonymní dopisy
s malými
téměř neviditelnými
atomovými bombami

ale když si nepustím nic
nevěří svým uším
cpou si do nich trychtýře
a jejich inertní manželé
jim do nich lejou malinový sirup

*  *  *

naučila mě pít víno
a milovat tak nějak více do modra
říkat ananasu grapefruit a kašlat na neustlanou postel
říkala – ser na ten prach v psacím stroji a piš !
a já jen chlastal
to zpropadené víno
a otáčel do zblbnutí pásku ve stroji
do zhubnutí…

ty texty už dávno sežraly vlašťovky
a v peněžence mám jen účtenku do čistírny na tvůj kabát
asi mi ji brzy sežerou moli

ser na ty prachy
v neustlané posteli

*  *  *

nejdříve mi vypustili duši
pražáci
ale jsem měl skrytou reservu
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pražáci..
špinav, ale šťasten
hledím zpoza volantu na výpravčího
přiložil mi červenou plácačku na čelo
a sledoval hodinky
zakroutil hlavou a přiložil si je k uchu
(asi poslouchal čas)
- Vy jste žvejkal! – vystartoval na mě z otočky
  - .. ale bez cukru, pane strážmistr! – bránil jsem se
významně si poklepal na výložky
- Nadstrážmistr? – znejistěl jsem a dodal mu sebevědomí
  - A co ty zástěrky? Snad mi nechcete vykládat, že je vám 
okousal pes?!-
mlčel jsem
mezi tím jsem si pro mě z nepochopitelného důvodu vzpomněl, 
jak chodí má starší sestra kouřit do sklepa na brambory, aby to 
má neteř nevěděla a neudržel jsem úsměv na uzdě
- Vám to připadá legrační? – osopil se na mě
  - Neee..- a v duch jsem řval anooooooooo!!
přešli jsme k fi latelii
- Kde se ve vás bere ta drzost jezdit s takovým autem a ještě 
bez známky po dálnici? –
dere se mi to z nitra! – pomyslel jsem si velmi tiše
a pokrčil rameny
no co, říkám si
alespoň mám další složenku na koláž..

*  *  *

skoro všechny mé milenky přibraly
nechápu to
že se tolik cpou
pak si vystřihují články o debilních dietách
ještě debilnějších autorek
žvaní hodiny do telefonu o tom, jak se nevejdou do plavek
u toho si cpou do pusy všelijaké krekry
které mají po ruce
večer nevečeří a ráno nesnídají
už ani nesouloží
jen si vystřihují
fotky těch navonějech playbojů
a přes oči jim lepí
dietní sliby

*  *  *

systém 1/3-automatického psaní, jak nás ho učili ve druhé třídě

do úst přezuvky se spolužačkou – však nelíbat! 
zastrč si penál do kalhot
v tom odéru nedospělých chodeb
s lístkem na rtech do výdejny na vařené balsámy z hadrů
i z římsů – kresby plačícími akvarely

jaká to R-mitage! soudruhu okrajový
- A co ty, chlapče, jak se ti líbí ve škole? – ptá se 
zatímco já nechápavě zírám s otevřenou inkoustovou hubou
chce se mi říct
že se mi nelíbí
magnetické množiny červivých jablek 
i školník s kotvou na prsou a bičem na ředitele i nás
ale to už je ten pán pryč
a Zajícová po mně kouká – teď jsem slavnej, mluvil jsem s ně-
kým nejvíc
mých patnáct minut slámy
čouhající mi z aktovky s jednou kšandou utrženou
s cvičkami vstříc straně a šplh naproti rozumu
(kdo ho má více, než-li gravitace?)
tužíme svou mysl
ondulujeme svaly
zastřihneme názory
je libo kolínskou?

- Kde máš přezuvky? – ptá se narušená učitelka
zatímco já si ráchám nohy v ústech Netušilové

*  *  *

šatnářka s rozlámaným paraplíčkem, uplakanou dívenkou 
se ztracenou maminkou a farářem bez fajfky, páč toto není 
dýmka..

nářek šatnářek
klobrouků
a nezbedněných dítek
hrajících na loutnu hrudních košů mamutů
kostmi z andrtálců
včas polapených hlídačem s čepicí s nápisem hlídač
po kapsách oživlé trilobity
usilovným dýcháním a elektrošokem ploché baterie slaný
osaharavájící vše s nápisem Necucat!
vytrhals plameňákům peří!
jsem si hráli na indoše..
ježííííš…karle..von líže ty votrávené šípy!
co mě s tím votravuješ…maruš?
tak šup s ním do sklepa
je tam vycpávač zvěře
bude další exponát
pro výstrahu všem dětem
kteří se chovají
jako malé děti!

*  *  *

Vdechuj život !
hlásala reklama
a tak jsem zašel do hospody
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na chvíli, říkám si

ty volééé, stu_ nebyl !
co děláš ?
nechlastám..řekl jsem a sundal bundu

ty jsi debil
hmmmm

dám si tři a jdu
říkám si

jenže diskuse se rozběhla
čas má hmotnost
bůh je pro švadleny

dobře
pět a jdu

dáme jointa?
neeee..
co děláš ?
hmmmm
tak si dám jednoho práska a kašlu na to
měl jsem už tři panáky

dal jsem si tři jointy
a dalšího panáka

kašlu na to
říkám si
u sedmého piva
jen nesmím zapomenout vzít sebe
až půjdu

theorie šao-sú
otto lilienthal

thema mě drží
kulečník ?
jen na tři koule !

asi půjdu zítra do plavecké haly

v austrálii se prej živěj klokani bumerangama !

furt je o čem žvanit..

kafe s malým
a na pivo se neptej..dokud sedím 

ty jsi magor !
ty taky !
stejně tě mám rád

odejdu většinou tajně
aby nikdo nevěděl
abych nevěděl

*  *  *

šest bloků tvé tváře s okousaným spodním obrubníkem 
a violoncellem párající břicha mraků

sedmiletému cynikovi
na smrti svých rodičů
vadila jen páska na šusťákové bundě

to byla moudrost leukoplastí

ptal se na haiku
ale babička byla v ROH
 - všechno utratíš za knihy! – křičela do úst jeho průkazky 
z knihovny

z potají ukradených láhví
koupil si kompas
vydal se na jih

- ten váš vnuk je tak hodnej! a jak krásně nepije! – rozplynuly 
se sousedkám puky na sukních

sousedky se vdaly za hokejisty
haikař začal pít
a babička nepochopila kompas..

vínoPsí 45

Pavel Votický  Chtěl by být dvacetiletým kavárenským povalečem, ale osud ho vykolejil do podoby devětatřicetiletého hospodského 
umělce, milujícího surrealismus a freejazz. Duši má semletou industriálními severními Čechy a skandály, které ho provázejí 
už od nepaměti.
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VIRTUÁLNÍ 

A sen ?
ve svatebních šatech
tak bíle 
žena bere si
muž bere si
na kolečkových bruslích
kyčle rozjedou se
až nečekaně
A sen !
špek mlhy v podbradku údolí
jsem jezdec na amputovaném koni
zítra ráno tě zastřelím
Lásko na laserové střelnici 

ASTRY

Marie Rottrová se potlouká juke boxem 
i s tím 
co za ní běhal čtyři poschodí
když vykopne dveře toalet 
od vedle kdosi žena
- Taky ti nosí plnou náruč aster ?-
…
- Slyšíš?!-
…
- Seš ňáká zádumčivá-
…
- Asi ňáká kráva budeš…-
…
nad sanitární keramikou 
tak ňák o astrách 

BALKON STORY

V zatepleném  podpaží 
visací zámky zahrad 
co příliš se vykloní 
snad /ne/myšleno 
/sebe/vražedně 
sem tam na beton 

* * *
Pěstí zašroubovala před čelem 
-Koukni na ní, tam odkud přišla,
barví lidem nohy, aby je poznali, 
kdyby utekli-
edémová lýtka na čas švestek 
v koši s návleky
vestibul nedělních návštěv 

MIGRIFIČŮV POSLEDNÍ 
ÚTĚK 

Kafe o sobotě 
a kosa tančí v prázdné tubě od prášků
-Byl to cizí člověk- prohlásil jeden 
zajíc náhodný co vběhne ti do světel 
cizí ? a přece 
ten náraz ještě rozpálené žárovky 

* * *
Hodiny pletla 
rozbouřené moře 
ne a ne se zklidnit 
-Vím, že jsem defektní-
říkala 
-Doma rozbíjím talíře-
a pak tady za sklem 
…křídlo holuba…
to čekání 

KAŽDÝ DEN 

Ještě víc zatlačit 
už je vidět hlavička 
tam nahoře 
měsíc 
chleba utrženej 
a dole 
stižena domestikací 
kočka 
jakoby mimochodem

* * *
Běhávala za ním 
on za jinou 
Až …
u nedělní kávy 
ruka starce 
kbelík s močí 
a její srdce 
už ne láskou 
Angina Pectoris 

* * *
Maso psů v totálním nasazení 
ročník dvacet dva 
prý teď čte po nocích Seiferta
a v městské hromadné 
odříkává pasáže z Manon 
trolejím stínů 

HLAVNÍ TŘÍDA 6:55

- Namaluj si píču -
táhne se před kufrem
bydliště se sochou 
v krevním oběhu 
kolumbária 
Kdo to kdy zkoušel ?
Namaluj… 

* * *
Muži do města
za prací 
ženy vázané
u dřevěnic 
psi u kůlů 
barevných polí 
do sklizně 
odhánět zvěř 
živobytí závislé 
na štěkotu 

/Vysoké Tatry 2007/

* * * 
e-shopy 
e-seznamky 
e-banky 
i e-cigarety 
s nabíječkou 
/ a liquid náplní 
bez ohně bez kouře/
však jedno jisté 
e-e-e-e-e-e-e-e-e-e
elektronicky nevysereme 
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KATEŘINA BOLECHOVÁ

vínoPsí 45

Kateřina Bolechová (*1966, České Budějovice)  V roce 1994 získala jednu z hlavních 
cen literární soutěže Hořovice Václava Hraběte v kategorii próza. Publikovala v alma-
naších – např. Z kapsáře (Občanské sdružení Loreta, Praha 2001), Cestou (Weles, Brno 
2004), časopisecky a na internetu: Psí víno, Britské listy, Weles, Texty, Protimluv, Salon 
Práva, Dobrá adresa, Vítrholc, Bagr, Obšťastník, Čmelák a svět atd. V roce 2007 jí v edici 
Stůl vyšla sbírka Rozsvícenou baterkou do pusy, jako příloha Psího vína č. 39. Zabývá se 
také tvorbou koláží. V současnosti je členkou redakčního kruhu Psího vína.
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PŘÍBĚH O STARÉM GRAFIKOVI A ANASTÁZII

Říkej si tomu              jak chceš
Nebo krajina Nebo tvář Nebo
třeba mlč
                        Chodník kolem
domu je celý rozrytý vozíky pošťaček 
Vzkazuji ti po hölderlinovsku Drahá
nepište mi už tak těžké dopisy
Ještě si někdo zvrtne nohu Budu
nucen okolnostmi
zvlášť poraní-li se nevinná gymnazistka
s malými pevnými prsíčky
raněné poskytnout první poslední Odnést
ji do domu v náručí a ošetřit bílým
kapesníčkem bílý kotník Až lehce
vzdychne a řekne Ach vy 
malujete obrazy? Odpovím nikoli Anastázie (tak
se totiž bude jmenovat) je to lept
A má Anastázie 
se uráží a vzdaluje a už nikdy víc
ji nespatřím
Ten večer nanesu tence bílý vosk
na destičku a ta mi celou černou noc
bude mezi kaktusem a ibiškem svítit a ty
si tomu říkej               jak chceš
Nebo krajina Nebo tvář
Nebo třeba         mlč 

MOTIV KONĚ

Gordon Johnson z indiánský              rezervace Pala v Jižní 
Kalifornii asi hodinu              cesty na sever od San
Diega se zastaví a dívá se              a jeho pohled obemyká celý
náměstí stánky s hot dogy     knihkupectví obchody s
kabelkama černochy kravaťáky      s kafem to go 
leštiče bot holky                           s výstřihem až do 
nebe s dlouhýma bílýma nohama   a možná si
říká že támhleta s hodinkama            tenkýma jako malej zelenej
jedovatej had na pravým zápěstí        má stejný boky jako
jedna                                   potkal jí v baru byla
napůl Navaho a                    napůl Hopi a možná
myslí na to že tohle                      místo má motor
Ford Mustang 1968               osmiválec kterej tůruje pod zadkem
saint Václava ale                           ten se na to 
netváří a holka která                         má boky jako ta
napůl Navaho a napůl                   Hopi se zastaví 
hodí vlnou černejch                      kadeří rozhlídne se a
přechází Václavák square     svatej      Václav i Gordon Johnson z
indiánský rezervace Pala v Jižní Kalifornii      zamyšleně zírají jak 
se jí pohupujou boky vzduch              je cítit slabě solí ze země

vystartuje pár holubů a tlukot              křídel zní jako by nahoru
Krakovskou běžel dvouletej                  kůň a za tím 
vším Japonci mačkají           spouště nejmenších digitálů na světě 
a ty jsou tak horký že je       neudržíš   když kůň už je pryč. 

INTERVAL2.RTF

Je to horší                            než prázdno je
to horší než                          nic je to prázdno
které opustili                               všichni kdo to stihli
kterým to                             neujelo je
to nástupiště kterému    právě odjel 
vlak a nástupiště si                       jakoby lhostejně taky
jednou musí přiznat       samotu a já
nestojím na nástupišti    ale čekám přímo 
v něm uprostřed jeho     in fl agranti prázdnoty
a tak jdu                               abych si pak zkrátil
cestu úplně                          dopředu pod to smutný
voko monitoru a                    v něm vidím malou
postavu tak už jsme       tři postava já nástupiště
je to chlápek vcelku               obyčejný typ modrý
džíny černý tričko                  jako já udělám dva 
kroky doprava on                  taky udělám krok
zpátky on taky               mávám on taky
otočím se on                        nikde podívám se zas
na monitor dívá se                taky otočím se on 
nikde podívám              se zas na monitor dívá
se taky otočím se on nikde podívám se
zas na monitor dívá        se taky na perón se
hrne skupina                        Poláků ztratil jsem 
ho z očí trousí se                  další lidi druhá skupina
Poláků mávám oběma rukama a vidím úplně
vzadu mávání dvou        rukou žije! přijde ke mně
ženská a ptá se není              vám něco ne to
nic je to úplně               v pohodě.

INTERVAL3.RTF

To bylo řečí o Orfeovi Euridika
tam stála nastoupili a
nic se nestalo jen tunel zastávka tunel
zastávka tunel zastávka atd když
se odvážil otočit byla
pryč zašel na  kafe s Ofélií 
celá z Hamleta zas úplně šílí
prostě divadlo teď čeká na poslední 
metro zdá se mu že to trvá
snad celou
věčnost a přitom to nebude 
víc než pět šest minut

ONDŘEJ BUDDEUS



SPOUŠŤ

Zmáčknu spoušť
Otočím a dívám se
na displej 
Zmáčknu spoušť Otočím 
a dívám se na displej 
Zmáčknu spoušť Otočím a dívám se na
displej Jsem to já 

Zmáčkneš spoušť
Otočíš a díváš se 
na displej
Zmáčkneš spoušť Otočíš
a díváš se na displej
Zmáčkneš spoušť Otočíš a díváš se na 
displej Jsi to ty

Vyhrnu si tričko Zatínám
břišní svaly a zmáčknu 
spoušť Otočím a dívám se na 
displej To jsem já
řeknu a ukážu ti

Vyhrneš si tričko 
Z podprsenky vylovíš prso a zmáčkneš
spoušť Otočíš a díváš se na
displej To jsem já 
řekneš a ukážeš mi

Bude láska

POETIKA1.DOC

Obrázek: žena v petlahvi
se zlatou rybkou na čele Koupíš
lahev
Vypiješ lahev
Ženu se zlatou rybkou na čele
máš v žaludku
Špatně se tráví Necítíš se fajn Žaludeční
šťávy na ni doráží a žáha
pálí Přesto
můžeš se natáhnout* Můžeš
dokonce dřímnout
Přes noc se žena se zlatou rybkou
na čele bouří Slyšíš moře
& klimatizaci & noc je
krušná Ráno vstaneš a podíváš
se do zrcadla Težko ti je Ranní
nevolnost Slyšíš moře & klimatizaci & svou 
ženu jak se sprchuje Už zas je příšerný vedro Spláchneš a
uleví se ti Jdeš po stinné straně ulice a na rohu
koupíš meloun Ujdeš pár metrů Meloun
ti vyklouzne a rozstříkne se po ulici Zavoní to
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Vrátíš se a koupíš další Ujdeš pár metrů
Uklouzneš po prvním melounu a druhý meloun ti 
vyklouzne a rozstříkne se po ulici Zakleješ francouzsky merde! nebo 
německy
scheiße! Nikdo nic
nepozná Nikdo si nevšimne Koupíš třetí meloun
a opatrně ho neseš
ženě Je to tu úplně pohádkový Cítíš
se tak strašně svobodný Teď můžeš Na nohu ti sedá vosa
a olizuje šťávu 
z melounů Vztekle kopneš nohou do vzduchu
Druhou stojíš však na zemi pevně Z dovolené
zbývají ještě tři dny Je to poezie svého druhu Napsali Snídáš
meloun se ženou
na zápraží a otíráš nohy
papírovou kuchyňskou utěrkou Vidíš moře a slyšíš
klimatizaci a máš cos chtěl Cítíš se tak strašně svobodný Právě teď 
můžeš. 

* Enzensberger, Hans-Magnus: Historischer Prozeß. In: Jed: Das Gift. 
Nepřel. T. Kafka, Nakladatelství Vlasty Brtníkové, Praha 2006, s. 6

(ČERNO BÍLE)

Pokud si fakt chcete sáhnout
na život, překročte. napsal 
někdo černou fi xou na 
bílej mramor Anděla
Bezdotyková zona je tady:
a) zelená b) červená c) žlutá
                   &
Za tři                       minuty              Jdu
až na konec              Tak si
aspoň zkrátím           čas
                   &
Zadní strany Záda kabátů
bund batohů zadky v kalhotách
podpatky Ve vlastním zátylku 
divnej pocit docela malinkej pocit
                   &
 v týhle černý díře
 čeká černej chlap
 bojíš se jak zvíře
 že do vlasů ti hráb '
 že vyleze zevnitř
 že vezme si tě tam
 vočkama tam nemiř
 nebo mu tě dám

na peróně by se teď mělo rozplakat dítě
                   &
Metrický zdvihne se vítr
V tunelu burácí
Vichrem se předním stranám
Postav zrak tupí



Za slzou slza za jambem jamb

                   &
Z ústí se vynořilo
hejno rejnoků a prolítlo
nad temeny hlav Rejnoci
si z nich Kristýnko 
sbírají drobné korýše
a měkkýše a menší
rybky dna Vnořili se
zpátky do tunelu &
na nástupiště se vylil vlak
Přední a zadní strany temena
týly a tváře se pospojovaly
a cestující byli 
asi 7 sekund

* * *
1
Město jako velký nepřehlédnutelný
2
modlicí mlýnek Mniši s šedivými
3
červenými žlutými a modrými
4
kutnami přes ně sako jako 
5
v Evropě šeptají modlitby za 
6
tmunocisvětlodnezavodu stékající-
protékajícíavtékající
7
po směru a proti směru hodinových
8
ručiček za tahy kaligrafi ckých
9
štětců a čerň tuší za zpěv
10
kanárů v klecích za strmost
11
schodů za ubíhání ulic pod 
12
koly skútrů a bicyklů za modlitby
13
všech za modlitby
14
ničí Mniši se tlačí 
15
v modlícím mlýnku Mlýnek
16
se točí ve dne v noci
17
den co den non stop.
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VZKAZ

Miláčku promiň najednou  k tobě 
dneska   nemůžu
přijít Nemůžu  přijít jako
se to dělalo
za babiček
v padesátejch letech
Eva čekala a Toník se najednou
objevil nebo Vašek šel po 
ulici a najednou Marii potkal a 
nevypadala jako ostatní 
a v suterénu někdo tichounce
na někoho řval Když byly naši
mladý šel si Marcel
dát cígo pak za ním 
přišla Denisa a von najednou
pochopil a po chvilce napětí
to celý prasklo a byl rok 84'  Ne promiň
   nepůjde to 
ale  můžu k tobě přijít
po kouskách Proto  s tímhle 
vzkazem posílám svou  pravou nohu
od kolene dolů zatímco 
koleno opírám o dva schody výš Víš že eskalátory 
beru po dvou Pak pošlu
zbytek svý pravý nohy  V devítce
si s jednou
bohatě vystačím
Taky pravou ruku
ti pošlu V půl šestý jo? Navečer
už nebudu pravou potřebovat Co se
trupu týče koupil jsem mu pizzu u Araba takže 
se o něj už nemusíš starat jen ho
prosím  pak přilož k ostatním
mým  údům Kolem
osmé k tobě přijde   i levá noha
a krk ale levou ruku
si ještě nechám Až v deset
vezme hlavu  do dlaně
a přinese ti ji
slož to   prosím 
dohromady a ještě chvilku 
počkej než se vrátím.

Ondřej Buddeus (*1984, Praha)  Studuje norštinu a němčinu na FF UK. Překládá, příleži-
tostně publikoval v A2, Revue Pandora, Souvislostech. Pobyl semestr v Norsku a chystá se na 
další, učarovala mu totiž tamní podoba Jazz & Poetry’ pracuje v pražském Skandinávském 
domě, má menší redaktorský podíl na atemporevue.cz.



PĚNOVÁ HLAVIČKA

na klíčích nosím 
pěnovou hlavičku Rowana Atkinsona
to je ten chlápek co hraje Mr. Beana
a vždycky když stojím v tramvaji
nebo v metru
nebo v chodbičce rychlíku z Regensburgu do Prahy
tuhle pěnovou hlavičku mačkám
mám totiž panickou hrůzu z neznámých lidí
děsí mě přítomnost většího davu
obávám se situací 
které mohou vyvolat rozpaky nebo ponížení 
a diagnóza?
sociální fobie
stejně jako další 3 % populace

a tak se musím občas podivit 
jak je ten svět zkurvenej
když více než sto osmdesát milionů z nás
nemůže urazit ani metr
veřejným dopravním prostředkem
aniž by nemačkalo
pěnovou hlavičku Rowana Atkinsona

ŽVÝKAČKA

žvýká ovocnou žvýkačku a
nafukuje barevné bubliny
na tričku nápis „Tady a teď“
určitě moc dobře ví
že na to tady a teď myslíš
nevidí co vidíš ty
ale je rozkošná
když se tak naparuje
a ohrnuje nad tebou nos

1. přelíčená
2. přesycená
3. přešlá mrazem

žena co tvůj život prozáří
světlem fosforové pumy
a bude se smát
až tě přežvýká jako tu ovocnou žvýkačku 
aniž by tě kdy

1. pochopila
2. milovala
3. uspokojila

ale co…
ty stejně zavíráš oči
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JIŘÍ BROŽ

abys ji na chvíli cítil 
a nepřestal snít
tak proč bys jí neměl být vděčný?

MEDVÍDCI

občas je potkáte
na ulici drží se zpátky
při zemi dělají malé krůčky
zásadně nezdraví
říkáte si
přece nemá význam
lámat si hlavu
takhle malicherným problémem
vždyť nic neváží
a spíš by měli mít strach
abyste je v parku
mezi spadlým listím
nerozšlápli
jenže tenhle druh
stojí a padá
na skvělé organizaci
dokonale se koordinují
a předvídají dopředu
každý další tah
nechci panikařit
ale tohle se vážně děje

Oni znají Vás
znají Vaše telefonní číslo
a moc dobře ví
kam posíláte děti do školy

KAŽDÝ ZNÁ BERLÍN

každý zná Berlín
moudré nebe nad a krvavá oblaka
pod městem zdí

každý zná Berlín
Cave i Ginsberg
rámus a rány téhle parády lásky

každý zná Berlín
chodíš pro housky Kohlovou ulicí
síťovka, v bělostném papíru čerstvé 
květiny

každý zná Berlín

rozumíš Reedovi a přesto
nepiješ sangrii, perfektní dny

každý zná Berlín
jsi pokaždé jiná 
stejně jako kopule sněmu, stejně jako 
ticho památníku

každý zná Berlín
chci se dnes probudit a slyšet 
tvůj hlas

HOMO URBANICUS

má spoustu metod
jak jednoho zlomit
mezi čtyřmi stěnami
dům ti pomalu 
vysává duši
odtokem nerezového dřezu
a dokud nic netušíš
převléká se za chlápka z pojišťovny
v montérkách
odčítá teplou a studenou

pak přátelé v čas
vytáhnou tě do města
nebe nad Berlínem 
prý předčí všechno předešlé
kam se hrabou U-Bahn
a ty se musíš smát
protože dospělost 
dnes večer nedorazí
radostná představa FX 
skupinové bloumání
nové číslo Crew
chvíli barevně a chvíli černobíle
regeneruje se
homo urbanicus

ZÁMKY

dnes jsem vyměnil zámky
hlavní vchod i dveře ze zahrady
už se nikdy nevrátíš 
všechny společné fotky jsem spálil
přestal jsem běhat 
někdy chci být kočka a mít devět 
životů
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devět životů v devíti nezlomných srdcích 
bojím se znovu všechno ztratit
bojím se stárnutí a úspěšných kolegů 
jak tragické, nemyslíš ?
přibírám na váze, ale v zrcadle se ztrácím
zase mluvím s matkou
pravidelně pozoruji hvězdy
konečně mám čas vůbec nic nedělat
někdy přemýšlím, jak se máš
vidím, jak startuješ auto uprostřed noci
vždycky jsem nenáviděl vzpomínky
sentiment zraňuje a ty bolíš
pořád nesnídám 
čas od času se opiji
pokaždé usínám sám
a taky jsem vyměnil zámky
hlavní vchod i dveře ze zahrady
už se nikdy nevrátíš
aspoň myslím

PATNÁCT MINUT SLÁVY

z okna pozoruji tisíce světel
mačkám se v chodbičce první třídy
rychlík Břeclav - Praha Hlavní nádraží
hnedka vedle WC 
a celou cestu vás cítím
v Libni až všichni vylezete
sednu si do kupé s tepichem
bez mačkání
bez zápachu vašich metabolismů
natáhnu si nohy
a to bude mých patnáct minut slávy
Libeň – Hlavní nádraží

PABLŮV SVĚT

celý život si vás kupuji
růžemi a pohledy k Valentýnovi
rafi novanými dárečky
„tak roztomilými“  (sic! )
píšu vám milostné básně
na voňavý ruční papír
z Velkých Losin nejraději
nahrávám cédéčka plná romantiky
a Berryho Whitea a pomalých Radiohead

jako kapesníček pro vaše slzy
jako ouško pro vaše nářky
jsem pokaždé k dispozici
a ještě nikdy jsem nezklamal

tak sakra kde je vám konec
když tady večer co večer 
umírám na předávkování samotou?

AT MY MOST BEAUTIFUL

začínáš být zahořklej 
a sentimentální
typickej intelektuál
řekla Kristýna a smála se
narozeninová party na ústupu
přes rozšlapaný kelímky z plastu
kdosi pustil Boba Dylana
René shání trávu - nikdo už nemá
prázdný fl ašky od bublinek 
rohlíky přes půl tváře 
snězený
když je po všem
vidím se ležet na sofa
bedna pulzuje
já a Annie Hallová
píšeme zmatený zprávy na zrušený čísla
žádný rty který bych líbal
žádný rty který by líbaly mě
sebelítost, sebeironie, sebeukájení
tak přivítám další rok 
mýho nevšedního života

MYŠÍ

myši skáčou samy
pod kola ozářený světlem 
je podzim tak pokaždé 
když jedu za tebou 
měním se v malýho 
vraha logicky 
měla bys zašlapat netvora 
do příjezdové cesty 
a ulehčit mi trápení 
za zločiny z lásky 
vyměřuješ večeři 

nadvakrát připečenou 
v mikrovlnné troubě 
život jako reprodukční umění
opakujeme stále stejné tahy 
lidskost v nás a lidskost 
co z nás padá 
trhá mě na kusy 
být šťastný s hemeroidy 
nebo nešťastný bez nich 
malej vrah rozjíždím drobounké 
kosti a pořád tě chci jenom pro sebe 
pro společné chvíle pro společné 
dobro pro společné pro společné 
pro společné někdy 
stačí vypnout motor
a poslouchat pískání nepřejetých
před námi myší strategie
vrhnout se za světlem
komukoli do cesty

DĚTI A
sednout a vstát
neon továrny za 
městem best off 
týhle doby oprýskaná 
záře pěkně z vejšky 
sere nám na duše
a my pod ním hmyz 
v koutě s pavučinami
kopie kopulujících kopií
pamatuješ když vylezl 
ze tmy poprvý byl jako 
překvápko z kindervejce 
novej měsíc nový časy
sliboval teď skřípe nám 
ve spancích zubama 
a nikdo nemůže 
říct ani slovo nezbylo 
než odevzdat desátky 
malý hmyzí sny
sedět a stát 
dávno jsme se ztratili 
navzájem děti A rozložený 
do základních barev
těžko se předstírá něco 
číms nikdy nebyl plnej 
a vyrovnanej sednout 
a vstát

Jiří Brož (*16. 4 1983, Šternberk)  Absolvent Gymnázia Zábřeh, posluchač Západočeské univerzity v Plzni a Manchester Metropolitan 
University. Autor próz a poezie volného verše. Držitel ocenění Náchodské prima sezóny, Literární akademie Josefa Škvoreckého, Šumper-
ského havrana a Ortenovy Kutné Hory. V rámci autorských čtení účinkoval v rozhlasových pořadech na ČRo2 Praha, na festivalu Pavlač 
a na autorských čteních serverů Totem a Písmák v Praze, Plzni, Havlíčkově Brodě a dalších městech. Publikoval v rámci almanachů 
Wagon, Ozvěny Ortenovy Kutné Hory a ve sbírce současné české poezie Pod koněm v 8. Autor nevydaných sbírek Noční poslech (2003), 
Zprávy tísňové (2005) a Malé konce světa (2007). 
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BOLAVÉ NOCI

Blízká nebudeš, protože jsi moc daleko.

Stahuju králíka.
Tak, jak se to dělá u nás, přesně podle návodu. 
Dokážu zabít i prase a chytat horkou krev do přistaveného 
hrnce.
Co všechno se dá se mnou dělat a kolik řečí spolykat!
Ostříhám vám psa, bez namočení srsti.

Táhne.
Promoklými záclonami z ulice Dětského drncání na dvoukolce.
Celou dobu mého dětství se schovávám mezi těmi záclonami 
a hladovím po cizích dvoukolkách – nikdy jsem je neuměla 
správně řídit a vždycky jsem zůstala poslední
A všichni ujeli.
Už brzo budou zpět. 

Moje tajné noci,
setrvají a pominou stejně dlouhou chvíli (jak moje dětství)
Tajné, nejtajnější. Ucítím je, brzo. 
Už když budou na pochodu, tichý dusot vsakující se do země 
a do mých spánků.
Všecko divně zešeří, psací stůl a zaprášená okna časem. 
Přijdou si pro mě s otevřenými ústy, na prahu překročí kopulu-
jící kočky 
(je přece jaro, Bože, pochop) 
a uchopí mě pod levou paží, zničí zbytky mých obav do nebo 
od základů, do posledního zrnka. Chci se přesypat a oni to ví.
Vy to víte, ptáte se zbytečně a účelově pořád dokola a přitom to 
víte. Jsem pořád. 
Tady. 

Moje tajné noci letos přišly jen do poloviny cesty.
Pak se unavily a vrátily se.
Těžko říct kam.

TA, CO PRO NI TEN KLUK NAPSAL TU 
BÁSNIČKU.

Víš, 
u nás je pořád září.
Už hrozně dlouho.
Jenže nic dosud nestačilo zežloutnout a začít padat - kromě 
ořechů, kaštanů a unavených vlasů- jinak všecko drží pevně a až 
dokonale semknutě a listí podvádí čas.
Cítím se líp. 
Než kdykoli předtím. 

Může za to to počasí, 
protože když u nás večer utichá vítr a ustýlá si ve vrcholcích rin-
glí, každý musí aspoň na pár vteřin zešílet tou čistotou, jež by se 
dala krájet a rozvážet jako humanitární pomoc do rozvojových 
zemí nebo jen tak, pro úsměvy do ulic velkých měst.

Myslím, že na naši dědinu zapomněl svět.

A proto je tak neúprosná.
Nedává mi prostor k bezbolestným odchodům.

ONO SE TO PODDÁ.
PODDAT SE SYNONYMUM VDÁT SE.

Omrzelo se už dělat, jako by šlo všecko dál samo.
Skoro nic ani čas neubíhá sám bez něčí pomoci.

Charón moc dobře věděl, proč to dělá. 
Uměl vyplatit, vykoupit a vykoupat cizí duše.
(ani duše nestoupají vzhůru samy - za předpokladu, že stoupají)

Bylo dítě, byl stůl, byla vyřčena velká slova. 
To všecko už bylo.
Tomu se říká zvrácená nenávratnost….a při zjištění, že všecko už 
tu bylo, jsem tehdy zmizela.
….kousek po kousku jak šumák na zpocené dlani – detailně si 
vybavuju tu vůni dětské dlaně, ten ozón nasládlý šumákem – šu-
mák mizel před očima a měnil se v dlaň – skoro jako symbióza, 
řasa nebo lišejníky.

Důležité je mizet odněkud a někam.

Vsála jsem se do vůně ranních čajů, upovídaných večerů, kdy se 
chodí spát až při opravdovém rozednívání. 
A došlo mi, že ovládám schopnost šumět.
A tak šumím mému otci v uších – už vyházel z domu všechny 
mušle z pradávných dovolených. Mámě těch mušlí bylo líto 
a mě zas bylo líto to, že ji nemůžu držet za její tapíří ruku.
Potají jsem šuměla kolem našeho domu a chvíli snad i byla 
šťastná, protože bylo léto a ve vzduchu visela letní bezstarost-
nost. A klíčila mrkev.
Potom přešel podzim a byla zima. Vyšuměla jsem únavou a stes-
kem po nich 
a radši se vrátila domů.

A z pole vyvřel jarní počátek.
Rosa nebyla tak mokrá a obilí, co tu zůstalo samo (růst) od loň-
ska, se zaprodalo na další roky dopředu.
Rozhodla jsem se vyšplhat na samý okraj mraků a sypat na zem 
čerstvý chmel. A pak jsem tam shora zapršela a nikdo už neza-
pomněl, jak chutná pivo.

LUCIE HYBLEROVÁ

Lucie Hyblerová (*11. 4 1988, Ostrožská Nová Ves)  Studuje obor český jazyk a literatura na FF UK. Za své básně získala mnohá 
ocenění, mimo jiné i nejvyšší ocenění Ortenovy Kutné Hory 2007.
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UŽ NE

Každý den má svah
úžlabinu ve slabinách
a kopinatou rostlinu hněvu.  
Už není úvoz za zahradami.
Už se nelomí slunko o prádelní šňůry.

PŘED ZÁVORAMI

Štiplavý ryk 
se vozí krkavicí
jak pták 
co zuřivě klepe 
křídly asfalt
sražený na zádičkách
bez pomoci
aby mu den po minutě 
prokvetl srstí
a zteplal výměnou 
světelné znamení klinká
místo umíráčku
poslušně stojíš 
před závorami 
roky vlak neprojede
a přece tě jednoho 
táhlého večera 
srazí. 
V obyčejného 
člověka. 

ŽENO:

ani jamky v kontryhelech
ani tvé útlocitné 
chloupky pod pupkem 
nezmohly nic.
Podminované manželství
houpe na rameni pažbu.
Bude střelba. 
Do zátylků. 
Bez terčů. 
Bez svědka.

ČEKATEL

Tato noc
má vadné držení těla
jak tráva z městských
zelených ploch

(rozeschnutá 
do slabounkého sena).
Chci tě potkat
šťavnatého 
mezi cválajícími 
(dobří dost možná
pro pole pod elektrárnou).
Chci tě potkat
mezi domy
s přivázanými víčky
mezi přísně sázenými stromy
ve městě bez náhrobků
kde ošlapky zůstanou 
v kvalitní zámkové dlažbě.
Chci tě.
Z povzdálí
nebo na dotyk hřbetů rukou.
Právě pro tuhle noc
bez štěkotu posledního psa
ve vsi
bez řetězu cihlového prachu
protože jen v její černi
stojím za předměstím
s trámy v žebrech.
A natahuji ruce
že tě nahmatám
s přelámaným jazykem 
na půl žerdi
na předělu surové hodiny
kdy chybí bohapustá samota
s kolínkem nad ohbím.
A naráz
třískne vzduch.
A ona zbabělá noc
přeutíká přihrbená
zpátky přes strniště
o dáseň dřív než
vyjdeš z jednopokojového bytu.

TO

Vdaná 
za sousedovic fenu.
Uštknu. 
Čas v kozelci.
Ostružiny rozmáčklé
na patách. 
Vybíhá k šípkům.
Zaclání.
Abys nedohlédl 
nevěstě pod šaty.

IRENA ŠŤASTNÁ

Irena Šťastná (*1978)  
rozená Václavíková – žije 
v Dobroslavicích na Opav-
sku, nyní je na mateřské 
dovolené. Vystudovala 
FF Ostravské univerzity 
(2002) a FPF Slezské uni-
verzity v Opavě (2003). 
V roce 2006 jí vyšla 
básnická sbírka Zámlky 
v brněnském nakladatel-
ství Host, poezii a povídky 
publikovala v Hostu, 
Tvaru, Welesu, Protimluvu, 
almanaších (Cestou, Weles 
2003) a antologiích (Ty, 
která píšeš - antologie 
současné české ženské 
povídky, Artes Liberales 
2008; Antologie české 
poezie 1986-2006; Dybbuk 
2007).
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ZÁPLETKA

,,Príď naspäť, už sú zasa tu!“ kričala moja žena do telefónu. 
Manželka pracovala v kase. Majiteľ obchodu sa snažil ušetriť, 

a tak dopoludnia v potravinách nebol nik zo strážnej služby. Zlo-
deji teda už v noci kradnúť dávno nechodia. Vonku začínalo pršať, 
bol som si istý, že chlapci najskôr niekde v podchode fetujú.

Ak je rozdiel v inventúre, platia ho predavačky. Stopol som si 
taxík a vrátil sa do obchodu. Keď som mal voľno, sedel som v ka-
viarničke a dával na svoju ženu pozor. Mladí zlodeji ma už isto 
poznali, pretože len čo som odišiel, vpadli dnu. Taxikár mi zastavil 
tesne pred vchodom. Z dverí práve vybehol chlapec. 

,,Moment, hneď zaplatím!“
Vybehol som z auta. Chlapec bol zmätený, vrazil rovno do mňa. 

Začal som ho biť. Aj taxikár sa vystrelil z auta von.
,,Čo ti ten chlapec urobil?“ schytil ma za ruku.
,,Chodí sem kradnúť! Každý deň niečo s ostatnými ukradne 

a moja žena to musí pri výplate zaňho vyrovnávať!“
,,Je to môj syn!“ vravel taxikár. ,,Doma má všetko, načo si len 

spomenie!“
Chlapca som pustil. Skĺzol na zem ako vrece zelených jabĺk. 

Čakal som, že ma taxikár začne mlátiť. Bol zmätený. Ten chlap bol 
zmätený. Predavačky a kupujúci nás sledovali cez olepené skla. 
Taxikár prikázal chlapcovi, aby si sadol do auta. Odišli. 

,,A peniaze!?“ kričal som za taxíkom. 

* * *

Sedel som v kaviarni. Stále som očami každú piatu sekundu 
škúlil smerom ku kase. Manželka sa na mňa vždy milo usmiala. 

Oproti mne sedelo malé chlapča. Mohlo mať tak päť rokov. Vla-
sy ako anjel, oči ako nebo vo fi lmoch s indiánmi. Nevšimol som si, 
kto s deckom prišiel. Chlapec hrýzol do slaných tyčiniek. Hral sa, 
chcel byť asi rýchlo dospelým. Celý čas pozeral na mňa. Pozoroval 
som okolie a ani som si nevšimol, že niekto pozoruje mňa. Ako 
môže niekto také stvorenie zneužiť. Lektora z Británie sem k nám 
dohodí európska únia a on tu j.e.b.e. malé deti do zadku.  

,,Zasa fajčíš tyčinky?“  
Len čo to žena dopovedala, chlapcovi padla hlava. Vlasy už 

nemal ako anjel, a z toho neba začalo pršať. 
,,Prečo ho bijete?“ pýtal som sa pokojne.
,,Čo sa mi staráš do výchovy!“ 
,,Veď aj ty si včera fajčila!“ 
,,Chceš ešte jednu?“
Dopil som kávu a šiel smerom k svojej žene.
,,Dnes tí zlodeji neprídu. Keby niečo, volaj!“
Malý anjel vyšiel s matkou z obchodu. Nasadli do auta. Šofér 

bol černoch. Asi z Bronxu. Ja som vošiel do trolejbusu. Na križo-
vatke mi dieťa zamávalo. 

* * *

V noci zvonil telefón. Oboch nás zobudil. Manželka bola ner-
vózna. Čakala ju ranná zmena ja som bol po poobedňajšej. Vždy 
platíme za omyly iných. Už ma to vážne začínalo srať! Nevedel 
som už zaspať. Zapol som televízor, nalial si gin.

,,Ako dobre, že nás ten telefón zobudil. Teda aspoň mňa!“
,,Opäť si mala ten sen?“
Manželka smutne pokývala hlavou. 
Ľutujem ju. Pred dvoma mesiacmi potratila. Bolo by to naše 

prvé dieťa! Teraz už aj posledné. 

,,Vieš, tak rozmýšľam,“ začal som, ,,dnes je svet s.k.u.r.v.e.n.ý. 
Keby sme mali dievčatko, niekto by jej ublížil, možno znásilnil. Ak 
by to bol chlapec, možno by fetoval, kradol.“

,,Ako môžeš byť taký krutý! Ako toto môžeš vypustiť z úst!“
,,Prepáč!“
Ospravedlnil som sa manželke. Tá šla s plačom spať. Nalial som 

si ďalší pohár ginu. Sedel som v obývačke, potom začalo svitať. 
Umyl som si zuby a pripravil žene raňajky.

NIEČO

Ležal som na dlážke v bloku pod poštovými schránkami. Ako 
niečo, čo už nik nepotrebuje. Prial som si, aby ma nadránom zo-
budila zima, že stihnem vonku ešte tmu, a uložím sa na pár hodín 
na lavičku v parku. Naučil som sa šikovne vytláčať jazýček zám-
ky pomocou starej kreditnej karty. Nechcel som, aby ma v bloku 
niekto našiel. Chcel som sa tu ešte niekedy prísť vyspať.

,,Vy tu bývate?“
Nado mnou stálo asi sedemročné dievčatko. Jej psík ma oňu-

chával. Chýbala mu však odvaha, aby sa do mňa zahryzol.
,,Ahoj, ako sa voláš?“
Snažil som sa postaviť, no scvrknutý žalúdok reagoval. Niečo 

neviditeľné do mňa drglo, vrátil som sa na zem.
,,Neboj sa ma. Nie som opitý.“
,,Vidím, že nie ste opitý. Vy ste bez domova?“
,,A prečo sa ma rovno neopýtaš, či nie som bezdomovec?“
,,Nesluší sa ľudí urážať!“
,,Stále takto skoro ráno venčíš psa?“
,,Včera som sa tu nasťahovala aj s mamkou a...“
Dievča stíchlo.
,,Máš pravdu, s cudzími sa nerozprávaj!“
Konečne sa mi podarilo vstať. Pes vrčal, chránil svoju prin-

ceznú.
,,Mám tu dvadsať korún, vezmite si. Aj číslo na moju mamku!“
Dievčatko bolo oblečené jednoducho. Drahé oblečenie ešte po-

znám. 
,,Nebudú ti chýbať?“
Pokrútila hlavou, žlté kučeravé vlasy jej pohladili líca. Vyšli sme 

von z brány naraz obaja. Nad nami, na prvom poschodí ktosi za-
tváral oblok. Šiel som smerom k parku, pes dievča ťahal opačným 
smerom. 

MAROŠ ANDREJČÍK
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,,Dávaj na seba pozor,“ kričal som za ňou, ,,ľudia sú falošní!“
Neviem, či ma počula.

Dvadsať korún som poskladal, nadvihol ľavú nohavicu a uložil 
ich do ponožky. Pravou nohou sa bránim, peniaze by mi mohli 
vypadnúť. Povedal som si, že sa v tej bráne aspoň dva týždne ne-
ukážem. Dievča na mňa musí zabudnúť. Nepotrebujem publikum, 
nepotrebujem milosti. Dovtedy zarastiem, možno niečo nájdem. 

Začínala jeseň. Nerád som sa pohyboval medzi ľuďmi. Počul 
som rozhovor dvoch bezprizorných, že z basy pustili nebezpeč-
ného chlapíka. 

Prešlo niekoľko mesiacov. Na noc som už chodil spať do uby-
tovne. Každé ráno nás presne o šiestej vyháňali do ulíc. Ochorel 
som a tak som mohol ostať na dennom pobyte. Vyzeral som opäť 
na chvíľu ako človek. Potom som v kotolni našiel staré noviny. Nie-
čo mnou prebehlo. Nenávisť a ľútosť. To dievčatko! Šaty od krvi, 
nohy malo škaredo od seba.

,,To je on! Vtedy ráno som ho videla s Klárou, ako idú spolu 
do parku!“

Nedokázal som sa brániť. Škoda, že psi rozprávať nevedia.  

,,Počkajte prosím, potrebujem si zavolať!“ zohol som sa a z po-
nožky vybral dvadsať korún. Policajti spozorneli. ,,Rozmeníte mi 
ich?“

ČERVENÉ ESO

Nikola s nami popíjala a mala ťah, ako starý chlap. Dala sa aj 
ostrihať nakrátko. Len prsia z nej ešte na chvíľu robili ženu. Potom 
zo dňa na deň chradla. Ani milovať sa s ňou nik nechcel. Bola na-
ozaj ako chlap. Ona nás chcela a niekedy aj všetkých naraz. Mala 
veľké srdce. Milovala nás a mi sme ju využívali. Milovala slepo, 
milovala po svojom.

V nedeľu nám nosila slepačiu polievku, občas vyprážané kare 
a chlieb. Bývala so starou mamou. Najradšej by však bývala s nami 
na ulici. Starká na ňu prepísala trojizbový byt a tak ju Nikola do-
chovávala. Sľúbila nám, že nás po babkinej smrti vezme k sebe. 
My, hlupáci sme sa jej každý deň pýtali, ako sa má babka.

,,Chlapci, polievka!“ zakričala Nikola.
Slušne sme sa usadili v krčme ku stolu. Aspoň v nedeľu sme 

boli ako jedna rodina. 
,,Odchod hovädá!“ krčmár Miro nás nemal rád. 
Kazili sme mu biznis ak sa slušní ľudia vracali z rannej omše. 

Zastavili sa na malé pivo a mi sme im vraj kazili chuť k nedeľné-
mu obedu. 

Poobede slnko pražilo, potili sme sa od polievky a zostatko-
vého alkoholu. Mäso sme zápalkou naháňali medzi zubami. Ak 
niekomu ostal ešte kompletný chrup. Lavičky okolo krčmy boli 
v nedeľu o jednej naše. Ani mestskej polícii sa nechcelo v tej spare 
do ulíc. Pred večerom sme sa stiahli opäť na terasu krčmy. Hrali 
sme karty. 

,,Dnes ti ide karta, Nikolka!“
,,No, samé červené esá!“ povedala a mala z toho radosť ako 

malé dieťa, keď dostalo farebný cumeľ.
Bola bledá, nič nejedla, len aby ostalo nám. Jej stará mama sa 

dozvedela o jej charitatívnej činnosti. Nesúhlasila s tým. Nikola sa 
potom zvykla trápiť, nejedla, len pila. A chudla. Rýchlo a poctivo. 
Každým novým dňom sa nám strácala.

Na niekoľko dní nám lekári zavreli Niku do nemocnice. Vte-
dy sme jej polievočku nosili my. Jeden doktor nás stále vyháňal 
z oddelenia. Možno to bol krčmárov nevlastný brat. Nemal rád 
úprimných ľudí. K Nikole nás púšťal po jednom.

 
,,Vyber si tie hadičky z ruky a poď na pivo!“
,,Nemôžem. Asi umieram.“ povedala Nikola.
,,Ty nemôžeš umrieť! Najprv umrie tvoja starká, potom sa 

k tebe nasťahujeme a začneme žiť rozprávku!“
,,Už to asi nestihnem.“
Doktor vošiel do izby, poťukal si na ľavé predlaktie. Čas. Všetci 

sa plašia.
,,Slúžiš času?! Bohu a ľuďom by si mal! Ale ty to doktor nepo-

chopíš.“

Tri nedele po sebe sme nejedli polievku a karé. Tri týždne nik 
nenaháňal zápalkou v puse mäsko. Krčmár nás ale zakaždým 
v nedeľu ráno vyháňal z krčmy. 

Na štvrtú nedeľu nezabudnem. V krčme horela svieca, na stole 
ležalo parte a Kristus Pán s otvorenou hruďou a krvavým Srdcom. 
A Nikolina fotka. Slávnostne prestretý stôl. Nikolina starká nám 
doniesla slepačiu polievku a vyprážané kare.

,,Bolo to jej posledné želanie! Zlyhalo jej srdiečko!“ povedala 
starenka so slzami v očiach.

Starká nám ešte každému objednala po malom pive a odišla.
,,No hovädá, dojesť, dopiť a vypadnúť! O chvíľu prídu na pivo 

ľudia z kostola!“

Maroš Andrejčík  pětatřicetiletý autor, žije v Košicích. Momentálně 
je nezaměstnaný. 
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KABINET DĚJEPISU

zajímavé že každý mystik je zároveň učitel ne každý učitel je 
mystik 
říkám to proto že učím v polorozpadlé panelové škole obklopené 
zahradou uprostřed periferního pražského sídliště 
z trhlin mezi panely vyrůstají břízy 
učím tam fyziku vlastně metafyziku 
a jednou tu školu ty břízy roztrhnou 
tak jako všechny lidi to jednou roztrhne

*  *  *

     První učenej spor, kterej jsem ve škole zaslech', proběhl už 
v přípravnym tejdnu a měl pozoruhodné tema. - Jak máme 
teda učit Pluto? - Já ho budu učit pořád jako planetu. - Já teda 
rozhodně ne, dyť vědci se v tomhle nepletou… Úžasný a povzná-
šející na tom bylo, že vědci se už mnohokrát spletli…

*  *  *

     Občas jsem při dozoru myslel na to, jak se svět za posled-
ních pár let a od revoluce vůbec proměnil. V mnoha školách už 
jsou na chodbách kamery, někde maj dokonce vstup na otisk 
palce, tuhle jsem čet' v novinách, že chtěj zavíst webový kamery 
i do tříd, aby si rodiče mohli prohlídnout, jak který učitelé učej 
a jak se chovaj, hlásej a nehlásej jejich geniální dětičky. Jednou 
snad ty kamery přijdou i do kabinetů… Úžasný a povznášející 
na tom bylo, že můj kabinet byl jedinej kabinet, odkud se dalo 
po schodech dojít na půdu, starou opravdovou půdu, kam se 
moderní svět ještě neprotlačil…

*  *  *

     Jedna osmačka na mě často dělala zvláštní obličeje a posun-
ky, a když měla příležitost, pronesla něco dvojsmyslnýho. Rafi -
novaně dvojsmyslnýho, protože z její dvojsmyslnosti se nedalo 
zjistit, jestli to myslí opravdu dvojsmyslně, nebo ne… Zjistil jsem 
si, že se jmenuje Jitka a že je z osmý A. Chodila bez podprsenky. 
Její snažení vyvrcholilo tím, že si rozepla halenku a ukázala mi 
prsa před polovinou třídy. Úžasný a povznášející na tom bylo, že 
to byla první žákyně, jejíž prsa jsem viděl na vlastní oči…

*  *  *

     Kristýna z devátý B byla tak trochu smolařka. Jednou jsme 
byli venku na školní zahradě a seděli jsme na trávníku. Odchá-
zel jsem jako obvykle poslední, ale tentokrát jsem si nevšim', 
že na dvorku zůstala ještě Kristýna. Pane učiteli, když já mám 
takovej zvláštní problém, teda spíš prosbu, takovou zvláštní 
prosbu, já nevim, jak bych to řekla, no mě prostě do zadku vlez 
asi mravenec… jestli byste mi ho nepomoh' vyndat… Přiznám 
se, že po těhdle slovech jsem nedokázal dost pohotově a jas-
ně reagovat… No, víš, Kristýno, já se nedivim, že ti do zadku 
vlez'mravenec, když ti džíny sahaj jen do půlky zadku, když 
stojíš, no a když sedíš, dovedu si představit, nebo jsem teda 
viděl, že ti zadek kouká úplně celej… Nezlob se, ale budeš si asi 
muset poradit sama… Potom jsem odcházel na oběd. Úžasný 
a povznášející na tom bylo, že když jsem tuhle historku vyprávěl 
ředitelce u oběda, vypad' jí příbor z ruky…

*  *  *

     Jarka v osmý C si přehodila nohu přes nohu, upřela na mě 
svý kulatý oči a jala se strkat konec propisky do pusy. Dělala to 
pomalýma smyslnýma pohybama až skoro do konce (myslí se 
tím do konce propisky) a nepřestávala se přitom na mě upřeně 
dívat.  Úžasný a povznášející na tom bylo, že si to mohla dovolit, 
protože ta propiska na sobě měla anglicky napsáno Lízej mě.

*  *  *

     Zvláštní úsudek o českym školství si udělá člověk v momen-
tě, když vidí psychicky složenou učitelku již po druhém dni 
přípravnýho tejdnu... Úžasný a zarážející na tom je, že tahle 
učitelka se nesložila za třicet sedm let svý praxe nikdy a nikdy se 
necejtila vyhořelá a nikdy s tim nechtěla přestat a nikdy nechtě-
la změnit práci, až prej teď, co jsme v Evropský unii...

*  *  *

     Některý mechanizmy ve školství pracujou neuvěřitelně po-
malu, to máte pocit, že ještě trvá Rakousko-Uhersko, ale některý 
věci ve školství, to se podržte, pracujou zase neuvěřitelně rychle. 
Někdy o prázdninách vědci odhlasovali, že Pluto není planeta, 
a už na konci listopadu se v naší škole objevily nástěnný mapy 
Sluneční soustavy, který končily Neptunem. Jak to tak rychle 
mohli dát to tiskárny, vytisknout a ještě stačit distribuovat 
do škol? V našich jinak rakouskejch poměrech? Až potom jsem 
si všimnul, že to jsou vlastně starý mapy Sluneční soustavy, 

ONDŘEJ HNÍK
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u kterejch je část s Plutem uříznutá. Úžasný a zarážející na tom 
bylo, že to řezačkou na papír udělali dva žáci sedmý třídy, 
po škole a za trest...

*  *  *

     Co jsem za ty dva roky zabavil? Hopíka nový generace, co 
skákal při pouhym upuštění na zem ještě vejš, než z jaký vejšky 
jste ho pustili, zelenou fi xu, drbátko  s erotickejma motivama, 
který nebudu rozvádět, pero s nápisem Lízej mě, kladivo, sedm 
časopisů, z toho šest obscénních a jeden o přírodě, papírvou 
kouli na házení, do který byly zevnitř zabodaný špendlíky jako 
ostny, jeden pomalovanej banán, drátky od sluchátek. Úžasný 
a zarážející na tom je, že tyhle věci vypovídaj o psychickym a tě-
lesnym vývoji druhostupňovýho žáka víc, než všechny skripta 
a výzkumy z vývojový psychologie dohromady...

TADY SE TO SRÁŽELO

      Z rozrachocený linky vyjížděla jedna sklenice za druhou, 
ve žlutym osvětlení mlíkárny to působilo trochu osudově a tro-
chu magicky, malá blonďatá brigádnice je rovnala do přepravek, 
který pak fl egmatickej dlouhán s náušnicí v uchu vršil na paletu, 
no a já pak ty palety odvážel dozadu na expedici, kde je jiný 
frajeři přebírali a naváželi do ávií a do liazek, a tenhle kolotoč se 
nikdy nezastavil…

     *  *  *

      V kanceláři vedoucího provozu byl zkaženej vzduch. Když 
se zavřely dveře, bylo tu hrobový ticho. Visel tu hasicí přístroj,  
provozní řád, nějaký tabulky a výstřižky z novin, kalendář a eva-
kuační plán, podle kterýho se mělo utíkat. Kdyby praskly horní 
cisterny, všichni bysme se utopili v mlíce…

*  *  *

     Na paletovej sklad se nedalo dostat jinak než výtahem, 
a ten se několikrát za směnu zaseknul v mezipatře. Z palet 
vylejzali švábi a my je na železný podlaze nákladního výtahu 
drtili podrážkama mlíkárenskejch holin, jen tak, z dlouhý chvíle, 
protože výtah stál, a pak jsme jejich krovky s krajní lhostejností 
skopávali do nedohledný hloubky tmavejch sklepů… 

*  *  *

 Zjistíte, že vám to stejně nevyjde, tak musíte zdvihnout první 
paletu a ještě víc jí přirazit ke zdi, byť jen vo pár milimetrů, 
a potom všechny další palety přirazit k ní, ale to nejde, protože 
už jsou palety i na druhý straně a vy se nevytočíte, tak všecko 
ven a znova, ale proces se nesmí přerušovat a nehotový jogurty 
nesměj bejt mimo páru, jinak se nedodělaj, a kdyby šel kolem 
mistr, nechal by vám to strhnout z platu, tak dřete jak otrok 
a pot z vás stříká, vevnitř naložíte první paletu a uháníte s ní 
do mrazáku, to už přes pot nevidíte, no a v mrazáku se vám za-
tmí před očima, protože se rázem ocitnete v mínus pěti, a tam 
sebou musíte švihat ještě víc, protože by se sklenice rozletěly 
na cimpr campr, kdyby v nich jogurt zmrznul, popadnete pří-
slušnou paletu a hurá na rampu, kde sotva popadáte dech, ale 
kde se dá do plic nabrat trocha čerstvýho vzchuchu z venku, no 
a z rampy už slyšíte řev mistra, že čekaj na vodvoz vod linky…

*  *  *

     Při toulkách sklepama jsem narazil na zvláštní místnost. Pára 
tu rozpalovala trubky natolik, že tu bylo jako v sauně. Zavřel 
jsem za sebou dveře, svlíknul jsem se do naha a zavřel oči. Snil 
jsem o světech, který mi tahle fabrika zavřela… 

*  *  *

     Kdyby někdo nevěřil, že jsem musel přeručkovat po rozpále-
nym potrubí s mlíčnou párou, tak ho pošlete rovnou za mnou 
a já mu ukážu dlaně, vedle na provozu prasknul kotel a my 
jsme byli dva v místnosti, odkud se nedalo jinudy dostat, stáhli 
jsme si trička, rozervali na půl, omotali přes ruce a vrhli jsme se 
na trubky, abysme se dostali na druhou stranu, ručkovali jsme 
jak šílený, pod náma tři patra fabriky a betonovej dvůr a v nás 
strach, že se to rozpálený potrubí zlomí…

*  *  *

     V deset třicet sirény, ale musela se dojet várka, vo to se pak 
začínalo pozdějc, holky z horního provozu šly kouřit na střechu 
a my svačit na dvorek, kde jsme si sedli na zídku a rozbalili 
chleby, čerstvý máslo nám přinesli zeshora z máslárny, buď uč-
nice Věra nebo Táňa z mlíkárenský školy, Věra měla velkej zadek 
a hnědý voči a byla hrozně ukecaná, Táňa nikdy nic neříkala, ale 
v tom jejím mlčení bylo všechno… 
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*  *  *

     Zlom v mym vnitřnim životě nastal, když se mělo přecházet 
ze skleniček na plastový kelímky, už nikdy neuslyšim ten cinkot, 
kterej mě pozvedal do vyšších světů a unášel pryč, kamkoli jsem 
si umanul a na jak dlouho jsem chtěl, už nikdy, ze dne na den 
je to pryč, ze dne na den vám seberou všechny sny, jenom kvůli 
tomu, že plast je levnější, přitom v těch skleničkách se zrcadlil 
svět…

*  *  *

     Zase jsem vyšel na rampu a viděl jsem, že nebe je jak tvaroh. 
Tyhle přirovnání jsme v sobě nosili všichni. Byli jsme prosáklý 
mlíkem až na kost, dejchali jsme mlíko, viděli jsme mlíko, mluvili 
jsme mlíko…

*  *  *

     V tom neustálym rachotu sklenic a monotónnim hučení 
mašin si připadáte jako vtažený do hmoty, ale když se do něj 
dokážete zaposlouchat tak nějak jinym uchem, je v tom i něco 
osvobozujícího…

TOMÁŠ TOMÁNEK

Tomáš Tománek (*10. 8. 1983, Ústí nad La-
bem)  Žije střídavě v Děčíně a Praze. Absolvent 
oboru Studia nových médií na Ústavu informač-
ních studií a knihovnictví FF UK. V současnosti 
se pilně připravuje na slibnou dráhu zpravodaje 
ČTK.

Ondřej Hník (*1977, Praha)  Prošel několika zajímavými a in-
spirativními brigádami a zaměstnáními, nyní odborný asistent 
na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK, 
učitel ZŠ a lektor tanečních kroužků. Milovník tance a zastánce 
zážitkového přístupu ve výuce na všech typech a stupních škol. 
Jeho prvotina Přijel jsem zasadit strom mu vyšla před dvěma lety 
v Praze (nakladatelství Bertoni), k vydání jsou připraveny jeho 
další básnické sbírky. Publikuje v literárních časopisech (Tvar, 
Host) a almanaších, předčítá na autorských čteních. Mimo jiné 
působí v autorské dvojici s ostravským písničkářem Radovanem 
Rybákem, od ledna 2007 spolu pravidelně vystupovali v baru 
Krásný ztráty v Praze, nově je jejich scénou klub Carpe Diem. 
Během posledních čtyř let získal ocenění v dvanácti literárních 
soutěžích. Věnuje se stejnou měrou poezii i próze. Veřejnost mohla 
nedávno jeho verše slyšet na vlnách Českého rozhlasu 2 – Vltavě 
v pořadu Zelené peří. E-mail na autora: andrecito1@seznam.cz

APATICKÁ

sešij mi tvář
z kusů celebrit
ať na mě mluví ze zdi
 
sestav mi tělo
z vraků aut
ať pohyby vyplní můj prázdný prostor
 
ruce a nohy
ze zřícených věží
ať dupou a tleskají v tanci
 
sestav mi člověka
ze starých krámů
oživ jím toto místo
 
sterilní bezčasé vakuum

ZVON

zvon vylil půlnoc do vsi
ticho zatrnulo
do kamen přiložila
těla    malých vran
hořící pírka rostla komínem
červen měl protrženou duši
 
můj muž
je o dva metry
blíž nebi
 
čas setřít
ze stěn
světla
 
ať tma
pojí
svůj ocas
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MICHAELA ŠERÁ

II.

Krok za krokem jdeš se sklopenou hlavou, 
sem tam paprsek naděje
a pak -
tma 
jako v podzemí nebo v cele,
život máš spoután do stejných kolejí,
předem víš, co ti další den přinese,
a přece, 
přece občas svitne paprsek naděje,
jehož záře ale nemá žádné zvláštní znamení.

V.

A propadám se na dno srdce
Jako bych nikdy nepoznala výšky
Jako bych nikdy neronila střípky
Až do svítání…
Chci vzlétnout tam 
nahoru,
Kde luna střeží můj krok
A pak jenom spolu 
objevíme nové světy
Ty věčně míjející se dráhy planet 
Zůstanem v jejich zajetí
A propadám se na dno srdce
Tma je k zalknutí…

VII.

V pokoji sváteční ubrus a svíčky
Chvěješ se napětím
Otvíráš album 
s momenty zvěčnělého štěstí
- mají dnes výročí.
Jak zrádná je chuť života!
Snadno opíjí
 ale na dně 
na dně leží slza
utopená v moři…
Avšak žít se musí
By každý na konci své pouti 
zaplál pocitem něžné blaženosti

VIII.

Je mi strašně fajn, 
Myslí probíhá vlažný proud
jako když se mě dotýkáš konečky prstů
Ten úsvit
Ta záře
To opojení
Až po vrcholky zázraků 
se stmívá do rozednění
Je mi strašně fajn 
horký pocit o čekání,
že něco nového se nade mnou 
opět sklání.

XVI.

Sněží.
Stříbrná vločka cinkla na tvé dlani.
Neznám kouzlo odvahy 
tušit tvůj úsměv 
ve znamení Panny
Sněží 
a před chvílí zdálo se mi, 
že se celý vesmír vznáší.

Michaela Šerá (*1968)  Pochází z Valašska, kde vystudovala gymnázium. Absolvovala Střední pedagogickou školu v Praze-Dejvicích. 
Několik let pracovala jako vychovatelka a učitelka na základní škole, nyní je zaměstnána na vysoké škole v Brně jako asistentka.



P Ř E K L A D Y

EPITAF NA POČEST BŘÍZY

Uprostřed zimy porazili bílou břízu
jakoby ji mazal seškrábal z krajiny
Až vystrašená kavka
setřepala bělost z komínu

Co za den –
nebe nedopřálo sněhu fi alovou barvu
slunce přestalo hladit
vzdálený majestát lesa

Když padala
bíle do bílého prachu
žádný zajíc nenastražil uši

Štíhlá jako baletka
vysvlečená z per –
poslední pirueta
bez poryvu větru

Padla bezšelestnou 
bílou do bělostné bělosti

Pak za sebou zametla stopy
aby si nikdo nevšiml
že tolik její bílé
ubylo za bílého dne

Zmrzačená zima
pomalu odchází
Víc už ji zohavit
nešlo

MŮJ MAJETEK

Mám také svůj domov bezdomovce
pod střechou stále nesplněných snů

kde vyhrožuje stěna stěně 
nevěříce uším ohluchlým bělostí

Mám také několik němých vykřičníků
které vybuchnou rozsáhlým mlčením

Mám ještě hrozivé houpání vody
pod kýlem zatím polské lodi

a magický slunečník
jenž naše orly mění na zmoklé slepice 

PŘÍZRAK

Šedivé dvorky. Ztuchlina, nic víc.
Plíseň omítá oprýskané zdi.
Bytí-nebytí. Fasády se zbytky omítky.
V očních důlcích oken smrt nebo neznámá.

Beton utiskuje. Haraburdí ponižuje.
Zápach ubíjí, aniž se dotýká kůže.
Purpurové slunce vztekle zachází. 
Na chodbě před ním utíká stín krysy.

Město jako netvor nabývá na významu.
Lhostejný člověk mu nedokáže vzdorovat.
Málo, stále málo. A nikdo se nedozví,

jak nechat chvíli vydechnout tlamu ulic.
Dav se houpe, přelévá a mizí
v různých úrovních. Vertikála. A horizontála?

WOJCIECH ŁĘCKI (překlad Libor Martinek )
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kladypře

Wojciech Łęcki  básník, satirik, dramatik a novinář. Narodil se r. 1948 ve Starachowicích (Polsko). Žije v Płocku. Vystudoval polytechni-
ku a VŠ ekonomickou ve Varšavě. Laureát řady národních básnických a dramatických soutěží. Autor sbírek poezie Drzewa szare od mar-
zeń (1986, Stromy šedé sněním), W zakosach wiatru (1989, V zákrutech větru), Kwiaty ostu, kwiaty jabłoni (1990, 1991, Květy bodláku, 
květy jabloně), Droga do światła (1998, Cesta ke světlu), Ładnie ci w bieli (2001, Sluší ti bílá), poemy ...który mieszka w cierpieniu (1994, 
...jenž pobývá v utrpení). Za drama Patent na dno obdržel I. cenu v národní soutěži dramatické tvorby v r. 1987, stejně jako v r. 1989 
za monodrama Kaperowany (Lanařený). Premiéra druhé verze dramatu Patent na dno s názvem Kto tu posprząta? (Kdo tady uklidí?) 
proběhla v Dramatickém divadle Szaniawského v Płocku. Vydal soubor aforismů Bezładny zgiełk (1992, Neuspořádaná vřava), trioletů 
Zamęt pod fi rmament (1993, Zameteno pod horizont), frašek Dzikie ogrody (1994, Divoké zahrady) a satir Czub(y) piramidy politycznej 
(1995, Vrchol/y/ politické pyramidy). Svými básněmi a aforismy přispěl do několika národních i lokálních antologií. Je autorem libreta 
k oratoriu Konradorium (prem. v Płocku v r. 1987), autorského kabaretního programu Walenie do Europy (Bušení do Evropy) a množství 
literárních kritik. Zakladatel a šéfredaktor literárního časopisu Nawias (Závorka), jenž vychází od r. 2000 v Płocku. Překlady pocházejí ze 
sbírky Zanim tu, zanim wszędzie (2005, Než zde, než všude).

Libor Martinek (* 15. 1. 1965, Krnov)  Vystudoval PdF UP v Olomouci. Od r. 1993 je odborným asistentem na Ústavu bohemistiky 
a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě. Autor odborných publikací Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Opava 2004), 
Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Opava 2006), Region, regionalismus a regionální literatura (Opava 2008). Vydal dvoj-
jazyčnou sbírku básní Co patří Večernici – Sekrety Gwiazdy Wieczornej (2001 Opava – Kielce). Publikoval v řadě literárních časopisů 
a v básnických antologiích v ČR, Slovensku, Polsku, Rumunsku a v Litvě.  

VELIKONOCE 1999

Noční můry po svátcích
mě budí, ale pozdě.

Automaticky zapínám rádio.

Za oknem
vybuchují petardy pupenů.
Vyhnaní z Kosova se do ráje 
dostanou snadněji.

Bože 
nedokážu se s tebou dělit vajíčkem
když najímáš nějakého Miloševiće
aby vyprázdnil zbrojnice NATO.

Jenže proč
na mě posíláš noční můry
o zničení lásky

a trestáš dlouhým spánkem
po svátcích –
jak bych mohl stále slavit?

Bezmocně a se zlostí hledím z okna.
Autobus odjíždí beze mne.

Nejspíš budeš muset ještě jednou
vstát z mrtvých.

PLNOST II

Noc jako rozbitý fl akon parfému
objímá štěstí božích kraviček
a ta hudba hvězd na plotu
a ta nostalgie starých houslí

Sad vábí šepotem holky jako lusk
staré baby si už své prožily 
a kde tady chceš hledat útěchu
když v starých koutech bydlí pavouci

Májová noc jako plnost zvonu
zůstává po ní myší šelest
bosý měsíc na lesní cestě
a uzamčené srdce vdov

Není už rybník s mlýnským kolem
ani hruška která rodila stín
není už Haničky která dávala
ani Mařenky co nechtěla

Zůstala jen hrstka jmen
paměť je pohřbí v blaženém spánku

* * *

Jejím jménem 
začínáme mluvit

A pak je třeba roků
abychom zapomněli
spolu hovořit

Strůjkyně nejednoho štěstí
tehdy vyhlíží
alespoň úsměv kolemjdoucího

Její oči nehasnou
s posledním výdechem
přestože byla před plyšovým medvídkem
a bude první před přáteli

A náhle bychom chtěli
naslouchat jejím šeptaným radám
jenže z jejího parapetu
už visí cizí květiny
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R E C E N Z E

Tři polské básnické sbírky by koneckonců také mohly být 
sbírky trojí, neboť každá z nich je jinou – jinak psána jiným (do-
konce i co se proslulosti týče) autorem. Mají-li cos společného, 
tedy to, že všechny vznikly poměrně nedávno – a že byly do češ-
tiny přeloženy (i komentovány) jedním z nejpilnějších propagáto-
rů polské literatury u nás, opavským literárním vědcem Liborem 
Martinkem.

Waclav Kostrzewa se v knize Bílé tango usiluje vyhnouti vše-
mu zdánlivému, emblému, masce a kýči. S vědomím, že, co je 
pravé a co trvá, bývá nezřetelné: "...vyšlapené stezky/v oné ves-
ničce." Nebezpečí se pro jeho poezii objevuje tam, kde kopuleté 
emblémy nepodrobuje ironii, kde se svým gestem – byť i nada-
ným symbolnou platností – vzpírá zemi příliš, aby ještě podrželo 
tíži hmoty. Naopak mi nevadí jistá popisnost a místy klopýtavý 
rytmus – vždyť obé k onomu obtěžkání hmotou rodově přísluší: 
k prokopávání se hlušinou slov ku zlaté žíle významu. Jsou-li však 
fakta ověšována ozdůbkami, je tím například umlčováno i - jinak 
osvěživě působící – napětí erotické. Patrně se budu opakovat 
(abych se pro  mnohé stával starým sprosťákem), ale "znovu to-
nu/v tvém/bermudském trojúhelníku" bylo lépe si přeložiti jako: 
topím se ve tvé kundě.Také "bitevní křižník" co symbol pánského 
přirození zdá se mi, mírně řečeno, komickým. -Právě takto totiž 
erotická poezie sklouzává ku lascivnosti (Kdyžtě nejvíce přece 
láká nedopovězené, zahalené, skryté – třebas básnický příměr 
"bosá jako tuleň."). Přestože by Kostrzewa rád byl básníkem uče-
ným,nejpřesvědčivěji ku mně promlouvá tehdy, když za něj ho-
voří věci viděné a slyšené, když nefi lozofuje, ale – se skeptickým 
úsměvem – ironizuje. Jak rád jsem si čítal za oněch krátkých 
záblesků, jimiž jako by – skrze teď a tady přítomné stíny – prosví-
taly (nadčasově platné) příběhy věcí: "na rozcestí/smutný Ježíš/
sklonil hlavu/nad opilým cyklistou;" "na vrcholu umíráčku/kavky 
snesly vajíčka;" "tady v údolí jsem byl/v této řece/jsem se před 
šedesáti lety/koupal."

Klíč k Motýlům slov Danuty Muchové podává ve svém dopro-
vodném textu sám překladatel její poezie Libor Martinek: "Sbírka 
Danuty Muchové se jakoby navracela k defi nitivně vyhaslému 
uměleckému směru z prvních let minulého století." Čímž Mar-
tinek samozřejmě myslí secesi (navíc zdůrazňuje také antické 
kořeny básnění D. Muchové) – shledávaje básnířčino místo kdesi 
v opozici vůči směrům, které bychom mohli shrnout pod termín  
postmoderní. "Motýlům zpívám/O větru z cesty/Na hraně snění." 

Muchová se navrací k symbolům a slovům do časů před jejich 
dehonestováním moderním básněním a především poezií socia-
listického realismu; nicméně spatřuji nebezpečí verbalismu tam, 
kde slova zůstávají už jen sama za sebe, příliš čistotná a umytá 
od vší hlíny. Návrat k tradici by tudíž měl značit i to, že to, co 
dnes – optikou poezie už postmoderní – vnímáme jako orna-
ment, je zapotřebí nově defi novati – a slovu tak vrátit původní 
významovou svěžest. Sluší se pochválit Martinkův překlad, který 
násobí zvukové kvality textu ("asonance, konsonance, neúplný 
rým" – intonace, práce s hláskovou délkou; dodávám já), hudeb-
nost verše, jež tvoří samostatnou estetickou kvalitu textu. Jehož 
kvality nutno hledat také ve vazbách intertextových – ve vztahu 
k výše naznačené tradici, v opozici k aktuálnímu básnění. Míním, 
že se básně Danuty Muchové dějí právě těmito vztahy. Nikoliv ná-
hodou je v nich tak často oslovováno samo slovo. Nikoliv náho-
dou se k látkovému a inspiračnímu zdroji nedostáváme než skrze 
symboly. Nikoliv náhodou jsou verše nasyceny vědomím času: 
"Času, jenž je příliš/Horlivý/Aby roztříštil ticho/Aby napravil/Aby 
poznal." Nikoliv náhodou poletují verši motýli – nezemští téměř 
ve své pomíjivosti; rozpomínka na - jen útržkovitě a v náznacích 
dnes poezií rekonstruovaný – čas dávné arkádie.

Nejvýznamnější z prezentovaných básníků Bohdan Urban-
kowski je nám v obsáhlém doslovu Liborem Martinkem předsta-
ven jako někdejší disident zakládající Konfederaci nového roman-
tismu a činný v hnutí Nového romantismu. Martinek se oba tyto 
pojmy usiluje defi novat charakteristikou světonázorové a estetic-
ké koncepce autorů daného směřování: "Novým romantikům byl 
rozhodně bližší apollónský než dionýský vztah ke světu. Ve sporu 
o primát života nebo kultury se stavěli vždy na stranu kultury, 
ducha a paměti." Knížka Erotikon pro toho, jenž přijde po mně 
nám Urbankowskiho představuje jako básníka dbajícího na vý-
znamovou přesnost slova; proto také častý důraz na výmluvný 
detail: "štíhlou siluetu ve světle vysokého okna,/záblesk ruky od-
krývající záclonu." Básníka poezie velmi kultivované a záměrně 
prosté jakékoliv tendenčnosti. Jejíž erotika – mnohem více, než 
u Kostrzewy – láká svojí tajuplnou neuchopitelností, nejedno-
značností. Právě nedoslovené může býti důležité, zvýznamnělé 
mlčením. Sluší se také říci, že jde o erotiku hořknoucí poznáním: 
pozdní, mimomanželskou. Neobávající se ani trapných scén: mezi 
takové jistě patří manžel líbající ruce milenci své ženy, kdyžtě se 
tento rozhodne s ní rozejít.Erotiku drsně obnažující (spíše duše 

Ivo Harák: 

TŘI POLSKÉ BÁSNICKÉ SBÍRKY

Waclaw Kostrzewa: Bílé tango/Biaĺe tango, Literature&Sciences, Opava 2004, 1. vydání, náklad a cena neuvedeny, 132 stran
Danuta Muchová: Motýli slov, Literature&Sciences, Opava 2007, 1. vydání, náklad a cena neuvedeny, 70 stran
Bohdan Urbankowski: Erotyk dla nastepcy/Erotikon pro toho, jenž přijde po mně, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Oddzial 
Pĺock, Pĺock 2007, 1. vydání, náklad a cena neuvedeny, 84 stran
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než těla, a jestliže těla, tedy až na dřeň): "košile stržená s těla 
zároveň s pokožkou." Erotiku deziluzivní až ku koncům (téměř) 
tragickým – s výmluvně symbolickým závěrem: "stín kolébky, 
stín úsměvu/dítěte,/které nemělo/přijít na svět." Ale také s vě-
domím, že: "Stále těžší je rozchod, oddělení/obličeje od obličeje, 
kůže od kůže/na cáry/na krvavé cáry. Naše těla,/naše těla, milá, 
nemají/už onu sílu, ono mládí, které/zjizvuje nové rány/novým 
úsměvem." A trvající vztah může také značit: "sedřít se jak pár 
rukaviček;" tedy opotřebovat (nebo dokonce znehodnotit) se 

vzájemným užíváním; přičemž si nás navléká kdosi jiný. Přes-
tože si Urbankowski občas vypomůže mincí osahanou až tak, 
že se bojím, že už jest neplatnou ("...Krev/plynula přímo/ze rtů 
do rtů,/ze srdce do srdce..."), přestože se občas uchýlí ku gestu, 
jež bychom uvěřili ještě tak našemu Holanovi ("Zemřít o minutu 
dříve/o vteřinu dříve/než láska;" "do svítání, kdy muž a žena/se 
probouzejí ošklivější,/než kdy šli spát"), zůstává pro mne věrojat-
ným básníkem lásky. Lásky jako hodnoty metafyzické (ve smyslu 
nikoliv náboženském) a existenciální.

Proč zrovna orangutan a proč právě v továrně? Proč ne třeba 
želva v supermarketu? A není to vlastně zbytečné, chtít se dobrat 
smyslu v nesmyslu? Nejdřív na přebalu jakýsi pokus o vysvětlení, 
co je ten lidoop vlastně zač a kde se tu vůbec vzal, potom hned 
jakýsi přemoudřelý vrátný v nějaké fabrice, pak zase onen opičák 
a nakonec to celé uzavře opět ten fi lozofující vrátný.

Podobně by se mohl ptát čtenář, který nečetl žádnou z před-
chozích sbírek Lubora Kasala (Dosudby, 1989’ Vezdejšina, 1993’ 
Hlodavci hladovci, 1995’ Jám, 1997’ Hladolet, 2000’ Bláznův 
dům, 2004) Slovní hříčky, hra se slovíčky, takto charakterizoval 
jednu z Kasalových básní Jaroslav Dušek ve tvarovské rubrice 
Čtenář poezie. A čtenář ani pro takové hodnocení nemusí chodit 
daleko, stačí si přečíst jen názvy sbírek. U nás beze zbytku platí: 
čím více vydaných sbírek, tím větší básník! Z tohoto pohledu je 
Lubor Kasal zhruba někde uprostřed. Neměnný styl jeho básnění 
chtěj nechtěj připomene J. H. Krchovského. Jenže tam, kde se 
Krchovský zmítá v křeči a už jen vykrádá dávno vykradená vlastní 
hnízda, Kasal má pevnou půdu pod nohama a čtenář nemusí 
nabýt dojmu, jako by se vracel na stará místa.

V současné nadprodukci lyrického šuntu beze smyslu i bez 
obsahu se L. Kasalovi podařilo přijít se sbírkou výjimečnou. Jeho 
orangutan je schopen vtáhnout vás natolik do svého prapodiv-
ného světa, že sbírku přečtete jedním dechem. A je úplně jedno, 
zda bylo vše srozumitelné, zda vše bylo pochopeno tak, jak po-
chopeno být mělo, či naopak mělo zůstat bez rozluštění. Jak říká 
literární kritik Radim Kopáč: vždycky je to padesát na padesát-
buď je blbej autor, nebo je blbej čtenář. Kouzlo Orangutana zda-
leka nespočívá pouze ve hře se slovíčky ani ve jménech zúčastně-
ných bytostí. Taková Velká matka krysa nebo žába Rampoucha, 
to jsou jména, která bychom čekali spíš v dementní dětské show 
s postavičkami Jů a Hele. Ale naproti tomu Cykrt, Makakus Jen-
dus nebo třeba pan Rajče už jsou postavy hodné dobrého sou-
časného komiksu. A vlastně v komiksovém duchu může být celá 
sbírka i pojímána. V tom nejlepším slova smyslu. Vyznačuje se 
jedinečnými komiksovými atributy: je inteligentní, vtipná, nadu-

paná fantazií, odehrává se v ní příběh-nepříběh, je romantická, 
něžná, dojemná, je v ní skryto citlivě po kapkách dávkované 
moudro, má nadhled a tu a tam se otře rovněž o aktuální téma. 
Nechybí jí pohádkové kouzlo a zároveň je krutě dospělá.

Uvádět ukázky z Kasalovy sbírky nemá smysl, protože vytr-
žené bez kontextu by působily jako sněhulák na Sahaře. Kasal je 
milovník slova, se slovy přímo obcuje, jeho cit pro rytmus a rým 
je mimořádně ojedinělý. Ale přitom se jen lacině neproducíruje, 
neobnažuje se na veřejnosti. 

Ze všech Kasalových sbírek se mi Orangutan jeví jako jeho 
dílo nejzdařilejší. Doporučuji velmi všem hledačům, kteří bloudí 
v současné nadprodukci české poezie: tato sbírka je schopna 
ukázat vám cestu.

Petr Štengl: 

ZATRACENĚ DOBRÝ KOMIKS

Orangutan v továrně, Vydalo nakladatelství dybbuk, Praha 2008



     Den poezie
V zrnku písku vidět svět
Již po desáté proběhne ve dnech od 10. do 23. 
listopadu po celých Čechách básnický festival Den 
poezie (www.denpoezie.cz). Podstatou festiva-
lu, který se bude i tento rok konat pod záštitou 
Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl.m.Prahy, 
je jak upozornit na všechny, kteří po celý rok něco 
literárního pořádají, tak připravit řadu pořadů pro 
veřejnost po celé naší republice. Každoročně si tak 
připravuje v jednom čase řada kulturních sdružení, 
škol, knihoven i jednotlivců na různých místech své 
vlastní básnické akce, Společnost poezie, která akci 
zastřešuje, tiskne plakáty s upozorněním na tyto 
společné programy, upozorňuje všechna média, zvy-
kem bývá, že záznam z některých akcí přijde natočit 
Česká televize a Český rozhlas. V minulém roce 
tak pro radost sobě i druhým připravili své vlastní 
programy lidé ve 50 městech a vesničkách, o nich 
i o akcích z let minulých se můžete pro inspiraci 
dočíst na www.volny.cz/denpoezie.

Podtitul letošnímu ročníku festivalu ponese téma 
„V zrnku písku vidět svět“ 

Pokud se chcete ke Dnům poezie
v tomto roce připojit, pošlete na email
denpoezie@basnici.cz
do 15. září 2008 tyto údaje o svém programu:
1) název svého pořadu (vyjádření poezie přednesem 

nebo pohybem, výtvarnem či jinými výrazovými 
prostředky)

2) jeho stručný popis
3) jméno a kontakt na organizátory
4) datum, místo a čas konání akce 

Kdybyste se na cokoli dalšího chtěli optat, můžete 
tak učinit i telefonicky: 
Bernie Higgins 27481 3800
Zora Šimůnková 604 410 915
Martin Zborník 608 234 844
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