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milí čtenáři
Milí čtenáři,
přicházíme k vám s dalším číslem Psího vína. Pro tentokrát se pejskovi trochu
ježí srst, ba dokonce mu může cosi být i proti srsti. Ale pěkně popořádku.
V redakčním kruhu došlo ke změnám. Opustili ho Vladimír Novotný, Michal
Šanda, Radim Kopáč a sám zakladatel Psího vína Jaroslav Kovanda. Za jejich
dlouholetou činnost a působení v redakčním kruhu jim vyslovuji vřelé díky.
Změna je život, a tak s novým větrem v plachtách vyrážíme dobývat nové
kontinenty. V duchu pojetí celé revue vám nabízíme možnost seznámit se
s tvorbou autorů již zavedených (např. M. Salavy, M. Fišmeistera, Básníka Ticha,
D. Hradeckého) i autorů doposud v literárních časopisech příliš nepublikujících
(T. Niederhafnera, P. Vítkové, B. Štanclové). S potěšením vám představujeme
i tvorbu mladé slovenské generace prostřednictvím básní V. Simka a M. Jániho.
Jaká je jeho poezie a kam ji zařadit, takové otázky si můžete klást nad verši
kontroverzního básníka P. J. Hejátka.
I v rubrice recenzí nám začíná pšenka rašit, takže na konci časopisu se můžete
dozvědět, co si o básnických sbírkách myslí autoři či recenzenti.
Výtvarný doprovod čísla se zrodil v ateliéru berlínské fotografky a výtvarnice
Pii Raab.
Jeden černý puntík však ulpěl na mém triku. Minule jsem vám sliboval zároveň
s vyjitím tohoto čísla i spuštění internetových stránek. Zatím se tak nestalo,
neboť jsem netušil, že příprava kvalitního obsahu zabere tolik práce. Omlouvám
se tedy všem čekajícím a ihned se pustíme do práce na dokončení těchto stránek.
A aby toho nebylo málo, musím vám oznámit další nemilou novinu. I nás
neviditelná ruka trhu drtí železnou pěstí, a tak nám nezbývá nic jiného, než
zvýšit cenu Psího vína ze stávajících 30 korun na 48 korun českých. Dosavadní
cena už byla neudržitelná, a než bychom volili cestu ubírání stránek či jiných
ústupků týkajících se rozsahu a formátu časopisu, rozhodli jsme se pro zdražení.
Ani tak se nejedná o částku nijak přemrštěnou a věřím, že tento náš nezbytný
krok přijmete s pochopením. Cena předplatného (192 Kč) i s poštovným (68 Kč)
tedy od Nového roku činí částku 260 korun.

titulní strana

Milí čtenáři, přijměte od všech členů redakce Psího vína přání hezkého prožití
vánočních svátků a v novém roce nechť se vám splní všechna, i ta nejtajnější
přání. Všem autorům pak hojnost tvorby a bohatou žeň básnických sbírek, které
následně bude radost recenzovat.

Petr Štengl
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Autorka fotokreseb:
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PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
* * *

Rozdáme chléb nebo hry?
Bez milostné předehry
předem potřebným?
Počkáme na podzim!
Rozdáme jim splín
a výtěžek shrábneme
sami…

V zoufalství odpočítávám
poslední vteřiny.
Útočiště intenzivního dohledu.
Z melancholického pohledu
zanechá zaujetí – v pozadí.
Bude to trist.
Tancuji twist na hoře Orebu.

NA OPAČNÉ STRANĚ DUHY
(ukázka ze sbírky básní 2016)

* * *
Mám prý raději psáti poezii,
doporučuje mi
pistolník s dlouhými loknami
a zastrkuje si kolt.
Já však holt raději podstatné
jméno dějiny,
ve kterém šťourám se,
jak jiný třebas prostředníkem
v prdeli…

Pozvolna popadá podzimní listí
blahem se tetelím
ne nejsme jehovisti.
Odpověď dostane těch pár
co si počká.
letíme na sever – za sluncem,
jak slunéčka sedmitečná.
Na točně tyčí se jatečný
kousek masa
Kdopak se – nají se,
když průvod tučných již blíží se
a tu vůni již nasál???

Navíc mi tak nějak došlo,
že všechno až dosud
mi prošlo,
a že jsem asi tedy
takzvaný prominentní disident.
Takové ostatně má každý režim!
Nahlas řvu – potichu jim
(neubližujíc) věřím
a jakožto obě strany
jsme neoddělitelně – spjaty.

* * *
Zapomněli jsme na ostnáč
a zpíváme si La vida,
posloucháme Michala Davida
pár let po jeho Krocích…
I hvězdy k ránu lžou,
tak co s tím?
Jediná možná cesta
je neprůstřelná vesta
a???
Zastřelený stín?

* * *

Třeba nakonec prošla
by mi i vražda!
Vždyť oni vraždí
už i naději a ta jediná?
Ta jediná kdysi hořela
na svícnech.
V obalech od Baja,
jako princ Bajaja
houpal jsem se na
dřevěném koni.
Svíce náhle teď zhasla!

Je vážně třeba,
bojovat za ještě ničím
nenamazaný chleba?
Střílet se v poločase?
Lámat se v pase
se zlomeným hlasem
před vrahy z Wall streetu:-)?

Nebo zhasla již vloni?
A my si toho jen nevšimli?
Po zemi chodili
s hlavami v oblacích.
Myšlenky kdesi na mracích,
zamračeni v dotaznících,
v nichž byly předepsány
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naše odpovědi.
Z balkónu v Melantrichu
opět kynul nový zadák.
Ochranku po boku,
co kdyby jej (děti) chtěli zabít…
Posvětili jsme si maﬁi
už kardinálem Tomáškem.
To se ještě i Vašek po Hradě
na koloběžce proháněl,
s krajánkem – valáškem.
To ještě bylo plno optimismu
a z národa kdysi žijícího
v údajném komunismu
sálalo nadšení…
Pak ale zavládlo zděšení.
Možná si jen většina vytřela
ospalky z očí…
Když na špek se skočí
většinou je to k smíchu…
Když ale skočí se na špek
i s kouskem sýru
je to spíše k pláči.
Poslední bečka se stáčí
a každý je v sobě sám.
Ten minulý pomník z asfaltu
již před roky – vytesán
a není už ani komu/ani co vyčítat!
Uprostřed ničeho
plná pláň posmrkaných kapesníků.
Mokrých ubrousků
a z prázdnoty hlas.
Potí se mi čelo,
v záloze mám dělo
a popíjím kvas.
V pozadí je nádrž
se zvratky a ukradenými polibky.
Vyrazím na rybky
udici – již mám nahozeno
a protančím,
jak hvězdy celou noc.
Slyšel jsem nastokrát,
jsme tu pro vás.
Nemám zaplaceno
za pochybnou anketu.
A v oblíbenosti
jsem na příčce
tisícého z mas.
Prolétne obruba z dřevěného
sudu kolem nás.
Jsme Středoevropani
kosmopolité jež zaprděno
ztrácí se ve výsadách.
Vykonstruovaná generace

kádrovým prohřeškem
je líbati a otáčení se za
ježkem.
Vzpomínám na ten ročník,
byl jsem účasten…
Hrst plná kopřiv
a tetřeva netřeba.
Ostatně kdo má tolik
síly, že nepopře
výluku svého mozku
ani na minutu dne?
Je záhadné již prozrazeno?
Pro pokoru daruji věno
charitě.
Pak pospím si chvíli
na gruntě a odejdu,
kam jen jednou se jde…
Sejde z očí/sejde z mysli.
Dost možná to tenkrát
byla (stejně jako dneska)
jen taková hloupá
četnická humoreska.
Zedník vyslaný Bruselem
na ruském lešení.
Místem řešení pak
Washington!
Padesátá první spojenecká
republika.

Pavel J. Hejátko (30. 9. 1975) český básník, spisovatel, novinář,
autor sbírek Hlenobytí (Tempo, 2002), Tanec kostlivců (Tempo,
2005) a nyní i čerstvě vyšlé sbírky Pomníky z asfaltu (Oftis, 2008).
Ve své poezii se zabývá politicko-sociálními otázkami a tématy.
Pravděpodobně jakožto jediný současný česko-slovenský básník
má své čtenáře kromě zájemců o literaturu i v řadách bezpečnostních složek. Je považován za potenciálního „dědice“ literárního
odkazu básníků: Karla Kryla, Egona Bondyho, Františka Gellnera či
Ivana Diviše.
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MIROSLAV FIŠMEISTER
Zuzce

b)

(a)

V Žabovřeskách, v parku z písmen,
hrají si klučička s holčíčkem,
házejí si zčernalým kasuářím vejcem,
dokud jim neuvízne v opuštěné pavučině.
Pasák hus před sebou
žene stohy sena;
murény vyplouvají z panenek tvých očí.
Jistou bezmoc mladých krotitelů vajec
nesvádějte na pavouky,
ale na mne –
bývali modří a žlutí,
než na ně
vítr falešných snů o tobě navál běl,
jež pod topoly opadala z mé masky veselí.
Jak podzim pole
rozrýváš mne pluhem sedlové střechy.
*

Krajina vyprahlého ptactva:
Bílé, červené a zelené lži.
*
Šikmo padá dřevěný sníh
na beowulfným sluncem zorané
pole nechladu-chladu,
šikmo padá mezi kameny déšť.
I dítě,
které ti do snů vpřádá řepné listy,
dostává podobu deště.
*
Dva uzly na květáku
který obdivuje Montcalma
se stydí
– bradavka.
Kbelíky nehašeného vápna
skáčou z jednoho stébla ostřice
na druhé, propukajíce skrz do jara
– bradavky.
*

Tuto budovu již postavili koně
jen já vidím,
po tebou náhle změněné barvě listí
se budoucnost zakousla do dětství,
ze svodidel jsou jen svody,
studenou zemí prorůstá krvavý cukr,
jediný kůň je tolik vyhublý!
*

U propasti přiblížení dvou hadích hlav.
Jak jsem vždy toužil,
aby mým profesorem okru byl vejcožrout!
*

Ó, kuje, kuje v noci, v noci
která má oči svítivé,
kuje ve dne, ve dne
který má zuby klektavé.
Kuje i v hodinu stěhovavou,
kdy kladivo mlhy rozráží trávu.
Popel bije do psích hlav.
První zatáčka doprava předvídala kachny
a linuly se z ní kadávry koček.
Druhá zatáčka doprava byla příliš
odlidštěně, převysoko uměle vroubená.
Třetí zatáčka doprava lákávala, teď děsí,
tolik mám v sobě uzlů.
První zatáčka doleva, kde jsem
poprvé viděl rušičku Hlasu Ameriky,
v autě vonícím houbami jež se
jako jeho řidič navrátily do země;
mé slunce potahu sedadel,
můj Úrobore jehož jsem čekal jinde!
Čtvrtá zatáčka doprava, dálnice
již bych už nepoznal,
k balvanům na nichž sedával kněz.
Topoly, topoly, zůstaňte i vy!
*

Krajina vyprahlého ptactva:
Bílé, tmavě červené a tmavě zelené lži.
*
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Petrovi a Wandě

Kde je světlo,
které hrávalo v naší ulici?
Kde je světlo,
které si hrávalo v naší ulici?
Na harfu; s míčem.
To slunce v mém životě
je v mé hlavě,
v mé hlavě.
Bodie a Murphy slézají z komína,
to jsme již neviděli;
ale „w“ Cassiopei nad Proconsulovou
hlavou,
a v dálce se plechově řehtá Incitatus.
Tunika protržená sluncem,
rozumíte, sluncem!
Za každou ﬁalku
na málem už stoletém falklandském hrobě
přečte král královně jedno z tajemství
schované v tažných psech.
Tunika protržená sluncem,
rozumíte, sluncem!
*
Ty kaluže,
které si ještě nešly lehnout,
stály v dírách v dlažbě.
Runa zdobená vejci.
*
V lese zpívá blázen.
Muž který tě
nikdy neviděl nahou v modrém bazénu,
muž s vymlácenými zuby,
z bláta do louže – jež jej
ukrývá lépe, protože sherwoodštěji,
pod hladinou současně přísnou
jako osobní stráž Richarda Lvího Srdce,
a vřelou jako Boží muka nad mezí,
z louže pozoruje tvé čtyři klisny,
any se pasou v tmavožluté trávě.
Každá mívala čtvero ohonů,
a každá má už jen tři,
a každá ztratila jiný,
byvše oplodněny větry ze všech čtyř
světových stran.

Rybář čeká na hříbata,
s miskou v dlani,
s miskou jež přechází ze zelené do šedé,
a krkavci se zatím sytí oky
která vyrvávají z jeho sítě.
Vor, ano, vor. A muž
pod jenom našimi pavučinami.
Měsíc je na dotek
jako soumrak za polem,
jako klasy divoké trávy jejíž zrna
spočítal Lancelot.
*

Bílý jíl
smíchaný s listy vrb –
kopí vražené do splavu.
Prsty u nohou
tříští kámen.
Ne, stromové provazy se nedotknou
mých jasně žlutých jizev:
důvod, proč se Sókratés
učil novou píseň
když uvězněn čekal na smrt,
do mne zapadl
jako tmavé jeřabiny do sněhu.
*
Modrý košík léta.
Pod dveřmi ke mně vtékaly tvé slzy.
V prachu u silnice, mezi suchem ruměnic
a menším suchem nizounkých květin,
číhal jsem na Tvou přítomnost, Pane.
A Tys tam přitom celou tu dobu byl.

Miroslav Fišmeister (1976, Brno) Po maturitě na gymnáziu nedokončil studia ﬁlozoﬁe, religionistiky a angličtiny na FF MU. Pracoval
v různých dělnických profesích (mj. v brněnské zoologické zahradě). Publikoval čtyři básnické sbírky: Ten stolek je nízký! (Petrov, 2005),
To okno je malé! (Carpe Diem, 2006), Aspoň že postel je pohodlná… (Carpe Diem, 2007) a Pískoviště (Pavel Mervart, Červený Kostelec
2007). Žije v Brně.
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DANIEL HRADECKÝ
APPENDIX
(z archivů Antropolu)
Jaký je běžný postup při pátrání po člověku? Vždyť už Alquist,
sám osoba smyšlená, s neklidným svědomím na dotaz „Kolik
lidí je ještě na světě?“ po pravdě praví: „Není lidí! Jen ty a já…“
Zvláštním případem bylo před lety nalezení a dopadení člověka,
na jméně záleží, Josefa Jedličky, vyhnance, který se v Litvínově
padesátými léty prokousával v černých 14hodinových směnách,
jistěže v tom nebyl sám, viďte, masy;
ale proč je tu řeč o objevu člověka:
Člověk se přece neobjevuje v Pleistocénu!
Člověk se stává člověkem způsobem sudým.
Po několika měsících Totaleinsatzu Josef zjistil, že krom denní
dřiny nelze více, jen jíst a spát beze snů; řekl si: „Být nikdo
– dobře. Ale být skoro nikdo, to je strašné. Měřit svou vlastní
malost!“
Tehdy, aby vůbec mohl započít s myšlením a zapisováním myšleného, tedy s výrobou darů, objevil a rozvinul svou metodu:
Padlo rozhodnutí Duchem a písmem pracovat v noci. Problém
tkvěl v tom, že po dni vyplněném dobýváním chleba ve fabrice
doslova padal na hubu únavou kormidelníka v třídenní bouři.
Rozuzlení je stejně prosté jako omračující. Autor (zcela ineditní
ovšem) po půlnoci rozpaloval si na pánvičce stolní olej a ten
lil si na předloktí levé ruky, aby bolestí nemohl usnout a musel
pokračovat v díle o člověku a o člověka.
(Větší část pokladu se, jak jinak, nedochovala, ale což neřekl už
Ďábel Bulgakovovi, že rukopisy nehoří?)

že toliko hlupáka a vědce technika
uvádí v úžas nepřehledné množství
strašidel, jež dnem nocí obcházejí
sídla a úkryty živých.
Athenodorus, ﬁlosof a vychovatel v rodině Juliů
věděl o věci své. S lehkým srdcem zakoupil dům,
naprosto neprodejný a tudíž za groš,
totiž dům, kde straší a bohužel, jak přiznal i handlíř,
tuto skvrnu na kvalitě nemovitosti nelze utajit.
Zlá pověst nelhala.
Noc co noc celý dům otřásal se
strašlivým rachotem, řinčením řetězů a úpěnlivým chropotem,
takže domácí lidé předěšeni prchali
trávit své nocování do hostinců, nevěstinců a podobně.
Ne tak Athenodorus. Několik dní rozvažoval,
bádal v knihách i ve svém srdci, poté
se poctivě rozzuřil a heuréka bylo na světě:
Dal prokopat pozemek. Vyšlo najevo, že ve dvoře
byl kdysi tajně a kradmo do země uložen jakýsi člověk,
zakovaný do želez, snad oběť dávného zločinu.
Myslitel vlastním nákladem vypravil nešťastníkovi
pohřeb žehem a výsledek?
Nočním děsům byl konec. R. I. P.

* * *
Zkušenost starců, doložená
ve všech časech a kulturách:
Kolem čtvrté hodiny ranní v tichu
rázné a neodbytné vyzvánění
dveřního zvonu či zvonku,
případně bušení bronzového klepátka.
Kradmo a předěšen odváží se stařec,
přicupitá ke špehýrce či vizírce
a hle, za dveřmi nikdo není,
dokonce ani tajná policie ne.

* * *
Jeden z možných výkladů:
Jen za posledních sto let
shnilo na území Evropy bez řádného obřadu pohřebního
tolik milionů lidských bytostí,

Jakým skutkem ale navrátit klid Evropě,
kde už Vilém kázal zaorávat bezejmenné masy zabitých
do brázd, hloubených motorovými pluhy!
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NÁSOBENÍ TŘEMI
(pátý esej o svobodě)

Ptakopravec mně vyložil
dráhy večeřících vlaštovek takto:
Věci, které za něco stojí
jsou jistě trvalé,
jenže věci nestojící
za půl fajfky tabáku jsou věčné.
Útěcha domyšlená o krůček dál než do konce.
Své dluhy pak odkazuji Vatikánu

Zdali se blázni v chůzi vyhýbají loužím?
Zdali je ticho, mlčení nejcennějším
darem, neboť je ho málo?
Zdali se žena nechala slyšet: „Buď veselý
jako pták, to je z jedné písničky!“ Zdalipak
muž odpověděl: „Jak víš, že jsou ptáci veselí?“
Zařízeno je to tak: Ve slaném pokrmu
nemá cukr co dělat, ale sladkosti
se neobejdou bez krystalu soli.

* * *

Q. E. D.
Ideální ostrov:
Leží mimo všechny plavební trasy,
aniž jej znají mapy.
Je dokonale obkroužen korálovým útesem.
Zdroje pitné vody zcela chybí.
Jeden bývalý atol, dnes solná pláň.
Žádné ptactvo, natož lovná zvěř.
Uprostřed tohoto ráje pak ční olbřímí
kamenisko, hora vichrů, přesněji činná sopka ~
Je snad jasné, že se jedná o sám střed světa,
jeho pupek i falos i žhavé srdce,
proto zde kotví a sídlí nikoli šílený,
ale nanejvýš přepychově příčetný
matematik, který své výpočty koná
přímo na skaliska posvěcenou křídou.

Všichni se s klíčem v ruce
hnali k zamčeným dveřím.
Zámek byl brzy obklíčen.
Umělec na volné noze,
do které se dává sněť.
Upracoval by se k smrti, jen být zdráv.
Proslul jako přední sirotek.
Vždycky špatně začínal tam,
kde jiní už dávno dobře skončili.
Q. E. D.
Naslouchání šepotu přes zeď, abys nezmeškal
ozvěnu, jež opakuje spásný pokyn. Například:
Arsen přidej do jídla, aby se ti leskla srst.

* * *
Jeden z alžírských Francouzů mě poučil,
že tím pravým místem a časem pro tragédii
není půlnoc mlh na ochozech Elsinoru,
kde sice umělec volá po přesahu,
ale dobere se leda přehmatu ~
Tím místem pravým je žhavé poledne
ve znehybnělém Oranu, pod reﬂektorem
slunce tak velitelského,
že pro všeobecnou slepotu z výhně
přesah a přehmat jedno jsou
a plodem jejich spojení bude poušť,
jež se znovu zalidní
bělostnými květy mandloní.
Schönbach, září 2008

Zvuk se oproti světlu šíří žalostně pomalu.
Světelný signál může tedy určit vítěze.
Ve smrti prý ale sluch odumírá naposled.
Jules Verne si neodpustí poznamenat,
že ten, kdo zaslechne hluk výstřelu,
nemůže být už zasažen vystřelenou kulí.
Q. E. D.
Podléháme zákonu růstu:
Spánek je malá smrt,
smrt je velkým spánkem.
Štěstí takového kamene
spočívá v detailu,
že nemá žádné nápady.
Čert nikdy nespí,
tyran trpí nespavostí,
pověstné je bdění spravedlivých.

Daniel Hradecký (21. 4. 1973, Most) Vydal knihu Muž v průlomu (2004). Několik básnických knih má zatím v rukopise. kontakt:
dhradecky@centrum.cz

Q. E. D.
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JONÁŠ ZBOŘIL
UPROSTŘED MĚSTA JE DRUHÉ MĚSTO

HON

Smyl jsem
tvoje poslední dotyky z kůže.
plynoměr začal cvakat
tajné vzkazy.

Měkký dupot chodidel po nových parketách
odpolední slunce ve vlasech
hřbet se pne
v čekání na dotek
ruce v bok, hlava na stranu, slunce na skráních,
zkoumavý úsměv ve tváři Vím co teď chci
Jistotu.
Zaražený pohled z okna:
Šťastný smích ženské s kočárkem
zakopl u poslední lavičky
když společně běželi
dohnat milovaného muže.

Uprostřed města je druhé město
složené z trubek
stínů
a z prachu
a s kápí na hlavě
a prsty s bříšky z plynoměrů
zkoumá vnitřky koupelen.
Do bytů s přebytky dechu
druhé nepřítomné osoby
klade vajíčka malých smítek
trubek
a tmy.

NAŠE FOTOGRAFIE
Ubíhající stromy, kopce, vsi
kupé zalité oranžovým pudinkem světla
za normálních okolností
krásná podívaná Už Praha
(hl. n.), centrum, doprava alejí
dvorkem, předsíňí Kabela je pryč...
v obýváku prach, suť, trámy
zima venku Na zbořené stěně
naše fotograﬁe

MY DVA
Dva hrnky na kafe. Hnědý a béžový.
Oběd v zahradní restauraci. Procházka
fotka na stěnu v obýváku (mezi okna s červenými závěsy)
Natoč se takhle Usměj se Nehrb se
Miláčku
A kdo si tu fotku vezme jestli
Unaveni sluncem
Vchod do našeho domu.
S verandou jak z ruského románu, viděls „Unaveni sluncem“?
Sluncem unaven
S taškami plnými dárků do nového bytu
hrníčky obrazy alba věci
připravené sát vzpomínky
znovu je vyplivovat při nudných večerech
samoty.

ANTONIONI
Teď přijde
melancholická písnička na konec. Titulky
chlapce s nejistotou nikdo nepochopí
rozdají se hrnky, fotky ostatní
upomínkové předměty
všechno mezi námi dvěma
zkornatí do lživého tvaru (vždycky jsem tě měl rád)
obalíme se hudbou, romány, ﬁlmy, končícím létem
a konečně nás ukonejší
objetí sebepravdy.

TAŠKA
Předsíň, klapot, odložená taška
zuté boty, uvítací tanec
s obývákem
Tu dózu tady nebo sem
Předsíň, odložená taška na věšáku (s kostkovaným vzorem)
je babička: ta ano a ta ne
co stála pevně jako suchý hezký klas
na prahu pole
před bouřkou.

Jonáš Zbořil (1988, Praha) studuje Pedf UK. V roce
2005 získal 2. cenu v soutěži Ortenova Kutná Hora.
Publikoval v Divokém víně (31/2007) a v almanachu
Wagon (I/2008).
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MIROSLAV SALAVA
(Z PŘIPRAVOVANÉ
SBÍRKY ZABÍT SE TIŠE…)
2008

* * *
Kouzelně ve tmách svítí
Přenádherně alabastrové děti
Je vidět skrz – snad i Onen svět
Zprůsvitní – třeba z těch běd
Ty děti počaly růžovět
Až nakonec rudě vzplály docela
Ale to jiný příběh dům i parcela

* * *
Nalámu si hlavu plnou sirek
Ubalím cigaretu z děsuplných chvilek
Vykřesám plamen a stáhnu uši
Co dít bude se teď nevytuším

* * *

* * *

Že blíží se poznali jsme snadno
V tom horku udělalo se prostě chladno
Led zůstával ve stopách kročejí
A nám říkali: zemřete raději
Ve světě kde skřípe i peří v duchnách
Kde voda se klepe chodíte s vědry pro
strach
Kde větve se uzlí chlupy rojí po těle
Nepřijde víc co trvá nejdéle…

Jsem jenom vítr od Lhasy
provoněný Branickým pivovarem
Beton se loupe pod nohama
jak stoupám do kolejiště rmenů
a pouze můj stín odvažuje se skočit

* * *

* * *

Mlhy nad soutokem
Spatřit nelze suchým okem
Zabít se tiše v průmyslové krajině
Není mne slyšet – – – snad v Smrti
jedině

Vylekaný z očí skočím
Podlaho nepevná buď má hruď
Ó temné zákoutí kde nic neplyne
Nikdo mi nepotvrdí že nevinen
V peřině v šeru vteřině
Slova jen výdechem jehlou v slabině

* * *

* * *

Buď nestvůrný neb přec Tvůrce
K jednomu tělu dal dvě ruce
Dvě ledviny a ze dvou stromů plíce
Abys kdos bez viny naráz si proťal srdce

Musíme začínat od píky:
Před ohněm pofoukat uhlíky
A po čase s píkou v hřbetu skončit
Svým pindíkem v požár močit
Otočit rožeň s vlastním trupem
Našlapujeme zlehka a pak jen dupem
dupem dupem

* * *
Ruka hrbem prochází jak nůž želatinou
Rozděl se se mnou táhni práchnivinou
Vůz natřásá kámen drolí pod koly
Čekání přízračné blekotá cosi o vůli
Anebo den a vlastně noci chladné údy
Z výkopu cosi zavonělo – lákání hezké
zrůdy

Musím k městu dorazit
dřív než zavřou brány
v hospodě rozbít stan i sklenice
neboť ráno čeká mne tržiště

* * *
Zase jít do sebe zubatou
Rezu plné plíce a lesa
U Božích Muk u muk mých
Divoké prase myslivců ožralých

* * *
Břidlice odlupuje se od líce
A vystupuje obličej
Takový v kraji obyčej:
Vysvléknout nahého
V kopřivách válet do měkka
Obíjet ostružinou až podobu ztratí člověka
A potom tančit…
Komu se nelíbí ať vyhne se zdaleka!

Miroslav Salava (14. 1. 1960, Praha-Zbraslav) Vystudoval Střední průmyslovou školu
graﬁckou a Střední knihovnickou školu. Od roku 1983 pracuje jako knihovník v Národní
knihovně. Debutoval s Ewaldem Murrerem, Pavlem Kolmačkou a Bohdanem Chlíbcem
společnou sbírkou Básně (samizdat, 1989). Oﬁciálně publikoval sbírky Mé baroko (Aula,
Praha 1995), Krev můry (Petrov, Brno 1997), Zarakvití (Petrov, Brno 1999), Rozervárny a
lihotvary (Petrov, Brno 2002), Pětipěstí (Mladá fronta, Praha 2006), Bílý vůl (Protis, Praha
2006), Pohyb pochyb (Protis, Praha 2008), Zabít se tiše (Druhé město, Brno 2008).
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TOMÁŠ NIEDERHAFNER
ALOE VERA

Alou Věro, mrknul na ní kluk s oteklejma koulema
co prodával v sekci melouny z PVC
Fuck off!! řekla mu s úsměvem
byla to taková jejich hra
ale manžel byl spokojenej
a to není to hlavní
doufám, že si rozumíme

Alou Věro, řekl ji manžel
a měl psí oči
odešla pro olej a rajčata
přes chodbu jí sousedka převezla na koštěti
a do výtahu vlezla s náctiletejma
žvýkajícíma mašinama
teď jí to alou teprve nakoplo
kopla kluka do koulí

JUST GREAT!

vypliv žvejku
stihla ji lapit do pusy
zmáčkla STOP!
a vlezla do zdi
střevíčkama slanila a udělala velkou bublinu
Alou Věro! řekla si
a ladným skokem si roztrhla podvazky

jenom dobrý není dobrý
chce to víc
chce to Dolomity
jenom dobrý prostě není úplně stoprocentní
chce to něco echtovního
lidi chcou po nás lidech víc
víc piv, víc hulení, víc ženskejch a
víc smradu vyvětrat

v obchodě si vše objednala přes on-line shop
do košíku?
OK
platím Johnem Cashem

takhle je to dobrý, ale je to
jenom dobrý

10

perfektní to bude až ti upadne hlava
a cinkne to o kanál
nikdo se neotočí
až budeš neřvát na svoje nenarozený
děcka
až místo ptáka bude v kondomu
okurka - všichni to budou brát jako
performance
JUST PERFECT

šoust
tý jo, půdní vestavbu, to není špatnej
nápad
hned zejtra se zeptám bytný
a schody na půdní vestavbu
by byly z dubu
tý jo – pohoda
televize a nahoře počítač
a repráky ale dole do kuchyně
tý jo
ŠOUST ŠOUST ŠOUST
12:34

VÁNOCE
na nábřeží zabodli do řeky obrovský strom
TO JE PROSÍM SMRK…..
napsali
přišli psi a čůrali
a to jsou zmrzlé
žluté korále sv. Rocha.
vystřelili hvězdu a pověsili umrlce.
řeka zamrzla zla zla.
brrrrrrrrrr
polární záře vyšla nad matičkou Prahou
aktovky ze školy šly a civěly
ÓM
pár lidí stálo okolo a
kroutili rohama a potom
prostě odešli lehnout si do svých
postelí
na věži kostela bylo veliké datum
MONDAY 24th DECEMBER
OD TEĎ SE NÁRODE UČ ANGLICKY
CHARLES THE IV

je mi líto
ale doprostřed vesnice
Kročavy nedostanete
anakondu
ani heverem.....

JIŘÍ MELICHAR
A VLASTIMIL STYBLÍK
na stole sedí černá vlaštovka a usíná
budík tiká
je něco kolem poledne
a venku se čerti rozvádí

COSSI
v autobuse si čtu noviny málokdy
dívám se z okna ven
raní autobus prospím
vzduch zvenčí svlíkne svetr
v každý zastávce
probudím se a mžourám na
lidi kolem
každej si našel svoji polohu a sní
tašky se vezou a v nich
spousty těch malejch věciček
ručníky, mandarinky, buchty posypaný
PVC a vajíčka
od babičky
řidič
a silnice si běží
sedíš tak 2 m nad
a uháníš pryč
se svoji taškou
počítáš se vším
a stíráš pot
z oken

Jiří Melichar sedí u stolu a popíjí
podmáslí
Styblík smaží vajíčka na cibulce
libuje si
Pan Melichar se otírá o hranu stolu
venku Styblík vytahuje ze záhonu
poslední napůl zmrzlou mrkev
a mává natí na Jiřího Melichara
jakoby říkal:
„Tohle je poslední, Jirko!“

DOSTALAS ZIMNICI,
MÁ MILÁ?
nad Dunajem se odbývaly zimní radovánky
Jarda s Kubou seděli pri Váhu
a dumali ako sa
zarjadit v téj novej
izbe
já jsem seděl doma v kuchyni
a sledoval televizi NOVA
všem ale tvrdím, že se na
ní zásadně nedívám
mám rozpolcenou osobnost

DÍKY MILENCŮM

ANAKONDA

mám na Moravě byt
díky dvou milencům
bydlí spolu v jednom bytě
MÁM BYT
bydlím
teď mám jenom strach
jde o to, najít si tu pravou
mohli bysme to hnát do štoku
nebo půdní vestavbu třeba
tý jo
a chtělo by to nějakou zahrádku
šoust
tý jo, ale co až přijdou děti??

doprostřed vesnice Kročavy
přijel zmrzlinář
na hlavě měl velikou....?
zimní čepici
jenže na té zimní
čepici byla stočená
do klubíčka
3 velká hovna
vypadalo to zdálky
jako
no jasně
jako 1 velké hovno

pak mě napadly tři zásadní
otázky, něco jako „blik“
a byla tu psychoanalýza,
nebo Aristoteles a to jablko,
nebo to byl Hippokrates…
tři zásadní otázky:
Přejdeš vole tenhle rybník,
přejdeš vole vůbec něco?
Tak co kam pudem?
Hoši, já dneska nemůžu…
Máš krámy nebo coó?
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AGNES DOKOŘÁN AGNES
má malá Agnes roste jako z vody
skoro by se řeklo jako z hnojného nálevu
její starší sestra už odmaturovala
má o hodně větší prsa
a někdy si na ní myslím
jsem její nevlastní otec,ale..
vím co se sluší a patří
promluvím s ní

MUSÍM STÁLE SNÍT
mám sen
a ten sen se zdá
jednou do tejdne
středy a úterky
někdy se objeví
v neděli po obědě:
…dvě husy jdou po úzké
stezce do hor
a ta jedna nemá
kotlík,
ta druhá má místo
karimatky šachovnici…

ZÁPAD SLUNCE NAD
OHANBÍM V ZÁPADNÍM
KARIBIKU II
Jimmy: To to krásně červeně svítí..
Jack: Ach bože to je nádhera.
Jimmy: Víš co mi to připomíná..?
Jack: Nevím!?
Jimmy: Je to jako...... jako rozšlehanej
meloun rozházenej po kouskách
na modrým sametovým povlečení..
Jack:Anooooo, ano, YES…
Jimmy:
Jack:
Jimmy:
Jack:::
JIMMY::::
Jack:
Jimmy:
Jimmmmmmmyyyyy:
Jaaaaaaaaaack:

D.O.K.Y.
smetáček v čokoládě
a opilej 12letej klučina
s malým pindíkem
co nedosáhne do mušle
a jeho táta
jeho táta co se kouká
na stehna 16tce u baru
s klidem
s klidem i po tom krásným odpoledni
v ZOO
pistol
a pak pár panáků
postel
a pak pár
no prostě ponor
poslech poddech výdech
smetáček v čokoládě
a šest synů gangstera
co si hrají v Nevadský poušti
na ekology
zatímco jejich táta močí

to všechno se asi nedá
změnit
a nikdo za to nemůže
rozoraly meze
a včelí roje sbírají
zpátky do úlů
.....tady někde jsme
špatně odbočili.

FORD
jednou jsme seděli u starýho ﬁlmu
a pak táta vyjekl
„vidíš, vidíš....
tak to byla stará FORDKA…“
ale to je francouzskej ﬁlm
„to je úplně jedno,
export, chlapče tehdy
už fungoval
export
ty tupče

Tomáš Niederhafner (1977, Jihlava) žije v Třešti. V roce 1996 maturoval na Střední odborné škole ekonomické v Telči a v roce 2007 absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor český a anglický jazyk. Živí se jako soukromý učitel angličtiny.
V roce 2002 spoluzaložil divadelní soubor Tylovi vrazi. Básnické tvorbě se věnuje od
studia na střední škole. Jeho básně byly vybrány do sborníku literární ceny Vladimíra
Vokolka 2003. Mezi jeho koníčky patří amatérská ornitologie a fotbal. Je několikaletým
funkcionářem tělovýchovné jednoty Orel Třešť. Je svobodný a zřejmě bezdětný.
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BÁSNÍK TICHO
VELIKÝ PAŠTIKÓN
Básně 1987–2012
25 let básníka, vynálezce, romanopisce, vzduchoplavce, umělce,
cestovatele,cirkusáka, ﬁlutiinstrumentalisty, operního skladatele, dramatika, ﬁlmového producenta, pařížana, olympijského
vítěze v krasojízdě na koloběžce, rapera, fotbalisty, pěstitele
rostlin, proroka, čaroděje, novináře, mima a kněze

Stéla času tiká
Snad ta mrtvá kočka a s vykousanými zády
pes nikdy neprocitnou
na prahu, když je stín; a když je stín šupiny; a kde leží
šedovlaká mrtvolka Pána lahvářů.
A sen Androgynů usvědčených z pravdy
Rozednívá se
Rozednívá v nás. Na konci perly
Smrt dohrává karty a zanechává vzkaz

Pro Lukáše a Kristýnu
Vysvětlibky:
* čas, kdy báseň vznikla
+ čas, kdy báseň byla poprvé publikována
= čas, kdy báseň byla poprvé přednesena
před více než 13 ti anděly
% cena básně

SVÝTAJÍ
Rozbřesk
Rozbrk a mráz
A svítání
Akce
Deklamace
Podestřeba a vytěsnění
A špičaté světlo a lilie
na rameni jak jinak – těžká chodidla
/před odchodem/ lehký opar na zesklených rtech
To je ráno Vodenchleba. To je ráno Virágo.
To je ráno, které ještě leží na ňadrech
Za nehet snad vejdou se
do prostěradel bílé svačinářky
když za sklem krev je ještě teplá
jako deště v prosinci
nad svahem tam pod zámkem
kde zimní motýli – tak zázračně ze smrti
vyléčení veterinářem- zvěéřovým léčitelem
Ve slunci teď revoltují: Pampucho panko!! zhasínají terminály v očích hypnotizujícího zimostrázu
A na tykadlech ještě hvězdná chrpa prach
Už je brzy a mizí vnitřní svět
Jó, to zná každej chlap
V procesu
Zarámování
Ráno
Jistě čeká na odpověď
Rozednívání se na chvějícím se konci stébla
Tam, na přesýpací špičce světla – Na sebraných snopech stínů

Rozesvítání
Startku mezi prsty
poslední staré ražby
mezi prsty Start
plamínek
žhne do smrtí a do mrazů svýtají
svý tají
Jas v Jesu
V Jesu Jas
Ze sbírky „Pulovr senzačního boha“
* 1992–1996
+ Básník Ticho 2000
% cena: 8 sloních sollarů

BALADA O PAŇADŘÍCH TMY
V noci
vidím co chci
jsem ticho
jako světlo
Na dálku vidím vnitřní světlo zřítelnic
–jichž nebe se až do odvolání zřeklo
A vnitřní svět lidí jak se ve snu klene nad domy
Vidím modravé tlapky lesů
kterak zvoní – zvoní na stín pod stromy
tam, kde dosud žijí lvi
tam, tam v Páteklalabádu
tam dosud v srdci Evropy
vídím Wolkera Máchu
recitovat zpaměti
A vidím ze svědomí
ze svědomí zdanění
Ze sbírky “Pulovr senzačního boha“
* 1992–1996
+ Básník Ticho 2000
% cena: 12 srpců
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VOBAL STŘEEP PARTY

víc mi dalo napít z grálu, víc než zralé ženy
než ty zralé, které vyjíždějí na výlet.
Jenže – bylo příliš pozdě ctěná dámo
mámit pravdu z vaší dcery. Celou duší
jen zachvěl jsem se, nemoha ven a ani dovnitř
jak bál jsem se

(báseň, kvůli které, poškrábala básníka Ester Kočičková
v časopise Tvar)
Teď jdi v tom těle. O kterém
psal Buddha – když hrál
ruletu s měsíční vlaštovkou
a vesmírnou holubicí

Vaši dceru jsem svedl, jak Vás vede podezření
Na staré půdě; kde holubi krčili se v bodu mrazu, když
cadilac můj – jaká smůla, podepíral právě hravě barikádu
Jen navzájem hřáli jsme se , a třeli chodidly
určitě ne, ale jděte, nabídkami zaměstnaneckých poměrůnáš poměr byl zcela jiný, ctěná matko, věřte mi
vždyť i moudrý rabi, co ji beznadějně hlídal,
… –jistějž Vám to dosvědčí
…– ještě v Noci, když jsem usnul,
ze snu nejhlubšího, holubí mi ze šalmaje steklo
na sladké chmýří hříšníčkového příčestí

Teď jdi v tom těle. Nad patama
nad Achilleovýma patama. Poznáváš ho!
To tělo totiž komunikuje. A dav se vlní
a klikatí jako had! Had Sssensss
Jde o to, že je teď kolem Tebe
spousta Energie a někdo , kdo Ti
rozumí. Rozumí! Rozumí ty vole!
Jsi nastříkanej na zeď po vzoru fény Androgynů
Jsi nastříkanej na zeď digitálním sprayem od Andyho

Vaši dceru jsem svedl, jak Vás vede podezření
A když se mě ptáte:“To jí jako milujete?“ Hledám
Hledám oči na zemi. Miluji tu chvíli
Miluji ji navždy , vždyť pro ní žiju,
Pro chvíli, která mi jak hvězda spadne do klína
Je mi smutno, že mě policie stíhá a přitom
Opuštěné moje lože usíná

Všechno ostatní
Všechno ostatní
Je jen
x-transparentní kulisa velikého okolo
hadí síly
a ujetej zabiják telekiller, tzv. Fredie K.
Ale teď neusínej
neusínej
dej si ještě jedno
ať to znovu vidíš před sebou
neusínej
vobal střeep svým tělem
Tvoje páteře teď srůstávají
a dnes už se nesehneš
protože Náměstí války je plné ticha
Sv.ticha a Sv.raegge drum,n,bass

Ale znovu po ní toužím, zas a zas
Ať „stojím nohama na zemi“ já vím – já vím
Tak čekám , čekám jen
Tak sladce „opeřen“
kdy vzlétnu
kdy vzlétnu jako Anděl
jen za ní
Zpětně přilnuto k sbírce „Francois Pavilon –
Jedna růže bez trní“ 1999
* Duben 2002
= vernisáž měsíce bláznů v snad galerii H+H u Staroměstského
nám2002 ( nutno do soudného dne upřesnit!!)
% cena 2000 stříbrných žeber

Ze sbírky“Na třetím břehu Seiny“
* 1998
+ Básník Ticho 2000
% cena: 18 stříbrných lahváčů

DOPIS PRO PANÍ DOKTORKU

KDYŽ SE NADECHUJI ZE STŘEDNÍHO
MOŘE

Vaši dceru jsem svedl, jak Vás vede podezření
ale pod příslibem tajemství. Nežádala jiný úvěr
jiný důvod nenajdete. Ani Vy a ani nohsledové policejní
Vaše dcera není děvka , jak Bůh ví proč si myslíte?
a jak já jsem, tak i ona, oba jsme v tom nevinně

Když usínám vedle Tebe
nadechuji se z přísmutků blanek středního moře a Ty
z nejvyšší hory na naší planetě

Vaši dceru jsem svedl, jak Vás vede podezření
ale pod příslibem, že jsem její jeden z prvních
A vážená matko: ruku na srdce
v tom rdění v němž mračna ržála - nevěřil jsem
myslel jsem, že plete se – to mládě hravé

Vzduch co vydechnem spolu nad otrhancem ránem
prolíná se do ohybu vánku vzácným tvarem
jak spirály do závitků tkaničkových galaxií
co hasnou nad černovánkem
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Hlubinu temnot Ti zatáhnou vlídně moje sny
ze stálého účtu v R.E.M. spánkomatu
A Tvá hladina dává mi přitom stínu vích
Když jinak je nad tím vším
už jen to jediné
co navždy brousit bude naše rysy
- ztráceje se zároveň v hlubině Vesmíru
kam díky Tobě nevidím pořád
Když usínám vedle Tebe
Nadechuji se z přísmutků blanek středního moře a Ty
z nejvyšší hory na naší planetě
Zítra to bude jinak
A pozítří naopak
Ze sbírky „NUTIANA“
* 2002
+ časopis BABYLON 2002
% Cena:1 pytel oříšků

PRINCEZNA ZE SIRAHU
Za oponou tmy, kde růže krvácí
Za světlem hvězd, Vesmíru co krev cáká z dásní
Panenská krev, kde šeptá vánku: zhasni!
Princezna ze Sirahu světlo rozhášší
Za ledem proměn, co Vesmíru ústa zamyká
Polárka, kde vyhaslá bez lásky do dna
Za větrem času, co Větrukoš převrací
Princezna ze Sirahu světlo rozhášší
V rozestlaném tichu dopis z hvězdné války v příčeří
Přičarovaný čip -- - - zevla kosmické rachoty
Princezna ze Sirahu světlo rozhášší
V pátku času co vymyká se za všech dálek
V rozlitém všechnu všech příštích dávných pamětí
Princezna ze Sirahu světlo rozhášší
Ze sbírky „Vagónek ze supermarketu“
* 2004

MALÁ MALABELA
Jsem ticho
Jsem ticho před zvukem
Jsem ticho po zvuku
J
Ticho jsem z klimba peří puklých srdcí klášterních zvonů
lesních zvonků
v modř jejichž arcidovou slza kane anděla

džínových césur
ticho jsem (…..) nočních dvorků,
do nichž bodlinatí, ověšení shnilým aholdovým jabkem světa
páni Ježci, ti páni Ježci
tlapou z parků na ﬂuid s Bensí do kina
jsem ticho, ticho co jsi nechtěla
… v. ““ ó, to nic není
z jednoho zvonu ticho pít
porva, posin, pere,sowa,
na souoází malin, rusích malin velbloudích,
v nichž když léto spí…““
Modravou průrvou ve skalách
cestou stvořitele
Opatřen tajemným amalgámem přicházím k vám
A tak tedy přímo k cíli, po proslechu, po domyslu,
po astrální dálnici
Avšak strávím s Vámi jenom chvíli!
–pak nasbírám si v rokli bososkvělé moudré hřiby
–a v zástupu svých ladných tmourů spěchám
spěchám zasejc rychle domů
domů
Domů v perleťové věži
Perleťové věži se zlatou klecí
Grálem plným many
A Lunou v posteli…
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Hřmím z mušle cestou k neznámu načmáranou tuší
Na svět se dívám zkouslou dírou na klíče
–On je stále v uniformě ač ji ruku v klíně drží a Ona
Ona čaj činu čajem zapíjí –
Jo, jo, – jen plavé ploutve rybí ty písně moje znají
Jen fosforové nápisy na náhrobcích básním mým , fosfenem
svým se podobají
…
Jsem ticho , co se na display objeví se,
když i v telefónku dojde baterka
podivím se ,když mnou virtuální potok protéká,
–pil z něj už pan Kierkegaard!
TO TICHO
S převahou zimě – kdy teprv – vysmátý jaro – odezírá – z lesku
– ze rtů na lavičce v parku – svoji prrvní – jak letí bígo – rozžatou
cigaretu
TO TICHO
A jeho vysoký klíny – tam daleko – tam daleko na Pobřeží –
mrožoviny
TO TICHO ZOO TICHO
A ty potoky slzí – na sloním chobotu – který v úterý – nevnímáš
když máš – v očích ještě svý – ledový střípky v hledáčku turniketu – a v něm svojí bleděmodrou – tramvajenku na sex – a nevidíš
v tom – důvodu konce – tu moudrou – sloní hlavu – která ale nepohřbívá – naše děti – malý lidský cobysmetí – takže zvoňte – vy
všechny – tak dobře pohlídané neviditelné zvonce – pro ty naše
všechny – všechny smutný konce – tam – tam – kde stíny – stíny
pozdních králů – kontemplují – kontemplují ve sféře syndromu
podzimního vyhoření hladovýho davu
TO TICHO
Pod posledním závojem komety jsem ticho
Ticho, které ššššššššššššramlá z dálničního náspu
To – které křičí z daleka!
U motorestu „U tří albatrosů“ je mě plný kelímek,… hej !
…Hej! Tady jsem – tak ber to prostě jak to je!
-něco ve mně dřímá – jsem odhlučněná realita!
TICHO SE DĚJE! TICHO VNÍMÁ!
TICHO JE SPOJENÍ BEZ DRÁTKU! TICHO JE HVĚZDA
FLUIDUM A DŘINA
TICHO JE BERGMANOVSKÉ GESTO!
MANA HLUCHÝCH, SLEPCů HLÍNA!
TICHO JE DůKAZ REVERZIBILNÍCH DĚJů V PŘÍRODĚ!
KDYŽ SNÍDÁM S VESLAŘI JSEM TICHO
meteoru v zemi Julese Verna na Luně
jsem ticho monitoru který bliká v dávno opuštěné kajutě
Ticho jsem světelných let, to skoro nic, ta nula
na decibeloměru, která způsobuje závratě a vím
vím kde Penelópe Cruz zakrývá své nahnutě, v čekárnách dětství
jsem bojový paprsek atomové pistole, půl týdne v amfoře
+ – pohoná jednotka ke prostým službám volébrž tedy v metafyzice
to, když touhy nerozumné pojí se v akašický pás
jsem ticho nočních korun stromů , kterým hvězdy
vnáší oči a tajuplný měsíc tvář
Bývám tam, odkud vzlíná ledová a nepoznaná –
magická a vanilkově modrá zář
O půlnoci dotýkám se na dálku Tvé nahé duše
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Snad tím nikdy nezraním Tě
Snad tím smrt Tě nikdy neorousne
Jsem ticho
Jsem ticho před zvukem
Jsem ticho po zvuku
Jsem ticho před květinou
Jsem ticho po květině
Ze sbírky „Pod posledním závojem komety“
* 2002–2006
+ Časopis Časopis 2002

KROTITEL MOTÝLŮ
ANEB MALÁ VILANELLA
Věnováno Cirkusu Berousek
Létající pisty a královský, královský polykač mandarinek!
A virtuální akrobat – který ač o tom , kde kdo statečně pochybuje
– nikdy nebyl vypískán!
Krasoletkyně na Paegasu a mlčenlivý klaun, co právě přišel k Vám
U opony vzadu stojí tichý básník sám!
Každý vnímafón se těmi slovy večer chvěje
A na druhý den ráno
Nad hlavou se na runtách napnut
Vzpíná k nebi
Rozzářený cirkusový stan
Pak!
K zraku přichystán
Jen koráb pouště sám, vplul do manéže dovnitř
v přízrak smělých karavan
A Vassarelyho celý černobílý snář
kůň v pyžamu, když ampezón zhas
teď proběh kolem v jednom kruhu dloužky
hlubozrakých, malíškových , kubistických smělých lam
A nad hlavou se na runtách napnut
vzpíná k nebi
rozzářený cirkusový stan
Rej!
Rej holubic snes závoj z něžné dívky
A v dalším čísle krotitel bičem zapráskal
Bohyně se na svět dívá tehdy jako vždycky
Z mordy moudré sloní hlavy boží myšky
věčné čířky modří váh
Medvídek na motocyklu
Pro malibu už svý jede – ten Bér , co za slovo mě vzal!
A nad hlavou se na runtách napnut
Vzpíná k nebi
Rozzářený cirkusový stan
Zatloukl jsem kolík a napjal výšky

MILE

Jak krocená zvěř, načmáral jsem klikyháky na překližky
Pak pohladil jsem lamu na nejhebším místě, co ve Vesmíru znáš
Pozor! Pozor! Dobrá zpráva pro Tebe!
Jak ji psali v Noci v novinách!
Lamám ! Lamám!
Lamám roste místo nosu
Čistec vlnkatý! aneb Stichus Bizantia!
A pak na marině maringotku už jen jsem hořce vzdechl
Když ve stájích koník proutný zlomil si svůj čarokrásný vaz
Ještě předtím než slepý Athos a statečný Porthos pošli v pilinách
A nad hlavou se na runtách napnut
vzpínal k nebi
Rozzářený cirkusový stan

Báseň ze života
Miláčku, prosím Tě, můžeš
můžeš mi říct – s kým jsi byla v pondělí ?
V pondělí? Můj miláčku v pondělí?
Miláčku proč se ptáš prosim Tě?
V pondělí jsem přeci byla s tím
co sáčko nosí v naději
Miláčku, prosím Tě
A můžeš mi říct, s kým teda jsi byla
Byla v úterý?

Uprostřed zimy
V úterý, miláčku? No, proč bych Ti lhala
V úterý jsem byla s tím
co se o to nedělí

Uprostřed noci
Přiletěl za mnou
Létající kapr

Miláčku a prosím Tě
s kým jsi byla ve středu

Aby mi zpíval
Aby mi zpíbal

Ve středu jsem byla s tím co měl tu potřebu

Aby mi zvonil

A s kým jsi teda byla ve čtvrtek?

O kvetoucí třešni

Ve čtvrtek? No Jéžišmarja, kdy to bylo?
Ve čtvrtek, jsem přeci byla
S tím, no tam s tím
Co by bez placení neutek

Ze sbírky „Osmikrásky“
* 2006
= 21. 7. 2007 Přelouč
% cena: 23 000 stříbrných francinů

A s kým jsi byla v pátek?
V pátek jsem byla s tím
No přece víš
S tím co měl ten svátek
A miláčku prosím Tě
Prosím Tě,
Můžeš mi říct s kým si byla v sobotu?
V sobotu? Můj miláčku v sobotu?
V sobotu jsem byla můj miláčku nakupovat v Chobotu
A tam jsem nám pro nás dva koupila neděli
Za kterou jsem tam nechala tři a půl pondělí
Ze sbírky: „Pán Ticha a Batikovaný Lexikon“
* 4. ledna 2006
= prosinec 2006 Karnewalovka
% cena: 180 sováků

BÁSNÍK TICHO se narodil v ulici V. B. Třebízského, ale již jako malý chlapec se přestěhoval do ulice Tomanovy, dnes bydlí na rohu
Máchovy. Všichni zúčastnění pak přátelé jsou z jeho snů. Od šestnácti let publikoval ve sbornících literární skupinky A prasátko 5.
Do širšího povědomí literární veřejnosti vstoupil až díky antologii Ryby Katedrál (Petrov, 2001). V roce 1992 došel pěšky a dojel stopem
přes Terst do Benátek, za což si udělil titul Venezia (obdoba hadžiho). V roce 1999 odcestoval se psem Ticho na několik měsíců do Paříže.
Ve své tvorbě usiluje podle F. X. Šaldy o univerzální spojení avantgardy a tradičních hodnot básnických.
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PAVLÍNA VÍTKOVÁ
2.DŮM SPÍCÍCH PANENEK

8. REMIND ME LATER, VRONSKÝ

na Něvském nábřeží
se prochází baletky
hadříkem stíráš mi špínu u úst
/ Barunko, kde to jsem, máš moc milou tvář.../
/ paní, já nejsem Barunka.../
mrzí
moc mě to mrzí
v studených chodbách
rybí lidé v papučích
červené světlo
/aby se děti v noci nebály/

Anna je těhotná!
kukačky na stěně mi to pověděly
rtěnka na tváři
někdo to nepřežije
protože
Anna je těhotná
nikdy neporodí
ve višňové posteli
zůstala nám na krku i s kufry

doktoři v šuplících
schovávají rakovinu

5. O UTÍKÁNÍ
v kafemlýnku sedí
chininový bůh
vyťukává do stěn
bílá znamení
posloucháš
a šeptáš mi
o všech ptácích
co stoupli si na elektrický dráty dobrovolně
zatímco já
občurávám kontury tvého těla
pomalu
a s láskou
prostřih negativem
stěna se slila do jedné
a já vím
vím
že to tento pokoj má epileptickej záchvat
a ne já!
chininový bože
aspoň tento večer tě prosím

pojď se mnou
do zeme Idaho
zasejeme pšenici
a sklidíme déšť

lidé na peróně
buší do železa
s nohama v kolejišti
a zvrácenou hlavou
víš
je to jako
je to jako
lézt oblečený do napuštěné vany
Anna je těhotná
má v břiše zlou rybu
strčte ji pod vlak!

9. BERÁNKU HOP
Slečno,
Vám to v tom klobouku sluší
Máte ten správný tvar obočí a vůbec
Jen kvůli vám je radost pracovat
Chcete si zkusit další?
Pod sukní mícháme pexeso
Tak prosím
Na povel bezmocně mrkej
Vzdálený Bůh na konci chodby zívá
Opravdu, ten klobouk…
Víte,
má žena měla kdysi podobný
Zkuste si ještě ten s hroznem vína za uchem, prosím.
Beránek se nadechl
V zóně nevinnosti
Mají všichni šedé sny
A pijí earl grey
Vezmete si ho?
Dám vám na něj krabici.

18

Ne, děkuji.
Promiňte, já to…?
Nemůžete ho dát do krabice, byl by tam jako v rakvi.

u japonského minimalistického ﬁlmu
tak doopravdy
tak postmoderně

Guernica mé hlavy
Na ostří nože
Ženo
vyhýbej se rybářům
Beránku hop
Beránku hop
Beránku hop.

12. V TRAMVAJI /BLACK MARKET/
ne
duben není nejkrutější měsíc
říkám si
a v odrazu skla pozoruji tváře divnejch lidí
třeba se těší na večer
na to
až si zašukají

na sedadle v tramvaji
lehce roztáhnu nohy
jen aby ten chlap přede mnou
unavený z práce
viděl
a chtěl
třeba se jim taky honí hlavou
že ne
že duben opravdu není nejkrutější měsíc
třeba chtějí jen sáhnout nejbližší holce pod sukni
tak ledabyle
a v zamyšlení
jakoby tahali králíka z klobouku při nějakém triku
tišší mloci v tramvaji
čekají na zimu mlčky
vsedě

19

Psí víno 46
13. GUMBO
I.
Vrzání železa
Rezavý byt
On a Ona
uvnitř výtahové šachty
tmavé garsonky s prasklými květináči
Budou mít spolu dítě
Prsty se dotýkali starých fotograﬁí
v truhlíku
Pěstovali hrábě,
klobouky a konve
„Potřebovaly by víc světla“
Řekla Ona a hladila
cylindr po zvadlé krempě
Na dně výtahu
Drápky na okraji vany
tikají

IV.
„Má infekci
v noze!“
Otevřeli ji a našli
tam

Zašitou větev jalovce
Doktoři křičeli úžasem
A podávali si mezi
sebou
Ozdoby, co na ní zbyly
Ještě z vánoc a
chanuky
A říkali
Pokoj tobě
Pokoj nám
A já si tenkrát uvědomila
Že nejsilnější zášt k tobě cítím,
když jíš
Na světě není nic odpornějšího

14. VE TŘI RÁNO
(SOMNABULIC TALKER)
Polykat a zvracet nůžky
Unaveně
Pořád dokola
V tomhle příběhu
Taťány a Oněgina
bez háčků a něhy
pojď se mnou za ruku
podívej!
To v parku
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Děti polily labuť benzínem a zapálily!
(jediné co chci je abys mě držel
až se budeme dívat)
Mám hlavu obrácenou k obloze
A prsa a kundu
Co mě táhnou k zemi
Starci na vyhřátých kamenech sténají
Lidé je pozorují
Mezerou mezi ploty
Dotýkají se vlastních těl
Je jim tak hezky
Na dlaždicích v kuchyni
Obíráme hrášek
Novinový výstřižek
Strkáš mi za kalhotky
Jen zalít kávou a oblíznout!
Po večerech
Hryžeš mi rty
A hlava obalená dráty
Je tak těžká mezi peřinami
Buď tiše
zpoza závěsu nás pozorují Cizincovy boty
A spánek pořád nepřichází
Lenský musí zemřít!

16. TAKE IT EASY, PAVLÍNA
když vidím těhotné ženy
štítivě přecházím na protější chodník
zatímco někde v kuchyni kape kohoutek
ty mu povídáš, že jsem jen dva holubi
které projektil zasáhl omylem hlavy
zapletli se do sebe tak
tak beznadějně v letu
jen aby nakonec spadli na zem
a krev a peří se na chodníku smísila s prachem
jedna žena, která šla do práce
viděla v nich ty podivné obrazce
pokývala hlavou a řekla
"tak je to tedy"
šla dál a druhý den zapomněla
ale já
když přijdu za tebou
můžu jen hladově přemýšlet
hladově tě pozorovat
a brečet v koupelně když se nedíváš

18. V KUCHYNI
/KAM CHODÍ VLAKY SPÁT?/
Naší kuchyní projíždí vlak
Děti z oken hází papírky do květináčů
A ty čistíš dřez od novin a procvaklých lístků
Na stole
Misky s musli cinkají o sebe
Mávám dětem do oken
Ahoooooj!
Naší kuchyní projíždí vlak
Milujeme se na kuchynské lince
Jen já a ty
A unavený pohledy lidí vracejících se z práce
„Toto je horečka
A nesmíme se probudit“
Říkáš mi a zarýváš prsty do dřeva
Naší kuchyní projíždí vlak
Včera to byla parní lokomotiva
Přes mlhu
Neviděli jsme jeden na druhého
Bezděčně
Přes stůl jsem natáhli ruce a drželi se

Tak daleko od sebe
Tak blízko
Ale jedoho dne jsi zmizel
Odešel
A s tebou i vlak
V tiché kuchyni
S hlavou v dlaních
Jen teď nevím kam
Kam si mám lehnout na koleje

22. RAZ DVA TŘI – TY SEM NEPATŘÍŠ
“Otec – pekař, matka - deviant.”
Kukačky v zubech a párátko na stěně
“Nevím, nevím
dobré to není
nicméně
vidím, že o to zaměstnání stojíte
ozveme se vám později telefonicky.”
v našem městě
máme křižovatku a strom
testují zde
přední skla aut
na zvířatech a lidech
v našem městě
máme křižovatku a strom
v jeho větvích se milují žluvy
zatímco já
vybírám králíky zpoza stěračů
a z předních světel olizuji
jejich krev
lásko
nečekej na mě s večeří
dnes půjdu
a podpálím toto město na dvanácti místech
nečekej na mě
ještě se sejdeme
na další lekci
autokanibalismu

Pavlína Vítková (1. 6. 1988, Šternberk). Žije v Olomouci. V současné době studuje na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci obor Teorie a dějiny dramatických umění (pod takto honosným názvem se ukrývá neoﬁciální dvouobor divadelní a ﬁlmová
věda). Dosud publikovala pouze na literárních serverech pismak.cz a mezera.cz.
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ZDENĚK SOSNA
VÁŽIT SLOVA

PŘIJELO DIVADLO

NAŠE MÍSTO

Abych prý vážil slova.
Tak například děvka
ta je kurevsky lehká.

Zametám dvůr a schody
když tlampač hlásí
že se tu Baron Prášil
bude hrát u hospody.

Chodíme až k rybníku.
Já radio u ucha
a lopatku v kyblíku
nosí moja děvucha.

Divadlo ještě žije
i tady v obci
ne, že na kopci
jen ten pes vyje.

Projdem celou vísku
volume na plný cerez.
U břehu je fura písku
a ta velká láska nerez.

MALÁ NOČNÍ HÁDKA
Malá noční hádka
triviální věc;
to ta pivní zátka
mokrý koberec
i bez praní uschne.
Za to nemohu.

A kdo ví, možná viděl
někdo dnes zametat
na dvorku Hamleta.
No to až řeknu Lídě..

* * *
Co prospívá víře
v tomto libém kraji?
Vidět druhým do talíře
toť ta cesta k ráji.

Možná ani Bush ne.

Zdeněk Sosna (1954, Opava). V r. 1983 se přestěhoval do Prahy, kde žije dodnes.Ženatý, dvě děti. Některé jeho básně byly publikovány
v Divokém víně.
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MARTIN JÁNI
CHAOS
od narodenia
som prišiel o viac kamarátov
ako si našiel
teraz nemám na mysli
produkty viet
ale môžeme ostať kamaráti
ani z tých
čo si to o sebe len myslia
a o mne
mám v piči
zametám s ľuďmi
nevadí

DOBRÝ DEŇ
narodila sa v meste duchov
spoločnosť jej robili
len asfaltové mačky
ktoré sa sem tam mihli
pod olovenou oblohou
potom jej vysvetľovali
že po zotmení
sa už nezdraví
"dobrý deň"
ona im vysvetľovala
ze deň ma 24 hodín
ktoré sa sem tam mihli
pod olovenou oblohou
sa nedá dýchať
niektorým ľuďom
proste nevysvetlíš

CIESZYN
vchodové dvere
máme po ôsmej hodine večer
zamykať
najlepšie na dvakrát

budeme mať pokojný spánok
preto vždy poctivo zamykám
a večer sa poriadne najem
aby som zažil nejaké vzrušenie
aspoň v sne
zbieram zo zeme
spadnuté drôty
a nič
len srdce
ako budík
ako srdce
po litri a pol kávy
a z pľúc mi vypumpovali všetok kyslík
zamykám
ale stále neviem
kedy mám odomknúť
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ZVYK

1986

máme zvyk
zamieňať názvy miest
za mená ľudí

čiernym mačkám
prechádzam cez cestu
s radosťou
skôr ako ony mne
a vlakom cez koľajnice
len keď sa strieda
červená s červenou

a ja nechcem prísť o ten pocit
vracať sa do svojho
kde idú ročné obdobia
v poradí
jeseň jeseň zima jeseň

kopcami podopieram oblohu
aby na mňa nespadla
sem tam ju držia
kostolné veže
alebo lampy
natreté na modro a žlto

pomaly si zvykám
zohrievam vankúš
žerem plastové fľaše
a sem tam zateplené názory

a za nimi
už len
stopujú pri ceste
gaštany
ktorým nikdy
nikto nezastaví

pozerám do zrkadla
chvíľu som sa namiesto toho
skúsil cez sklo
a cítil som sa nesvoj
pomaly si zvykám
na to provizórne prevedenie
síce ani potom to nebude lepšie

Martin Jáni (1986 Prešov). Žije v Brně. Studuje archeologii a ﬁlozoﬁi.
Publikoval na literárním serveru pismak.cz.
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JAN ZBOŘIL
MANDARINKY

jako první podepřel kdysi
větev lámanou plody

Zezadu přichází k rampě zavřené prodejny
— dříve se na mandarinky stály fronty
teď se jich tu válí několik beden

pak začal podpírat další

Prohrabuje rukama kvasící oranžové smetiště
a vybírá ty dobré
Za zády se mu ozve:
„vypadni! Táhni odkuds přišel“
Stojí tam ohromný plešatý muž
v army oděvu
— hlídač plesnivých mandarinek

hledal v lese pevné dlouhé rozsochy
a stavěl ke stromům další a další berle
pak vyrobil i pro sebe
podepřel kůlnu i plot
zůstal po něm
dokonale podepřený sad

TRAŤ
LETADLO

Tuhle trať odstavili
odstavili z ní vlaky

Otec zemřel v zimě —
závorářka odstavila z plotny konev s vodou
pak dokonavě vytáhla závory
o překot vynáší z kůlny na oheň nánosy zpuchřelých věcí
z viklavé skříňky vypadne po cestě oprýskaný trup nedostavěného letadélka
vybavuje si, jak se s otcem přeli, která část kam přijde
stojí strnule nad rozsypanými věcmi
a poprvé po letech zjišťuje, že nemá věci pod kontrolou

OMETÁNÍ
Sundal kabát
a odhrnul sníh z auta
toporně svíral v ruce
škrabku na led
Stál před svým domem
s nastartovaným autem
a upřeně se díval do oken

PODPÍRÁNÍ
Podepřel v zahradě skoro všechny větve
— měl zálibu v podpírání

nic tady ničemu neustupuje
jen se vypnutím pojistek zastavuje čas

Jan Zbořil (1979, Praha) žije v Praze, živí se jako Graﬁk.
Publikuje příležitostně a ledaskde.
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VLADIMÍR ŠIMEK
MODELKY
s polámanými prostredníkmi menil svoj život
nechty mal okúsané tesne nad úrovňou prsta
zadrapávali sa mu do podprseniek
teraz na to nemyslel
len sedel
čítal
pil
čakal
niečo medzitým bolo počuť
sa zhovárali
medzi roztvorenými dverami
spoza skla hučali vlaky
a jedna ženská
tá čo sa prechádzala po koľajniciach
na každú z nich si ľahla
aby mohla vstať
a povedať
"hej ten vlak bude môj"
keď ju odvádzali
mala šialené oči predpokladaného samovraha
a ústa
aj ústa mala
rozkašľal sa
nejaká iná ženská ho chytila za žiabre
pod pravou plutvou ho poškriabala
nedýchal
po každom škriabnutí sa vymrštil do vzduchu
a po tom poslednom
vykročil
priamo medzi tých bloďavých sráčov
svena a maxa
a ešte ágnes
čo im obom patrila
a čo mala fotoaparát
a zemiakové lupienky čo hádzala pod nohy bezdomovcov

myslel na milovanie
na to ako páchnu
myslel na krvácanie z nosa
na krvácanie žien
na jedno dievča
s prasknutou miechou
z bedier vytrhávala zvyšky šupín
a krájaný chlieb
myslel

ten deň sa opil
sedel na lavičke vedľa hygienickej taštičky
kukal do blba

menil svoj život

mal strach z hviezd
pretože mu spôsobovali klaustrofóbiu
bál sa
mal strach

ten deň stečený do vodovodných trubiek
na vlhkých bielych plachtách
menil
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FUCKING SLOVAK POETRY
bolo to v dotykoch
a bola to poézia
páchla po škorici
po mandliach
po žltých poliach
a červených západoch slnka
a potom ešte čaj hektolitre čaju
šálky a problémy akože samota
ale taká klasická
básnik ten vie tak krásne trpieť
hlavne keď hrá jazz
nudil som sa
ona sa išla vyčúrať do mcdonaldu
a ona sa vrátila z mcdonaldu
zatriasla hlavou akože v pohode
a ja som ju objal
a potom sme šli v buse a potom ešte vo vlaku
a nič nepáchlo po škorici
a už vôbec nie mandlami
skôr potom
a zubnou pastou žuvačkou
a pivom cez ňu prerážajúcim

budeš len ďalší z rady
chcem byť ako válek
chcem byť ako peteraj
chcem byť ako kolenič
chcem byť ako
aššurballit

HOMMAGE A MARIN KLEMENS
hľadela na mňa cez zapálené viečka
prsty mala primrznuté na parapete
a vietor sfúkaval špaky do kanálov
proste klasické obrazy
a potom niečo o tom ako
som varil špagety s malými kúskami mäsa
a slnko vychádzalo
kúsok neskôr ako sme čakali
.... povedala
.... .... .... povedal som ja
od bozkávania
sa odrážala zubná sklovina
v objatiach tuhli prsty
myslel som na to:

a bolo to sexi
a pýtal som sa na to aj kamošov
a ani oni necítili mandle
všetko to boli len zodraté lakte polohy
ležmo polohy stojmo
polohy na dámských záchodoch
vo vlaku romanticky v lese neromanticky v posteli
a ešte o tom či sa postaví po toľkých pivách
či ráno odíde a už mu nezavolá
alebo či sa vráti k tomu od koho prišla
erekcia ejakulácia masturbácia
hovná strach depresie šťastie
skládky pivo práca nuda maily
telefóny počítače ﬁlmy icq
a zlé zlé ženy

že čo ak sa aj ty zblázniš
a potom ti prasknú šošovky?
asi že mám strach
asi že sa bojím
že sa prestanem báť
že ma zastihneš nepripraveného
na čokoľvek
a potom zas
tie prechádzky po nábreží
pohľady do vĺn a do diaľky
odhodlať sa...
a potom zistím že ma predbehol hrabě
ááááááááách bejby ostanem sám
ale ty ostaneš tiež sama

všetko čo mi napadá
málo
ale vlado pochop že válek už dávno zomrel
a rúfus
ten už asi desať rokov nadžíva
a ty a ty
ak to nepochopíš

a mňa budú tešiť tvoje porozchodové depresie
to ako sa z toho nemôžeš dostať
a ja zatiaľ
neviem
len chvíľu buďme nekonformný bejby
kúp mi ružu alebo dve k tomu hotdog
a pozvi ma na víno
alebo aspoň kofolu
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v malom byte bez rodičov
na zhasnutej televízii ﬁlmy s hviedzičkou
a ty schúlena pod mojou bradou
vravíš že vyzerám
ako marin klemens len s väčším pupkom
malé romantické vyznania
do slov zabalená neistota
a ty
a ja

usmejem sa ako moja prvá, keď hovorievala o ježišovi
a aj on vyzerá šťastný
pretože má pocit že ma brutálne odjebal
cítim svoju prevahu

a budúcnosť je pre tých ktorí nevedia žiť v prítomnosti
ešte chvíľu

a za pätnásť minút príde jeho anička
presne tak ako to hovoril
hladí ju po zelenej bunde a ja som kukám na jej zelenú kabelu
s obrázkom sida viciousa
až kým nedojde vlak sa rozprávame

mi to opakuj

o ničom
nastúpia

SPAM

a ja odchádzam preč
ona na mňa možno myslí
a ja možno myslím na ňu

lúza vystrihuje slnká a lepí ich na chodník
ja som tá kurva čo čaká kým zaprší

ľudia okolo mňa prechádzajú
úplne zbytoční
kradnú si životy
mne čas
a rozmýšľajú o veciach
takých ako ja

nie som pesimista
len tak trochu škodoradostný
pozerám na šaňa
a šaňo ma šedú mikinu a čiernu budnu a šiltovku
A.C.A.B
v rukách lyže

čo bude dneska na večeru?
naozaj ma ivan miluje?

vraví: ahoj
zo slušnosti vravím: ahoj

milena sa usmeje na peťa. stretnú sa na nástupišti
a on jej rozpráva o poézii a ona jemu o tom aký je úžasný
a že s ním chce stráviť ak nie celý život
tak aspoň jednu noc

a čakám že tým sa naša debata skončí
ale šaňo ma pol hodinu čas a v batohu
trávu a frajerku čo príde až za pätnásť minút

ﬁlip ide na autobus. andrea na električku. nestretnú sa. a je to
škoda
pretože by boli skvelý pár

nedme si? naráža na tú trávu
zakrútim hlavou a zatvárim sa ako moja druhá frajerka na icq

mária robí v tej škole čo ja. býva na intráku a vyzerá
že ak si nenájde nejakého poriadneho chlapa
skysne tam až do smrti

znudený smajl
a dodám
že už nie som čo som býval
že nosím mobil
že najradšej chodím do veľkých nákupných centier, pretože sa
to oplatí
a tiež
že nepočúvam einsturzende neubauten
že mu jebem na celý andrgraund
a že som raz dokonca päť minút túžil po veľkom dome so
záhradou
a kvetmi
ktoré by raz za čas pošlapal nejaký sfetovaný panker

ja stojím na zastávke
a ASI na seba stále myslíme
učiteľky dejepisu
sa bavia o slovenskom štáte
hovoria si historičky
hovno vedia
a smejú sa na tomášovi
že počúva michala davida
a že je to divné
aby vysokoškolsky vzdelaný muž počúval takú hudbu

si dobrý chalan
len by si mal menej času trávit na psychiatrii

tibor sa pridá k nim
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A hajnal kelt, ó hazament
Kék hegy mögé, virág közé
keď mám dobrú náladu
tancujem a spievam a rozprávam dlho a nezmyselne
a-so-ci-ju-jem

VYHOLENÉ
oholil
som si tvár
vtáka
podpazušie
a nazval som to očista
som melancholický
som kurevsky melancholický
kupujem si cigarety
za prachy na jedlo
dva dni predtým ako sme sa rozišli
som začal chudnúť
DARÍ SA MI TO
na mieste kde som ťa videl
prvý raz nahú
sa dostávam do podoby človeka
akého si možno chcela mať
miznú mi kilá
jazvy
modriny
a večer
sa rozkladám
na malých bielych mužíkov

a vraví diplomaticky
že sú piče
pač ilona číta zasa obal od murakamiho a knižku od steelovej
a rudo vraví že jeho bývala povedala že by mal byť viacej empatický
a občas jej doniesť nejakú tu ružu alebo kyticu ruží
povedal že povedal že nech aj ona je trochu empatickáa vyfajčí
mu kokot

sám seba obsluhujem
sám seba sa dotýkam

povedal by som že to nepovedal
je to sráč
a ona by nikdy by nechodila s chlapom čo by písal tak mizerne
jak on

ešte stále mi chýbaš
ešte stále verím že sa vrátiš
a začneme
od znovu

hombré mučas gracias seňorita
a potom ešte ďalšie tie španielske slová
čo žral pil šukal

trochu pomalšie

sám seba ľutujem
dojímam

láska neodchádza po tichu
tak blízko
pri sebe
nemala by

ale to není pank brácho
u nás maximalne tak omega
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PÓZA
my sme tí čo nedelili republiku
a nezoškrabovali kolky
aby mali české koruny
my sme tí čo kričali
MEČIAR JE DIKTÁTOR
pretože iná revolúcia
nebola v dohľade
a pretože sme boli príliš mladí
na to aby sme mohli voliť Dzurindu
my sme tí čo srali na všetko
tí čo chľastali u Matúša
a chodili do kina
Slovan
a
Hviezda
žrať pop corn miesto holiek
pretože tie boli príliš krásne
na to aby počúvali PUNK

vraveli sme
ale bola to len póza
len tak aby reč nestála
my sme tí čo už niečo pamätajú
a za chvíľu ich bude treba brať vážne

my sme tí ktorých kamoši
žrali hlinu
obhrýzali betón
a šukali štetku
niekde pred Justičákom
za 1500 /bez DPH/
pretože boli príliš slabí
aby povedali
že za to fakt nestojí

ČÍNSKA

čo robíš?
čítam čínsku poéziu voe!

my sme tí čo písali básne
patetickejšie než život
s dôrazom na lásku
a
na pásku
rýmovali

ja totiž
okolo obeda vždy sedím v parku a
čítam čínsku poéziu
a potom keď ma rušia ľudia
odídem domov
tak ako minule

a tvárili sa znechutene
už len zo zvyku
obšťávali obrubníky

lietali lietadlá
bol letecký deň
alžbeta už sedela doma
cvičila na klavíri
tento krát bacha
vonku pršalo aj keď bolo leto
peter dal zuze prvú pusu
a ona pozerala na zola
ale zolo bol hlupák
a niekedy sa tváril akoby ani nebol chlap

ako psy
my sme tí
čo kričali
PUNK NIE JE MŔTVY
a verili že ho vymysleli
kvôli nám
tak ako samovraždu
I HATE MYSELF AND I WANT TO DIE
/Kurt Cobain/

nalial som si čaj kávu alebo fľašu vodky
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to už neviem presne do čoho som sa práve štylizoval
ale viem že sa mi netriasli ruky
pretože od kedy čítam čínsku poéziu
som vyrovnaný mladý muž
aj keď stále bez budúcnosti
alžbeta docvičila bacha a aj mozarta
a išla do chladničky
a nedala si mäso
pretože bol piatok a alžbeta nikdy
nejedla mäso
v piatok verila v boha
a po iné dni bola vegetariánka

KINDHEIT
mali sme televízor
tesla color
štyri šesť niečo
a zbierali sme
lutru
a koukou roukou
ale nikdy sme nič nevyhrali
a nepoznali sme nikoho
kto by niečo vyhral
/asi to bol podvod/

ja som dopil a zatváril sa podľa toho čo som dopil

mysleli sme si

a zolo napísal 16 básni o tom o tom ako ho zuza odkopla
prečo sú ženy také?
a peťo napísal 17 básni o tom ako miluje zuzu
a ako ju nikdy neopustí

a strhávali sme tapety
a stierkovali izby
bola to taká móda
všetci sme mali
odrazu káblovku
a rodičov
čo pozerajú
tutti frutti
a večer chodia na bingo

to znamená že peťo miluje zuzu viac ako zolo trpí
alžbeta išla na záchod aj keď je to žena
a vrátila sa viditeľne pokojnejšia
vravela o sebe
že je dobrý človek
pretože nekradne nepije nezabíja zdravo žije zdravo je chodí do
kostola stará sa o svojho bieleho pudla dunča a nikdy naozaj
nikdy sa nedá strhnúť fyzickou rozkošou
ja som zatiaľ napísal básnickú skladbu o tom ako som ošukal
malú kristínku
12 ročnú kočku od vedľa
pretože to ešte stále trochu šokuje
pretože chcem otvárať ľuďom oči
a pretože som tak trochu úchyl
a vo voľnom čase okrádam starenky
kristínka išla spať
vonku neprestalo pršať
len sa zotmelo
v telke dávali ﬁlm o grizlym
alžbeta pila kávu
zuza a peťo sa milovali
zolovi ostali už len básne o onanii
a mne to bolo všetko jedno
pretože som mal tú depresiu

VLADIMÍR ŠIMEK (1982) Učitel. Publikoval na literárních serverech citanie.madness.sk a pismak.cz. Spoluorganizátor festivalu
literární poezie a prózy Siette 2007 a 2008.

asi to má mať nejaký zmysel
keď o tom píšem
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BARBORA ŠTANCLOVÁ
PAK POZNÁŠ, PROČ TO DĚLÁM

BÁSEŇ O POTRHANÉM NEBI

Na tváři tvářenka,
voňavý kapesníček,
pudr a petrklíček.

Jsi plná.
Býk ani racek,
není doma,
ženeš západ slunce.

Já tě popepřím, posolím tě,
zakápnu whisky
a do srdce ti zadřu třísky.
Pak poznáš proč to dělám

Později temnotou,
hledáš cestu kopřivami,
které s racky křičí.
Pichlavý smích.

Půjdeme dlouho a posadím tě až nebudeš chtít.
Zavážu ti oči a prohlédneš i skrz dlaně na očích
Budeme zticha a nikdy už nepromluvíš jako první
Vyhladovíš a budeš žíznit a ke stolu zasedneš poslední.

Kousek nad ránem
jde tvou čerstvou stopou býk,
kopřivy pošlapané
černou horou svalů.

Budeme sami skutečně sami a spolu s každým,
kdo se kdy narodil zúčastněně dýchneš.
Za každého. Dokud budeš mít prsa plná křiku .
a neodejdeš daleko, vše tě dožene a tvoje prsa nebudou mít sílu.

Jdeš domů,
nebe nebylo doma,
býk klusem potrhal oblohu
a racek cáry ztrhal.

Poznáš proč
Budeš Sama.
Vděčná za každý nádech
Sebe opustíš
Sebe necháš větru.
S očima pevně zavřenýma uvidíš příliš
co se dá snést,
co se dá nést
Nepromluvíš ani sama k svému srdci,
mlčky
poznáš.

ŠPUNTY
Korkové špunty na vínem zčeřené krvi
houpou starosti a Štěstí
trhá lodičku od břehu.
Proud.
A zase budou vodopády marně drnčet vztyčené prsty
a zase přetržená lana v ráhnoví
a zase se probudím
a zase pomyslím na krev a víno

Poznáš proč to dělám

a je to tak dlouho.
Hliněná jehňata

JEŠTĚ JE BRZO
Mé ruce pomohly ovcím
porodit hliněná jehňata,
prototypy soch bůžků jara.

Zelené listy kornatí.
Tráva popelá.
Volavky zobáky, jako peřím,
projíždí studené ryby
v sítích na srdci
utopená nemluvňata.

Do dřeváků nasypaly hlínu
a zasadily čtyři semínka,
ať si jdou kde jim štěstí kvete.

Šedivé mokro časně z jara
polézá v oku kapra pod hladinou,
dobré nálady kosí řasy, smutné písničky
a časně z jara je ještě brzo na divokou lásku.

Mé ruce otáčely dlaně vzhůru
a zase je sklápěly
věčný kolotoč-můžu – nemusím – můžu –
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NADĚJE
Naděje je.
Jako provázek
na něm visí
tibetské vlaječky
barevné modlitby
na kterém visí
vše
cos udělal
Je mnoho míst, kam anděl nezašel
Jsou rozdíly.
Jako je prázdný sklep
a sklep plný načesaných jablek.
Jako sklep plný uhlí
a sklep skrývající nářek.
Jsou domovy
a jsou vězení.
Je mnoho míst, kam anděl nezašel.

KARAMELOVÉ SLAVNOSTI
Hrubý vzor
Na šátcích hlav žen
Se zavrtává vlasům
Už sem tam šedivých
Lépe než peroxidový melír.

MÁME JÍZDNÍ ŘÁD
Máme tu jízdní řád
a já proklínám tramvajím červené nohy,
vlakům železné svaly,
parníky, kterým se vlaječky zamotaly,
páč to zas zůstane při další zastávce,
nádraží
a prašivém jezu
a já se jen svezu,
jen popojedu.

Hrubé rukou
Vše je to veselé
A Osamělé
Jako ten vzor
Má být hezký
A je hrubý.
Velmi hrubý vzor.

NOVOROČNÍ DOPIS ZLATOKOPA DOMŮ

Karamelové slavnosti
Náměstíčku utkají
Cukrovou krajku do tváře
A špinavou vodní nádrž.

Vesměs se všechno vede.
Jen zlato neklesá na dno rýžovací misky
a první odplouvá.
Asi není to zlato pravé,
to pravé, to myslím neuplave

Samé veselé
A jedna jako druhá
Osamělá
Bez melíru
S melírem…

BARBORA ŠTANCLOVÁ (4. 6. 1987, Brandýs nad Labem), pkde i odmaturovala na tamním Gymnáziu J. S. Machara. Nyní studuje na VŠCHT – obor Technologie konzervování a restaurování. Zpívá v kapele Any Other Name (alternative-rock).
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R E C E N Z E
Milan Hrabal:
SEŠLO SE NA MÉM LISTOPADOVÉM STOLE
Zase je ta hromádka knížek od posledka vysoká – mně nejvíc „sedly“ tyhle:

Martin Reiner se usadil ve svém rodném příjmení jako v kavárně v Bath a dívá se na tu ten náš svět vážně, ale s nadhledem… Mluvím o jeho sbírce Pohled z kavárny v Bath vydané
vloni nakladatelstvím Větrné mlýny. Lyrický hrdina si v úvodu
knížky vyhrne rukávy a ptá se: „Je vinou příliš měkkých podušek, že dnes už nikdo nesní tak jako Jákob, / dokud ještě spával
s hlavou na kameni? Není?! / Proč tedy sny hned shnijí a tak
málo jich je?“ Petra, která je Janovi nablízku, odpovídá a náhle
„Vítr zesílil a žene Zemi vesmírem“. Knížka lahodného formátu
i vzhledu je střízlivě zaplněna verši, které – bez řádného odůvodnění – ve mně vyvolávají pocity podobné četbě básní Blatného
nebo Wenzla. Tu a tam se zarazím nad místy _ la „Chci být nejkrásnější mrtvola / na našem hřbitově“ (s. 39), ale s ohledem
na kontext spíš verbální, než obsahový. Ovšem básník „mlčí
na poplach“ (s. 63), protože „…láska již odezněla / jako sonáta
v lesích hlubokých, / zapadlá hvězda, / Svit Gottwaldov…“ (Zlín,
s. 59). Je a není to milostná poezie – Reiner se druhým na odiv
neotevírá snadno a lacině. Je decentní, ale ne zašifrovaný. Pracuje s jazykem i s veršem zručně – ale víc mu jde o kontury,
o atmosféru, o celek zas a znovu slepovaný ze střepin. O cosi,
co se marně snažíme zachytit po celý život, pokud jím nechceme jen projít jako na procházce půjčenou krajinou. Potvrzují to
mimo jiné i neobvyklé, osobité básně z cest (Bath, Hayes Valley,
Whangaroa, Utah, Francie) – patří (?) k nim i Kunštát. Tato báseň
je podle mne vrcholem sbírky, a tak vám ji dopřeji celou, protože
je reprezentativní ukázkou Reinerovy poetiky: „Teď ještě nemluv,
když venku lije. / Rýč zůstal opřený v zahradě u plotu. // Večer
někdy sen, v noci embolie, / tiše se suneme po svahu níž. // Déšť
dělá důlky v mazlavé hlíně… / nad ránem vyplaví pohřbenou
veverku. // Někdy jen smutně celé dny uklízíš, / hodiny skřípou… kola na štěrku.“ Knížka je polygraﬁcky krásně vypravena
a myslím si, že její obsah za tu péči rozhodně stojí.
Talentem na první (ale i další a další) pohled je Tereza Šimůnková ve své prvotině Zmijí žena (Protis). Autorka v ní otevírá
osobitý, autonomní, ale doširoka otevřený svět. A umně pracuje
se všemi atributy poezie – obrazy, rytmem, melodií a především
s jazykem, s každým slovem. Nemyslím tím jen jemnůstky typu
„mourno“, „vhrdlouhání“, „perly ještě zašklebené“, „mé sny jsou
rozplíženy“ či „moje fraučí mrtvé rty“. Jsou to neotřelé obrazy,
kterými evokuje poezii už klasickou, ale vskutku po svém – třeba
hned v úvodní básni Nevěř: „nevěř očím básnířek jsou vejce zmijí / a prstům básnířek těm třískám v páteři / a břichům básnířek
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v nichž hrubým hlasem vyjí / nezrozenci ještě / a už netvoři…“
(Halas) nebo v básni věnované Janu Skácelovi: „Za oknem sněží
bílí soboli / čechrá si čapku / mlha sůvička / na listí padá listopad / z vaty je / jinovatka…“. Jsou to obrazy svébytné – neopotřebované, současné – „holosvět vybydlený anděly“ (s. 22),
„vábnička z panenské dřeviny“ (s. 29), „boky tvých sobic oblí se
příliš na dotek“ (s. 31), „moje svatý srdce! / pískovče nakřáplej“,
„pošlo líto pošlo hlady“(s. 49). A pak celé básně – především
o lásce – u Šimůnkové by se mělo říci, spíš o dívce-ženě vně
i zevnitř, s tělesností i bez ní. Ale jak by bez ní, když tělo je sice
nástrojem k milování, ale také nejistou schránkou citů. A tolik
neúplnou bez muže, jímž pouze navštívena a brzy opuštěna – „já
panenka tu ležím / obtěžkaná jejich úlevou“ s marným výkřikem
„lakomci! takhle ze mě vyjíst / všechen cukrkandl“ (s. 42). Uměleckým vrcholem té změti sil a slabostí je zde snad báseň Úprk ze
Sodomy? „Mužimužimužimužimuži! / zimuzimuzimu přinášíte!
/ jak vlci táhnete sibiří žen / táhnou vás vichry / ze mě ven… //
mužimužimužiženyženy! / zmrzla jsem když jsem z vás / prchala do noci na kost kvůli zimě / a na sůl z bezmoci“ Síla básnického vidění zmítá slabostí mladé ženy v holomrazu nemilostného
milování. Tu se zdá, že básnířka zná, co by vzhledem k věku znát
nemusela. Jenže jaký má být věk básnířek? A tak tedy čteme:
„Muži mají nože / ženy v loktech sníh / kdo z mužů jim pořezal
/ paže ze závějí // muži mají nože / ženy písně z drátů / kdo
z mužů je přivázal / za copy k návratům // muži mají syny /
ženy vytahaná břicha / kdo z mužů mě zahrabe / až dodýchám“ (s. 44) Tady už nejde jen o obraz ze slov – autorka obratně
využívá názvuku lidové písně. Ostatně takových básní-lidovek je
ve sbírce víc: „Na Karlově móstě / puklo kamení / Vltava se cukla / zpátky k pramen….“ (s. 36) nebo okouzlující zpověď kapky
„Z naší tůňky v horách / ještě pijou laně / a v podhůří už / – kap
kap– / meju jiný dlaně…“ (Kapka, s. 37) Nejsou to texty náhodné
ani laciné ukázky „to taky dovedu“, básnířka jimi usiluje o ještě
větší umocnění obraznosti, jejího účinku na čtenáře – a o ukotvenost nad místem a časem. Stejně ústrojné je užívání hovorové
češtiny, která do básní tu i onde prolíná tak přirozeně, jak jen je.
A kdyby přece jen bylo málo důkazů o autorčiných kvalitách, pak
tady je ještě skvostná miniatura bůh v hrsti, která je dokonalá
včetně dedikace Emily Dickinsonové: „A schouleného držím boha
v hrsti – / tulí se ke mně – ptáčátko – / nikdy ho nikdy neopustím – a když – / jen nakrátko“ (s. 19). Už netřeba komentáře. Jen
se nadechnout a udělat tečku nebo vykřičník.
Hezké Vánoce vám přeje nejaký Milan Hrabal

re cenze

Petr Štengl:
KDO SE BOJÍ PAVLA JOSEFOVIČE HEJÁTKA
Pavel Josefovič Hejátko: Pomníky z asfaltu, OFTIS, Ústí nad Orlicí 2008

„Pavel Josefovič Hejátko je snad nejvíce kontroverzním současným básníkem, z něhož mají strach nejen šosáci a postmoderní milovníci intelektuálního pohodlí a „nepálení si prstů“.
Jest pravým infant terrible restaurované měšťanské (tzv. občanské) společnosti a nové české poezie,“ píše Alexej Mikulášek
v doslovu třetí Hejátkovy sbírky Pomníky z asfaltu, nazvaném
Vztek na začátku milénia.
Pomníkům z asfaltu předcházely sbírky Hlenobytí (Tempo,
Třebíč 2002), Tanec kostlivců (Tempo, Třebíč 2005), dále rozhovor novináře Vojtěcha Štorchána s P. J. Hejátkem Na hranu a dál
(Tempo ve spolupráci se serverem Šedá zóna, 2007) a literární
kompilace s autory generace dnešních třicátníků Smradi kterým
všechno vadí! (Tarantino a Čert, 2007).
Šosáci spolu s postmoderními milovníky intelektuálního
pohodlí se P. J. Hejátka určitě bát nebudou, protože si drtivá
většina z nich ani jednu z jeho knih nepřečte. A ta hrstka, která snad přece jen omylem sáhne po některé z jeho sbírek, a to
zejména po Pomnících z asfaltu, dočká se možná překvapení.
A nemalého.
Hejátkovým básním se tragikomicky vzpouzejí hodnocení
typu juvenilní ohlasová lyrika, experimentálně temperované intermezzo, poezie zralá a ryzí a podobné výroky „intelektuální
latiny“ (citace A. Mareše), které jsou určeny k univerzálnímu použití. Podotýkám, že nemám nic proti podobným formulacím,
říkám jen, že Hejátkovým básním by seděly jako pěst na oko.
Samozřejmě, že jeho básně jsou lyrikou, ovšem lyrikou natolik
nepodobnou veškeré současné tvorbě, že za každým pokusem
charakterizovat ji nějakým přízviskem, musí nutně následovat
otazník. Možná proto se může zdát, že v jeho textech poezie
chybí, nebo je jí pramálo. Mimochodem, už jen tento příkrý nesoulad v hodnocení Hejátkovy tvorby, je sám o sobě schopen být
důvodem k zamyšlení. Jeho básně jsou místy přijímány s přezíravým pohrdáním, výsměchem, rozpaky, nejistotou, a sahají až
po uznání a obdiv.
Básník sám o Pomnících z asfaltu v rozhovoru pro zpravodajství z Vysočiny www.vysočina-news neskromně říká: Jsem si
téměř jistý, že se o této sbírce bude jednou mluvit jako o zlomovém díle české poezie začátku 21. století.
Sbírku tvoří jedna celistvá dlouhá skladba. Obsah je tvořen
a čerpá ze soudobých aktuálních témat, včetně témat politických. Hejátko nestrká hlavu do písku, naopak má oči dokořán
a je na šílenství, které ho obklopuje, pěkně n……ý. Může být snad
něco jiného lepším motorem pro básnickou tvorbu? Ale není
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to ukřivděná obžaloba všech a všeho, boha nevyjímaje. Není to
rudo před očima zaslepující mysl. Není to kázání. Pohleď, čtenáři,
nabízí Hejátko, takto já vidím a vnímám svět a okolní dění. Tímto
způsobem o něm přemýšlím a je jen na Tobě, zda si v mém pojetí
něco pro sebe najdeš. Zda se ti některé z mých veršů můžou stát
posilou.
Oproti předchozím sbírkám nechává autor v Pomnících
z asfaltu proudit slova volným veršem, a kde se mu zlíbí, tam
zarýmuje. Tím velmi zdařile staví obě formy proti sobě do kontrastu a umocňuje jejich působení. Klade otázky, neposkytuje však
naštěstí žádné blahosklonné všeobecné moralizující odpovědi.
Zanechává čtenáře v nejistotě, na pochybách, v rozpacích. Bývá
označován za pokračovatele E. Bondyho, K. Kryla, F. Gelnera.
Přestože se sám pokládá za následovníka těchto autorů, lze tuto
snahu o vřazení do kontextu přijmout jen s odřenýma ušima,
spíš se jedná o projev bezradnosti nad klasickou otázkou: Kam
s ním?
Nedostatečná se jeví i autorova charakteristika coby pouhého pozéra, snažícího se upoutat a strhnout na sebe pozornost.
Záměrně neuvádím v tomto povídání o tvorbě P. J. H. žádný
přepis jeho veršů, neboť ukázka jeho tvorby je otištěna uvnitř
časopisu, a názor nechť si každý utvoří sám.
Přitažlivá na jeho básních mi připadá suverenita, s jakou se
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pohybuje mezi trapností, dětinskostí, neumětelstvím, které je
však stavěno pouze na oko, dovedností rýmovat, odvahou bořit, rozšlápnut bábovičky spokojenosti a nevšímavosti, vůlí provokovat. S jakou sveřepostí a vervou, které jsou vlastní všem
blouznivě bláznivým bojovníkům z rodu La Mancha, se pouští
do boje s mohutnými lopatisky tradičně lyrických mlýnů, které
jinak semelou vše a každého, co a kdo se jim postaví. Ze svého
panoptikálního pohledu nevyjímá ani sebe, naopak, jeho nepřehlédnutelná ﬁgura stojí s napřaženou dlaní hned u pokladny
muzea voskových ﬁgurín. Plaťte, diváci, čumilové. Autor má své
verše naprosto pod kontrolou, ví přesně, o čem a proč píše.
Nešťastný mi připadá jeho antiamerikanismus. Ne snad proto, že bych mu jej vyčítal nebo ho snad chtěl obvinit z módnosti,
kterou se tento postoj pro mnohé, a to nejen salonní levičáky,
stal. Ale proto, že takový pohled zavání zevšeobecňováním a černobílým viděním. Je dobře, že P. J. H. ukazuje prstem a pojmenovává vlezdoprdelismus dnešních zaslepených proamerikanistů
jakožto spasitelů lidstva, ale totéž, pouze v opačném gardu, fungovalo před pár lety také, jenom roli řitě zastával mocný SSSR.
A kdo se v r. 89 dokázal prorocky prodírat davem dolů z Letné,
klíče pevně schované v hloubi kapsy?
Přál bych P. J. H., aby se jeho sbírka Pomníky z asfaltu skutečně stala přelomovou, a aby tak dokázala způsobit pořádné
zemětřesení na české literární scéně.

Petr Štengl:
ANO! ANO! ANO! (ORGASMUS)
Petr Motýl : Kam chodí uhlí spát, Protimluv 2008

Ostravské nakladatelství Protimluv, vydávající stejnojmenný
literární časopis, vydává i básnické sbírky a prozaické knihy. Jako
svou třetí publikaci edice Poesie vydalo sbírku Petra Motýla Kam
chodí uhlí spát. Vynechám výčet tvorby P. Motýla i charakteristiku jeho tvorby, poněvadž je zavedeným a známým autorem a podrobné informace je snadné dohledat. Čtenáři, kteří se s jeho
tvorbou dosud neměli příležitost seznámit a jimž se dostala jeho
sbírka Kam chodí uhlí spát do ruky jako první z jeho knih, mají
štěstí, neboť tato sbírka patří k tomu nejlepšímu z Motýlovy tvorby, ne-li přímo nejlepší je.
Tvoří ji tři oddíly: Přívětivá náruč, Panorama:pes a Kam chodí
uhlí spát. Vše se děje v Ostravě a přímo se jí týká. První oddíl obsahuje básně příběhové, dějové, některé z nich jsou záznamem
dialogu. Druhý oddíl je sestaven z básní snových, atmosférických, z takových, které se rodí v Alenčině říši divů, a ve třetím
oddílu opět převažují básně příběhové.
Velmi se tak zdařil autorův záměr, či záměr odpovědného
redaktora Martina Skýpaly, když mezi dva oddíly, plné nejkrutěji pravdivých životních příběhů, vložil oddíl snových představ,
v němž i město ožívá, a stává se tak jednou z živoucích bytostí.
Vynikajícím způsobem se tím daří dávkovat napětí, čtenáři se nabízí možnost uniknout do snu a nechat drsné příběhy rozplynout
v atmosféře města, v Ostravě, která takové příběhy rodí a tvoří, v Ostravě, která díky takovým příběhům žije. Město i životní
osudy promlouvajících postav jsou lícem i rubem téže mince.
Příběhy bez města by se staly nepravdivými, město bez příběhů
by bylo mrtvé.
Na první pohled se může zdát, že stačí vzít si notýsek a tužku, po moderní verzi pak diktafon, a jít si sednout do nejbližší
ostravské hospody, do takové, kam chodí dělný lid, havíři. A pak
pěkně doma záznam přepsat do počítače a hotovo. Jenže ono
to tak jednoduché není. Básník sám se totiž stává jakýmsi záznamovým médiem, aniž by však o to usiloval, a v jeho hlavě
se na paměťovou kartu zaznamenává vše, co se kolem něj děje
a co vidí. Po příslušném čase, kdy proběhnou patřičné procesy,
začíná paměť vysílat signály a pak teprve se chápe básník tužky
a horečně začíná zaznamenávat tak, jak mu mozek velí. Ale ani
to pak ještě není všechno. Takové záznamy je třeba nechat dobře
uležet, dát je nejlépe na chvíli k ledu, a když dozrají, básník se
k nim vrátí a nastává poslední fáze, fáze chirurgická. Velmi opatrně, skalpelem, v dnešní době už i laserem, odděluje žádoucí
od nežádoucího, tu zahodí nádor, tu jako porodník poplácá novorozeně po zadečku, provede transplantaci, tu a tam i nějakou
tu plastiku, silikonek dodá. Teprve teď je báseň hotová, mnohdy
i vzdálená prvotnímu impulzu, o to však pravdivější, uvěřitelnější, živoucí.
Petr Motýl naprosto a vědomě vytěsnil ze sbírky své já, zůstal
v ústraní, zůstal pozorovatelem.
Ostravu dobře zná, rozumí mentalitě města i jeho obyvate-

lům, není jen náhodným návštěvníkem. Je zkušeným básníkem,
který dobře ví, že méně znamená více. Dokázal básně očesat,
oprostil je od každého zbytečného slůvka a ponechal jen to, co
je nutné k přežití.
Je samozřejmostí, že postavy a příběhy hovoří ostravským
dialektem. Jedinečnost Motýlových básní ze sbírky Kam chodí
uhlí spát není však vystavěna právě na nářečí, na jeho originalitě. Ostravština v Motýlových básních nehraje žádnou roli. Pokud
jeho sbírku bude číst indián z Oklahomy, porozumí jí okamžitě,
aniž by měl nejmenšího tušení, kdeže vůbec nějaká Ostrava leží.
Jestli existuje nějaký způsob, jak probrat naši současnou poetickou tvorbu z mátožného stavu, pak Motýlova sbírka je tou
správnou injekcí. Naprosto skvělá poezie, kafe smrťák, které nelze vypít jen tak naráz. Básně, které dovedou přivést k pravému
vytržení, k extázi.
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Psí víno 46
Lukáš Neumann:
JEDNOU VESTOJE A PODRUHÉ TAK TROCHU VLEŽE
Dan Jedlička: Mimoběžky, Perplex 2007; David Bátor: V kraji dvou židlí, Perplex 2008

Nekomerčně zaměřené nakladatelství Perplex vyslalo
na oběžnou dráhu poezie od doby svého vzniku v roce 2006
šestici titulů. Zatímco v případě debutanta Dana Jedličky a jeho
loni vydané sbírky Mimoběžky lze hovořit o možnosti delšího
setrvání na orbitě doprovázeného vcelku tajemnými okolnostmi
pohybu po oběžné dráze, druhý titul, vyšlý letos ze zázemí opavského nakladatelství, V kraji dvou židlí básníka Davida Bátora,
působí dojmem nekontrolovaně vypuštěné létavice, jejíž pád
může zůstat nepovšimnut. A co víc, čtenáře, jenž očekává od poetického textu alespoň minimální ofenzivu na vlastní obrazivost
či schopnost reﬂexe, Bátorův text jsa přeplněn nicneříkajícími,
vypelichanými banalitami, už nesčetněkrát oprášenými, může
spíše urazit. Budiž oběma titulům přičteno k dobru, že tíhnou
k typu slovně úsporné, minimalistické poezie na úkor bezbřehé
mnohomluvnosti.
Společným mementem sbírek je také milostné podloží –
u Bátora nadmíru křiklavé „tyování“ (pubertálně zanícené stesky
typu „ale ty ho ještě neznáš“, „jen ty v něm ještě scházíš“, „stále
se zjevuješ“ nebo „netuším, co si myslíš“) nepřináší nic novátorského a vnímatele mohou oslovit, žel, snad jen v prvotním,
„sentimentálním“ plánu. Mimoběžky jsou v tomto žánru daleko
vynalézavější, rozpustilejší i v rámci jinak ukázněného stylu. Dá
se koneckonců říci, že Jedličkova poezie je pevná v kramﬂecích
právě v rejstříku zážehů intimity, které nabízejí mnoho poloh –
od bolestnosti přes neklišovitou jímavost až po nesmlouvavou
ironii. Jedlička umí být místy omšelý („konečně obdařeni tmou /
odtikáváme si na zápěstích“), pointování je zdařilejší v básních,
kde nechce „uřknout“ čímsi halasným a bombastickým (prázdně
působí vzpomínka „na fotkách z loňského léta / ne které nepřekřičíš“ v závěru básně Zimní), převažují však zdařilé lyrické
miniatury – vynalézavé erotické perifráze ve wolkerovsko-halasovském duchu („místo vět // na drobné útlé hrudi / dvě slůvka
krasopisná“) nebo i monumentálnější, avšak nadále v intencích
milosti (a milostí) umožněná pozorování ženy: „když se dívá /
vzduch je nebetyčný // a voda zeměchtivá“.
Necelé čtyři desítky krátkých čísel jsou v Mimoběžkách rozprostřeny do tří oddílů, z nichž druhý a třetí (Nikdo doma, Mimoběžky) jsou vyzrálejšími pozorováními, kdežto úvodní V křižovatkách vnímáme jako přípravný, zakoušející různá témata s možná
až příliš utkvělou tóninou mytizovat čas a krajinu včetně pokusů
o vymezení vlastní poetiky zbytečnými upřímnostmi („na každém řádku / strach co bude dál“ v básni s příznačným názvem
Poezie), se kterými se potýká každý veršotepec, nejen poeta
doctus… Ještě jednou se ozve nutnost svěřit se s (ne)puzením
ke psaní, a to v básni s opět lkavým titulem – Říkání. Ono uzávorkované „ne“ je tu namístě – neboť čteme-li „to jenom na mě
přišlo tohle říkání“, cítíme se být trošku podvedeni, máme-li ctít
básníka jako výsostného příslušníka sdělování z končin druhého břehu či podmořských hlubin. Proč tedy Jedlička básní? Má
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vůbec potřebu zpovědi a výrazu? Z celku sbírky usuzuji, že ano.
I vzhledem k očekáváním, která Jedlička vcelku naplňuje, má
čtenář snad i právo nedočkat se nedopatření, jakým jsou uhýbavé komentáře ohledně básnění-říkání… Ostatně, možná i této
slabiny si je autor vědom, počíná-li druhou část souboru řádky
„po dnech mnohomluvných / zase klid / v básni na tři řádky“.
Je to vtipné, málomluvné a zbytečně neupracované. Opravdu,
málomluvnost je u Jedličky cenná a netřeba ji okatě proklamovat. Autor dokáže vtipně odlehčit, možná až šokovat – v po sobě
jdoucích básních Krajina za mnou 3 resp. 4 čteme o útlém vědomí země spatřeném zpod víček, aby ve čtvrtém pokračování
opusu o krajině Jedlička prokázal (proč ne?!) kontrastní smysl
pro nápaditost – „stín silueta / kostelní věže / ona ve stoje a já
tak trochu vleže“. Tu se mi vkrádá myšlenka, proč Dan Jedlička
podobně nezlehčil také svoje vyznání – namísto říkání hodilo
by se říhání! Nápaditější zacházení by bylo vhodné i ve verších
„staré stezky novým sněhem / staré stesky za úsměvem“ – rébus
vzniklý záměnou výrazů stezky/stesky by stál za výzvu. Jenže
ouha, ne vždy tento patent funguje. Snaží-li se básník pohrát si
s kořennými shodami slov, vzchází z toho až přílišná násilnost.
Např. v případě veršů „ruce jak o modlitbách / prsty prokřehlými
/ svíráš horký šálek / v šálivé dlani“ to nějak neladí, nepřichází
ono napětí. Spíše než o cosi „za“ se zdá jít více o zčistajasna
asociovanou slovní hříčku. Stejně „neuzrále“ trčí obraz „hladit
hladinu až do zklidnění“. Naopak, „jsem radši potmě / světlo nic
nevysvětlí“ je strohé a „nabité“ atmosférou a významem; vnímáme, že je cosi před i za zmíněnými řádky.
Mimoběžky se protínají v místech nenaléhání na křiklavost
a sebezpyt – „spíš klidně, tváří nahoru / výdech, nádech // v polosnu ještě přiblížená ke mně“ anebo „v tichém záuličí / noc
odposlouchává mé kroky“. V básních, kde vládne zdánlivě civilní
pozorování, urovnané, ukázněné, vynikne Jedličkův um užít třeba jen jediné, ozvláštňující slůvko: „v první ČINORODÉ chvíli / pak
napůl DŮVĚŘIVĚ / do bytu vpustíš trochu podzimu“
Třetí oddíl pojmenovaný shodně s názvem sbírky, je nejvydařenější. Básník je najednou nesmlouvavý, ostře se tázající, toužící
po komunikaci, možná i výměně názorů, což se projevuje prozaizovaným volným veršem. Z předchozího kontextu se vymyká
báseň Éra dobyvatelů: „nedaříš se mi. a celkem málo toho vím /
přestože na tvém těle asi nenajdu už nic / co zůstalo nepřiznáno.
// ta éra dobyvatelů mě dávno přestala bavit. / radši povídej, /
chci vědět proč je kalné tamto uvnitř!“ Titulní báseň sbírky je
vhodně umístěna na samý závěr, jako poslední a zároveň jedno z nejnaléhavějších možných rozuzlení, v němž dvojice, muž
a žena, „v myšlenkách po paměti / dotekem čtou si bezbolestně“.
Zdá se, že Dan Jedlička si je vědom nebezpečí klišé, a možná
proto se snaží vybavit básně dojmem jasnozřivosti a průzračnosti, v níž jsou původní básnická klišé v nahromadění zbavena
nulového efektu pouhého „říkání“.

re cenze
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Psí víno 46
Davida Bátora sbírka V kraji dvou židlí je Mimoběžkám blízká ještě v jednom aspektu – v čase léta jako vzpomínce na dobu
okouzlení, vřelého a vzývaného a možná málo opětovaného
kontaktu-zamilovanosti. Je až s podivem, že básník, který má
za sebou dvě sbírky, přičemž za debut Kukly slov byl v roce 2004
nominován na Cenu Jiřího Ortena, a také úctyplné množství prezentací v literárních časopisech a médiích, se odhodlá k takovému přečinu, jímž sbírka bohužel je. Snad by ještě vydání sbírky
bylo možné pochopit, kdyby banalita a vyprázdněnost byly záměrem, anebo kdyby cílem básníkovým bylo vyprodukovat sbírečku milostných veršíků pro chvilky oddechu a rozjímání…
Příběh jednoho věčného léta se má, dle anotace na internetových stránkách nakladatelství, stát ve vzpomínkách intenzivně
prožívanou skutečností. Jenže, intenzivně lze v Bátorově sbírce
prožívat máloco. Táži se, mají snad obrazy rodu „Chci s tebou
hovořit mlčením“, „Děkuju ti za tvá slova / To co je skryté se
hlouběji schová“ či „Volám tě do ticha / ve kterém se stále /
ještě zjevuješ“ vzbouzet vůbec nějakou míru, intenzitu prožitku?
Nešťastná je kompozice sbírky – básně se stejnými motivy („titulní“ kraj židlí, dalekohled až otravný emblém „altánek léta“) jsou
řazeny vesměs za sebou, což má za následek omílání téhož. Titul
souboru slibuje potenciální průrvu, mezeru mezi komunikačními
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kanály. Zůstává však pouze u otrockého variování týchž prožitků
– postrádání druhého, nenáležitost, otázka…
Sbírka V kraji dvou židlí nabízí jisté kouzlo v neurčitostech,
nedořečenosti, neboť pokusy o zvěčnění, otisk selhávají („Vlna
za vlnou / vnitřní krvácení / v pádu přes tvůj dech“), stejně jako
rádoby dvojznačné upoutávky se zbytečně vtíravou majuskulí:
„A přesto tě slyším / v letech / Léta“. Bylo by lze dokládat dále,
ale cennější bude povšimnout si alespoň pozitivních náběhů.
V jedné z „dalekohledových“ básní je čtenář vděčný za alespoň
převrácenou perspektivu – „Dívám se přes tebe / na svou ztracenou hlavu“. Taktéž, byť jen minimální, úvahové echo je nabídnuto v básni Přemýšlej, variací na ústřední téma Calderónova
dramatu Život je sen. Je ku škodě, že potencialitou nabytý obraz
„nelze opustit dům jednoho léta“ Bátor nerozvíjí dále ve vícero
úhlech záběru, nejen jako vzpomínku na uvadající cit. Na konci
souboru se belhají dva slibnější záběry – rty „mlčí / jako skály /
napité letním deštěm“ a výzva „Pojďme se ponořit / do snů potopených lodí“. Sbírku nicméně doprovázejí povedené ilustrace
Hany Gebauerové. Nezbývá než Davidu Bátorovi přát šťastnější
ruku při výběru toho, co lze považovat za více než jen pokus
o zploštělý náčrt intenzivního prožitku…

re cenze
Lukáš Neumann:
ZDAŘILE PROHNĚTENÁ, PULSUJÍCÍ PRVOTINA
Olga Richterová: Napříč kůrou, Klub rodáků a přátel Kutné Hory, Kutná Hora 2008

Prvotina básnířky Olgy Richterové Napříč kůrou vydaná
u příležitosti 15. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora obhajuje
poslání edice Prvních knížek – totiž „dát v plen“ básně psané
mladým, leč již sdostatek rozpoznatelným a charakteristickým
hlasem, navíc již prošlým posudkem odborné poroty obdobně,
jako tomu bylo ve třicátých letech minulého století, kdy mladé
básníky pod patronátem nakladatelství Václava Petra takto „uváděl do světa“ František Halas.
Následně si ještě přisadím: básnění třiadvacetileté Olgy Richterové nadto působí vcelku vyzrálým dojmem, autorka se odhodlává do všech zákoutí a meandrů osobně šťastných i nešťastných
okamžiků, k nimž měrou nedílnou patří milostná zpověď, vyrovnává se s končícím životem předků, reﬂektuje různé generační
perspektivy, ohlédnutí se za uplynulým, zakouší bezbřehé fyzické
útrapy, nechává se jimi drásat, pronikat a prostupovat. Mužskému čtenáři se může vloudit na mysl i možná genderová perspektiva píšícího subjektu (autor recenze však toto stanovisko
rozhodně nehájí a nepodsouvá!) – v Napříč kůrou čteme verše,
kde rozbolavělé, uvolněné či rozklížené je nutno slepit, urovnat,
zaplnit, zalátat – a právě těchto „nutností“ a harmonizačních
snah by se měla autorka propříště vyvarovat. Chce se zároveň říci
„možná“ – neboť i ony pády a tužby po vzletu prostě do kompozice sbírky tak nějak pasují. Jen jich je tu ku škodě povícero. Čím
Richterové sbírka není? Rozhodně ne výronem postpubescentní
mysli stýskající si na bezcitné okolí a vyvyšující vlastní „jáství“.
Jistě v rámci celku sbírky autorce odpustíme stihomamy typu
„jsme nakřáplý a nevíme co s tím“; „urovnávám pocuchané špagety nervů“ anebo občasné pokusy o dopovězení idiomů „Jsme
spolu na nože / Příště snad přidáme i vidličky“. Právě v mnohohlasí tkví přitažlivost textů.
Jak se to tedy u Richterové má s milostnou zpovědí? Velmi
neortodoxně – je žadoněním, úpěnlivou prosbou o velnutí se pod
kůži muže, až za každou cenu srůstat a vrůstat, být jedním tělem
a myslí: „Dopřej mi tak lžičku svého hlasu / posyp mě vším co tě
nadnáší / co tě tíží čím ses nechal podvést / Ať se jako podzim
snáším i na to co nesnášíš // Ochutnám i špínu za nehty / kdo ti
loupal cibuli chci zažít / a jestli se při tom probudíš / vymneš co
sis málem neprozradil“ (b. Prosba) Onde je vyvanuvší vzpomínka
již s počínajícím sarkastickým nádechem zhodnocena ve velmi
neotřelých, „autistických“ obrazech: „Vytrácejí se jména / dýcháme jabloň a chvíli / neumíme nic říct // Pak začnu slinami lepit /
bílé okvětní plátky / na své nehty / zaryté do kostek“ (b. Jak dřív,
jak na jaře) V mnoha básních je Richterová schopná vybičovat
sarkasmus až do dosti temných a pokřivených gest: „Nezdráhej
se / a nakrájej mě do polívky / Budu výživná // Až mě pak strávíš
/ pohnoj prosím / meruňku co plodí jednou za tři roky / Častěji
se nesluší vzpomínat“ (b. Nezdráhej se)
Nejpodstatnější čísla sbírky však oplývají nenuceností, nejsou
zbytečně barvitá a obtěžkaná touhami po zalátání či vyspílání

anebo přikládání tíhy, zodpovědnosti na vlastní bedra, nutnosti
se někam zavrtat, aby to oslovené „drželo“. Tato „ztišení“ vyrovnávají, ba přebíjejí „bolestínství“ třetího, závěrečného oddílu
pojmenovaného Zapouštění: „vím o všech spárách / odolávám
/ natěračským touhám / zakrýt špatně srostlá tajemství“; I já /
splétám paměť a touhu / I já kropím bledé kořeny / nedozrálým
deštěm // Ve velikém chumlu / nechávám růst“ Kaleidoskopický
ráz prvotiny doprovázejí básně opírající se o reálie cizích krajin –
právě v textu Na Brokeback Mountain je patrné zklidnění, zdá se,
že také čtenářsky kýžený prostor…: „Ryba bez šupin / pohozená
/ vysoko ve větvích / prý se opeří a vzlétne jenže / slunce pere
a žábry / se sotva zvedají // přitom se smí / přitom se smí / být
rybou jen tak // přitom se smí / už nemusíš čekat na peří“.
Napříč kůrou je soubor umně poskládaný. Jímavý úvodní oddíl Mumraj je zasvěcen dosti komplikovanému nahlížení na intimitu stárnutí, umírání a rodinné vztahy – je to řečeno ve zkratce,
jakoby s odstupem, ale tyto paralely, myslím, dokáží „nastartovat“ čtenářovu vnímavost, tak jako v básni-loučení se s dědečkem: „Ale ti bělásci, / které sis za pec jako chlapec schoval, / si
přece zaslouží, / abys je viděl létat po kuchyni.“ (b. Bělásci) Vize
generačního bilancování je uvěřitelná, avšak často jen, stává-li se
součástí synekdochického slovníku: „už nám není taneční a lyžák
/ ale na byty a na vdavky // po plesové / sezóna slev“ (b. Lysání)
Problematické, a to je ku prospěchu sbírky, je zjištění, jaké má
vlastně čtenář po zvážení mnoha poloh v básních předložených
„mít“ dojmy. V básni-prologu je i autorka tajemná, jako by i ona
byla napjatá, k čemu se usebere: „převažují polámané hračky /
nebo co čekáš od básně // Netrpělivě vstávám“. Kontext závěrečných básní je taktéž zamlžený – Není zbytí od toho, aby někdo
nebo něco čas od času ulpělo na prstech? Smí se být „jen tak“
a nemuset čekat? Můžeme vůbec postrádat rozrušení? Toužíme
po řádu? A na závěr, příznačně, o metafyzickém (ne)chtění z Variace na Johna Donna: „K nebi už nerostu, trním se neproplétám,
/ svázaná na á čtyřku bytu chci pouze pulzovat. / Tak, bože, mlč,
a nech mne. // Ve starých mapách nalézám, že ne. / Že ještě ne –
v mém světě se však staré s novým střetá. / A kreslím na stísněný
arch, že snad… // Když budu mlčet, / můžu – “
Avizoval jsem linii zklidněného hlasu ve ﬁnálním oddílu.
Poezie Olgy Richterové PŘESTO pulsuje uvnitř i navenek, sama
v sobě (a v mluvčí-ženě) i do prostoru.
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Neplačte, těšíme se na shledaní
s vámi i v novém roce 2009.

literární kritika
recenze
rozhovory
literární historie
beletrie
publicistika

někdo má tvar
a někdo nemá.
jak jste na tom vy?
Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích, letos již 18. ročník. Čtyřiadvacet stran novinového formátu. Jednadvacet čísel do roka.
Lze objednat poštou, e-mailem, telefonicky, osobně
Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
e-mail: tvar@ucl.cas.cz
Cena pro předplatitele 22,– Kč
www.itvar.cz
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