


Milan Kohout – Zpráva Z perforMance na festivalu MalaMut v ostravě

Milí přátelé,
tady je zpráva z Mé perforMance na festivalu MalaMut v ostravě 
(http://www.artalk.cz/2011/10/04/tz-festival-perforMance-MalaMut-2011/).
peníze se díky kapitalistickýM MachinacíM staly jakousi iluzorní hodnotou, která se Může klonovat a Množit 
saMa ze sebe, bez přičinění jakékoliv práce či odrazu od nějaké reálné hodnoty (party zlodějů na wall street 
stock exchange). jelikož Mně zdravý rozuM velí, že se jedná jen o podvod a past nastraženou na nás obyčejné 
lidi, rozhodl jseM se zvolit reálnou hodnotu a vstoupit s ní do obchodování s „penězi“. festival se ode-
hrával v ostravě, která byla syMboleM dolování uhlí a která se po „osvobozující revoluci“ stala MěsteM                                          
s největší nezaMěstnaností, zatíMco Místní finanční podnikatel a stavitel havlovy knihovny, jakýsi bakala, se 
stal nejbohatšíM člověkeM v republice. proto jseM za reálnou hodnotu zvolil uhlí. uhlí je zároveň jednou                       
z nejbezpečnějších koModit v obchodování s takzvanýMi  „hedgeovýMi fondy“ (jednoho z nových podvodných 
nástrojů na burze). proto jseM se vypravil do Místní ostravské banky, abych si taM otevřel peněžní účet, na který 
bych vložil dva kýble uhlí. celá perforMance je popsána „reálně akční“ básní, jejíž první, tušenou část, jseM přečetl 
na schodech před bankou a druhou napsal až po reálné zkušenosti z perforMance.
zde je báseň a dvě fotky z perforMance, které přežily násilné vyMazání záznaMů přivolanou policií.

punčocha svatého MiKuláše

čteno před perforMancí jaKo předtucha:

připrav Mně dva plechový kýble s uhlíM
vyrazíM s niMi do banky z MraMoru
půjdu po schodech a úředníci se budou naklánět přes zábradlí oči vyvalené 
jako šílenci
u jednoho z nich se zastavíM, postavíM kýble s černýM zlateM na zeM, on si 
utáhne kravatu
a já ho požádáM, ať Mně otevře
hedgeový účet, že si taM uložíM hned teď všechny ty
zčernalé zbytky krásy,
zčernalý život Miliónů let,
zčernalou naději,
zčernalý dech,
zčernalou důvěru,
zčernalé sliby
a zčernalou pravdu
úředník znejistí a rukou přivolá ostrahu, která Mě požádá, abych si vzal 
své zčernalé kýble a vypadnul z jejich bílého doMu
já chytnu bankéře za kravatu, přitáhnu si ho ke Mně přes stůl a zařvu Mu 
do jeho úlisného ksichtu
„jestli Mně neuložíš Mé uhlí na věčný účet, tak ti ho narvu do tvého 
hlubokého černého jícnu vedoucího k šlehajícíM podzeMníM ohňůM!!!“
letíM na ulici, uhlí rozsypané

připrav náM všeM plechový kýble s uhlíM



1a) 
Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok 2011 byl rokem řízných a nečekaných změn. těsně po 
křtu pv57 oznámil dosavadní šéfredaktor petr štengl, že z 
vážných důvodů musí redakci opustit (žádné neshody, žádné 
spory…). teprve teď se pv skutečně zatřáslo. praskliny, 
vysypaná okna 
a tak. statik nejdřív usoudil, že se stavba musí strhnout. 
chvíli jsme mysleli, že pv prostě končí. 
nestalo se. 
nosné zdi ovšem prý otřesy ustály (koncem minulého století 
je rozvrhl jaroslav Kovanda, štengl se stavbou pokračoval).  
další přezkum provede statik na konci příštího ročníku.

1b)
existuje v zákoně tzv. lex Masaryk (zákon č. 22/1930 
sb.), kde se říká: „t. G. Masaryk zasloužil se o stát.“ nic 
víc. nezakládá žádnou povinnost a je vlastně nemožné jej 
porušit (praví Wikipedie). vyhlašujeme lex štengl (mimo 
zákon, 00/2011 sb.): 
„p. štengl zasloužil se o psí víno.“ nezakládá žádnou povin-
nost 
a je vlastně nemožné jej porušit (říká nová redakce pv). 

2a)
lorin stein, šéfredaktor jedné z nejrenomovanějších 
euroame-rických literárních revue, The paris review, říká, 
že poezie je stejně relevantní, sofistikovaná a důležitá jako 
próza a vzhledem k současnosti má co říct. Má tu výhodu, 
že člověk nemusí být tak zdvořilý a ohleduplný, když píše 
básně. Berme to jako východisko, na kterém se s lorinem 
steinem shodneme. 

2b)
libuše Bělunková v závěru jednoho článku o českých 
literárních časopisech (a2 2011/18) napsala: „Mizí 
vzájemná konfrontace, po roce 2009 jsme totiž už vědomě 
na příslovečné jedné lodi. je samozřejmě možné nevystrkovat 
nos do politiky, poctivě „dělat obor“ a v úporné snaze 
vyhýbat se prostituci takto pokračovat, dokud to půjde. 
ale spíš už to chce posílit – literatuře vlastní – anarchii.“ 
Berme to jako východisko, na kterém se s libuší Bělunkovou 
shodneme. 

    
ondřej Buddeus
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BranicKá (poeMa)

i. na Bendově poli

z oken si koukáme do oken, naproti
stará paní vleče manžela
do vany, má černou skvrnu pod okem
a nejspíš i zlomený hlas a
obratel

braník je plný opilců, bláznů, bezdomovců 
a šeříků, kdy to hodláte dodělat?
křičí chlap na chlapa,
ten neslyší a jako by žral žížalu, krmí se
tlustou cigaretou

je tady zapomenutý antikvariát, paní
co má všechno na světě, úplně
všechno, ale úplně všechno
normálního člověka aby tady
pohledal, a najednou jim všem tykáš

ten nápis otřískal čas, ale nutkání mít
všechno řádně pojmenováno zvítězilo, nápis
vrátili, na bendově poli, stojí tam
hrdě, asi pět metrů nad
zhaslou lucernou reliéfního havíře

neustále tu houkají sirény a alarmy, ale
žádní sýčci, a proč by taky?
na braníku se zásadně neumírá, jen krade
a dva kocouři koukají z okna a mají
z nás všech nejvíc rozumu

ii. stará cesta

nikam vás nedovede, natož pak
k sobě samému, to je jen
hloupá věta, kterou si vymysleli básníci, aby
měli důvod chlastat a podvádět a naoko se
trápit, jako že to tajemství odhalí, zveršují, zveřejní

není to k přečtení, není to
k zapsání, není to k opentlení ani
k přečmárání, je to jen život, prostý
jako sponové sloveso, jako
nechvástavé přirovnání
nahoru je světlo, dolů už tma, zábradlí
nás neudrží, neseme příliš těžká
břemena minulosti, jenže
snadná pomoc při bolavé paměti:
zábradlí netřeba a zem nás unese

když mi tvůj bratr řekl o rorýsech, přišlo
mi to jako krásná metafora, bohužel už nevím
čeho, ale není pochyb o tom, že něčeho znepokojivě
povědomého, takový ten pocit, jako když uvidíš
hřbet, který znáš z domácí knihovny už od dětství

iii. Mezivrší

žádné vrchy tam nejsou, ale zato jsou
dva, a mezi nimi je prázdno, ale zato
dokonale oslovené, jenže
co se slovem, kterému
je rozumět? zmizí mezi zuby

a někde tam bude vinohrad, protože
dvě ulice ho mají v názvu, pod
a nad ním, ale na braníku 
se stejně pije jenom paměť, spoustu
paměti, pámbu by se v ní utopil

jenže je třeba přestat chlastat, přestat
si típat cigára o čelo, přestat
vyskakovat z jedoucích aut, přestat
si vypíjet z hlavy strach, přestat
s přestáváním a konečně přestat

iv. Branické skály

když se dáš od bordelu starou cestou
nahoru, vlezeš branickým skalám
na záda, pak projdi lesem, nejlíp ve
tmě, protože pod stromy tam roste
strach, a postav se čelem k vltavě

jednou z těch skal skočím, ale možná ne, to
podle toho, jestli se mi bude chtít umřít, jenže
to mně se poslední dobou 
ani nechce, možná se tam půjdeme
jen osahávat a koukat na tramvaje

v. Branická

dlouhá jak tejden, řekla bys a měla
bys pravdu, jak tejden, kdy se
člověk rozloučí se sebelítostí
podívá se na sebe do papíru a velmi opatrně 
se usměje
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***

dneska čekání na setmění
čekání na nábřeží
na parník ze skelnejch kostí neryb
perleťový lupy pavučin
mít štětec a vkus tak jdu domu
zleva pluje igelitovej pytlík
zprava parník s heligonkářem
a všem zúčastněnejm to příjde ukrutně pravdivý
jako obraz pověšenej v předsíni 
vejpůl šílenýho tokijskýho galeristy
olověná hladina
podkluzuje mezi prstama kostelních věží
z nebe padá tetris klišé
a já zvedám rekord

***

svědomí jako koule s dokonale kluzkym povrchem
fialověžlutá tableta pod jazykem
která se rozpustí až v noci
když upřeně sleduješ světla projíždějících aut na tapetě
a griluješ se na posteli jak podsvinče
na pět minut zabereš a zdá se ti sto roků samoty
máma řekne dítěti že konvalinky jsou jedovatý
asi minutu po tom co mu probleskne hlavou
jen tak vypít vodu z vázy
prostořeký situace
husy jsme spolu nepásly

***

kuličky bodláků družičce do vlasů
květenství odmítání
je úterý je prochladlej kaštan na zahradě
jsou plesnivý dveře s tříkrálovym slabikářem
běžej ti naproti
jsou dvojstupy lahví
je střízlík nepolapitelnej pták
v kalendáři přeplněnym názvama dnů měsíců
číselnejch pořadníků
roční píchačky systematikómatu
objevení nový planety první noc po závrati
podpatky flamenco na kraji chladící věže
udičku a lovit čerty který plněj tři a půl přání
bejt svoje řádová sestra

***

z mejch spánků se rozjely eskalátory
na každym schodu stojí sádrovej trpaslík s flaškou
tečou mi z hlavy schody na ozubenejch kolech
trpaslíkům praská glazura na víčkách
jak na mě začínaj mrkat jeden po druhym
flaškám odlítaj ohňostroje zátek
všechno se nedá svádět na poltergaisty
na gumovejch madlech jsou vpálený otisky mejch 
dlaní
jak jsem ručkovala ven z turblíny
bruslim na banánovejch šlupkách bavič
užít trochu prči než čelem rozrazim lítačky s ná-
pisem exit
skotský střiky gratulací
od kovovejch slepic zobajících ubrusy plný vlčích 
máků
při nedělnim obědě u našich

***

levitující sutana rozrazila dveře kostela
plácá se na křižovatce autům o sklo jak zmatená 
můra
trochu jsem zadřímla mezi psem a vlkem
vykouknu z okna
expresivní samomluva k pestíku vysílače proniká 
tmou
pod oknama hulákaj něčí játra a ranní rozmazaná 
řasenka
saxofon mi protáh zvukovody
z hlavy průchoďák
přestřihávám pásku střízlivosti do sedmýho dne 
odpočinku
po celotýdennim netvoření

***

želatinový aury do sebe narážely na chodnících
vytlačovaly se vzájemně z ringu velkoměsta
odplížila se podél nepřátelský zdi
zpod cihel se vysouvaly čepele
a bodaly jí mezi žebra
říkala mu to
nevěřil jí
z tak banálního důvodu
že ty čepele byly neviditelný
špatnej román
řekla ráno pani pokladní
špatnej
řekla i ta od uzenin

Iva vyskOčIlOvá

4



***

jsem recidivista
nenapravitelnej zloděj ikon
z rozbitejch výklenků opuštěnejch baráků
na konci města
světlíků 
zaflusanejch průjezdů osamělejch panelovejch kostelů
dětský chodidla
bosý těsto pro nedělní maminčin koláč
vyběhnou na mech
na kterej někdo vysypal střepy
seškrábu omítku
nehtama proreju únikovej východ
vedle otevřenejch dveří
těm nevěřim
pak serpentýnama mozku
s tisícičlennou armádou krysoveších družiček
vypleníme příbytky pochybovačů
a pak už bude jen bílej sníh
pojď malá
promluvíme si o zmaru
abys pak nebyla zaskočená
hladí se po tváři
dlouho dlouho až do krve
taková je to láska

***

kdo mu to pokousal ruku
v prázdnym bytě
v zapomenutý zátoce bez evoluce
vešel tragéd do svatostánku
usnul v průvanu liturgickejch meluzín
špízy z hlav na kopí svědomí
věčný světlo se rozhoupalo od mozaiky k mozaice
mozkulatura svátečního svalovce
nepřenesla kříž přes práh města
zcepeněla nevěsta

***

presumpce radosti
moje obhájkyně tancuje v lahvi od likéru
otočit klíčkem
balík antropobuničiny svázanej žílama
v úschovně zavazadel nádraží 
téměř třicet let zrušený železnice
mezi pražcema
tepající projekce orchidejí a promáčenejch hajzláků
s mozartem v posteli
nedělní snídaně
nalejt savo do uší
vyčistit skořepinu krásou

***

u svatýho antoníčka
v chládku vystřízlivět
zakousnout se do lavice
roubík
indikace
náhlá potřeba zařvat
vyteču po schodech z chrámu páně
venku je už zas všechno na mě
vrostu do asfaltu
štronzo na štrosmajeráku
mendelssohn bartholdy napíchne mě na smyčec
za límec
sváže trapným rýmem
a jako jeřábem přenese přes střechy domů
až domů
to je tam kde mám bačkory a tak
spát spát spát

***

únava z večerů trvajících dva večery
z odmocňování do bdělosti
dorůstající měsíc krutejch nájezdníků
brousících ho čtrnáct dní
k snímání prázdnejch hlav
za jalovejch nocí
mluvíme o bohu
ale ubrus se vždycky obrátí rubem navrch
aby bylo čisto
až nebude kam obracet
stejně si nějak pomůžeme
vytapetuju si pokoj motivem jablka
v pravidelnejch rozestupech
a začnu chovat hady
a budu se smát až se budu za hlavu popadat
protože už nebude důvod vylézt ven

5
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***

hledá se metr a půl vysoká stařenka 
se sklony k paměti
podezřelá z poškození hajzlů ve starobinci
nechutnými nápisy o krizi rodiny
zmizela neznámo kam
pozor může být ozbrojena výčitkami
na rohu ulice hlouček zvědavců
skloněnej nad vyvrácenym deklem od kanálu
sleduje svý odrazy v podpovrchnim fekadle
ženy v očekávání 
nosí pod srdcem nejdražší přívěsky z obratlů
tepající nádechy
výkladový slovníky bytí
beznadějně zmizely z pultů knihkupců
jenom se po nich zaprášilo
řekl poslední člověk na zemi

***

poručníci přidělený mi v nezletilosti smrti
vkládaj záložky do béčkovejch esoterickejch svazků
brigádníci choděj po bytech
všude se něco vaří
pětirozměrný vůně vyšít na kapesníčky a rohy kapen
sen
holčičce který jede nad ránem vlkovlak
do mlhy co by se dala krájet
ale neni proč
kategorickej imperativ kolonoskopií
co nechceš aby sis dělala sama nedělej ani ty sobě

***

exkurze hospodským zodiakem
družička tíseň věrně následuje
přidrží závoj na cestě ke skleněnýmu oltáři
čekává v rohu
temný podium
kouřový clony
efekty dehtovejch kulisáků
stepuje
snaží se na sebe strhnout pozornost
kouzlí
vytahuje z klobouku mrtvý králíky
všechny karty mění v zelený esa
pamatuje si můj dětskej strach z nich
recituje moje verše s groteskním úšklebkem
protože to jim patří
pašuje k mýmu stolu skrz různý lidi tajný motáky
hesla kódy
jsem na pokraji je dešifrovat
katarze kolize krize
a znovu pád
do varhanní píšťaly chrámovýho inkubátoru

***

písty potrubí černošedi
zrušená továrna uprostřed pouště
v bezčasovým větru
skřípění dvířek plechový šatní skříně
v jedný z nich můj hrníček se zbytkem kakaa
uvařila mi ho máma 26. ledna 1986
tak někdy možná to byla středa a sněžilo
nebo to bylo pozdě večer a měsíc couval
dost možná to bylo když jsme se vrátili večer z 
koupaliště
nebo jsem měla horečku a v televizi začaly zprávy
bylo to dávno nebylo-li to včera
vlastně si neuvědomuju že bych kdy pila kakao
na co by ses mě ještě chtěl zeptat

Iva vyskOčIlOvá

rostislav ŽĎánský   studentské bydlení
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***

zas nebylo ráno ale jitro
játro už dávno neni pomnožný
dopolední transpražská mise za stvořiteli
na betonový návsi korunovační klevety
fotříci proutkaři tušej lahváče u supráče
stopy mrtvejch psů a hledačů spánku
v obytnejch menhirech zalitejch koprovkou
ve třetim patře někdo spláchl
v pátym vzdychl
a v přízemí odpustil neodpustitelný
ve sklepě v krabici neumětelský výrobky dítěte
z dob kdy se ještě chodilo se smetim
čestný místo u zavařovaček
ulice kde jsem vyrůstala
zůstává k nepoznání stejná

***

před poštou na olšanský stojej jehovistky
moje hlava na tři čtvrtě
v 8:33 lepim tisíc známek
na balík lidský velikosti směr tichomoří
při mym štěstí mě vysypou
a nenávratně poškoděj už na překladišti v malešicích
měsíc už nikdy neuvidíme
zařvalo moje dvojče na protijedoucím eskalátoru
odkryla jsem nástěnný malby pamatující tisíc sluncí
na dlaždičce dejvický polikliniky
oprcali mě za maringotkou
dali mi stovku
koupila jsem ti za ní pět karafiátů
věděla jsem že ti to udělá radost

***

třistašedesátpět letošních volání o pomoc
manifest masturbismu přes kopírák
lejno rozkvete sedmikráskama
trpělivost
vykousat ten marast z těla v arboretu samorostů
apoštol samovykradač utekl zadním schodištěm
přišlo udání odněkud ze shora
zjevení na příděl v supermarketu s půdorysem kat-
edrály
meditace na ikstýho karmapu u regálu s chlastem
bohyně úrody plnejch igelitek levituje mezi kolejema a 
trolejema
směrem k prosincovejm domovům
příslušník vyhodil bezdomu z tramvaje
a šel se ohřát na služebnu

***

kyselina labilea rozpustila mříže
větrací šachty minulýho
polyká alikvótní teď
cedit mezi zubama klídek klídek
venku je sluníčko udělej si výlet
klídek klídek
a vystřihovat kosočtverce do háčkovanejch záclon
kdo to udělal přiznejte se já mám času dost
epitaf učitelek
gratulace dešťovek
žebříčková nervová soustava vetřená do asfaltu
dodávkou s pugétem bolševníků
pro mě jenom pro mě

Iva vyskOčIlOvá



jan stanIslav

ZnaMení

kráčíš stromovou alejí a říkáš si
že svět k tobě měl bejt milejší
i když taky jsi mohl mít víc zodpovědnosti
vůči někomu jinýmu
například dítěti
který právě zakřičelo z protijedoucího kočáru

až pak se podíváš pořádně
a najednou zjišťuješ
že v tom kočáru nesedí dítě
ale leží v něm doslova srolovanej třináctiletej kluk
jedna končetina přes druhou
prázdnota a údiv se prolínají v jeho zoufalým pohledu

spatříš člověka
jenž ten kočár tlačí před sebou
a zjeví se ti obraz starýho funícího chlapa 
dvě bolavý duše splynutý v jedno společností nežádaný 
jsoucno
dva opuštěný hlasy na poušti

sluneční paprsek šlehne do vodní hladiny
a na okamžik tě oslepí

signál
abys těm svejm údajnejm potížím 
nevěnoval pozornost

sMysl pro huMor

jistá dívčina z fakulty vyprávěla o tom
jak její kamarádku plácl po prdeli nějakej chlápek
přímo na ulici, veřejně a bezostyšně
načež k ní pronesl: „Miluji tě. chceš se mnou chodit?“
a kamarádka mu dala facku a řekla: „ses posral nebo co? 
táhni k čertu, zmrde!“

„je to hrozný, co si ty úchyláci dneska dovolej,“ konstatovala 
dívčina
„co když ten kluk spáchal sebevraždu?“ otázal jsem se já
„co když se teď utápí v slzách a vyřezává si do žil obrázky?“

dívčina se na mě podívala, jestli jsem se jako nezbláznil
ani smysl pro humor už ty holky dneska nemají

jenomže – co já můžu kecat
když mne doposud plácali po prdeli
akorát maminka a tatínek…

v tom bude patrně
zakopanej pes

prachy

je to stále stejný
ty píšeš básničky a povídky?
a kolik si tím vyděláš?
ptaj se všichni
nic
tady de vo umění vole
povídám já
tak to je na hovno
shodnou se

já si vydělám 20 000,-
nahazuje první
to já beru 30 000,-
chlubí se druhej
já mám tolik co vy dva dohromady
blábolí třetí a nasazuje vítěznej ksicht

hovno hovno vy prdi
vaše prachy prochlastaj vaše děti
a vaše ženy za ně pojedou s milencema k moři
takže vás akorát zneužijou

kdežto s tímle mým slintem
si moje ženy a moje děti
můžou nanejvýš tak
vytřít prdel

vojtěch jemelka - zástavba liberecké proluky8





opatovicKá pole

jsou vidět pokaždé,
jakmile kolem nich projíždí vlak
a lidé znuděně koukají z oken

na podzim i na jaře,
když přicházejí deštivá období,
vytvářejí se na jejich površích blyštivá jezera,
obrovské ptačí bajkaly, na nichž směle proplouvají 
zdivočelé kachny, kterým podél křídel sviští chladný vítr

kachna je pozoruhodné stvoření

kachna neplatí nájem a poplatky za energie
kachna nevstává do práce
kachna se nemusí přetvařovat a „chodit s holkou, kterou strašně moc miluje“
kachna nezparchantěla a nepreferuje ve společenské hierarchii kariéru, finanční                                                                                                
ohodnocení, majetek, moc a dosažené vzdělání         ohodnocení, majetek, moc a dosažené vzdělání                      
kachně je u prdele politika a bulvární šplechty 
kachně se nikdo neposmívá, když se pozvrací
kachna nemusí poslouchat kydy o „nedostatku empatie“ a „necitelnosti ducha“
kachna nemá tendenci žvanit o svých ohromných, nepřekonatelných a nevyřešitelných   
                                                                                                                         problémech 
kachna není citlivka; zasouloží si i bez předchozího plkání o „lásce“
kachna ví, že když se něco posere, život jde dál
kachna nemusí naplňovat pitomá konvenční očekávání druhých 
kachna nepociťuje ostudu, jakmile se vyspí pod lavičkou 
kachnu nikdo netepe za to, že se nenaučila píčoviny „enormně důležité“ pro jiné kachny
kachna může neomezeně kočovat a okolí ji přitom nepovažuje za podivína
kachna není „cáklá“ jenom proto, že ještě neviděla „tenhle zásadní filmek“ a nezná „klíčový letopočet“
kachna se nejroztomileji tváří na talíři, s červeným zelím a směsí bramborových a houskových knedlíků

jan stanIslav

první poMoc v příMéM přenosu

sešlý baculatý bezdomovec
ležel na chodníku před nádražím
a nebylo mu zrovna nejlíp.
Mladík si nasadil bílé gumové rukavice
a přikázal svému kolegovi: „otoč ho na bok.“
nebylo jasné, zdali bezdomovec nezačne zvracet.
lidé jen chodili kolem, podívali se,
ale vzápětí odvrátili zrak
a šli dál, za svými starostmi.
pouze občané stojící na zastávce se nemohli vynadívat.
bylo to emotivnější než televize.
někteří z nich nastoupili do autobusu
a vyprávěli o tom ostatním.

třináct veršů na téMa jana hanče

zatím vůbec žádná chuť
na vztah s ušlechtilou dívenkou
čistou duší
třpytivou jak stříbřité vyhlazené oblázky
jako by se všude kolem 
mezilidské vztahy rozpadaly
ještě než stihly vběhnout do první zatáčky
a přitom vše začíná tak krásně:
chlapec sedí v kavárně a je lehce nadržený
slečna mazaná si dává do nosu
za jeho prachy
načež nestranný pozorovatel si řekne:
„to šoustání tě ale přijde draho!“

10



opatovicKá pole

jsou vidět pokaždé,
jakmile kolem nich projíždí vlak
a lidé znuděně koukají z oken

na podzim i na jaře,
když přicházejí deštivá období,
vytvářejí se na jejich površích blyštivá jezera,
obrovské ptačí bajkaly, na nichž směle proplouvají 
zdivočelé kachny, kterým podél křídel sviští chladný vítr

kachna je pozoruhodné stvoření

kachna neplatí nájem a poplatky za energie
kachna nevstává do práce
kachna se nemusí přetvařovat a „chodit s holkou, kterou strašně moc miluje“
kachna nezparchantěla a nepreferuje ve společenské hierarchii kariéru, finanční                                                                                                
ohodnocení, majetek, moc a dosažené vzdělání         ohodnocení, majetek, moc a dosažené vzdělání                      
kachně je u prdele politika a bulvární šplechty 
kachně se nikdo neposmívá, když se pozvrací
kachna nemusí poslouchat kydy o „nedostatku empatie“ a „necitelnosti ducha“
kachna nemá tendenci žvanit o svých ohromných, nepřekonatelných a nevyřešitelných   
                                                                                                                         problémech 
kachna není citlivka; zasouloží si i bez předchozího plkání o „lásce“
kachna ví, že když se něco posere, život jde dál
kachna nemusí naplňovat pitomá konvenční očekávání druhých 
kachna nepociťuje ostudu, jakmile se vyspí pod lavičkou 
kachnu nikdo netepe za to, že se nenaučila píčoviny „enormně důležité“ pro jiné kachny
kachna může neomezeně kočovat a okolí ji přitom nepovažuje za podivína
kachna není „cáklá“ jenom proto, že ještě neviděla „tenhle zásadní filmek“ a nezná „klíčový letopočet“
kachna se nejroztomileji tváří na talíři, s červeným zelím a směsí bramborových a houskových knedlíků

kateřIna bOlechOvá

ovce

ovce zvedla hlavu, 
na krk jí pověsili zvonec 
i ostatní ovce zvedly hlavu, 
nebe bylo čisté, 
tráva zelená. 
pak uviděly jeho svalnaté tělo,
silné zuby. 
pes se rozhlédl a zavětřil. 
ovce se zvoncem sklonila hlavu, 
pomyslela si o prdeli
i ostatní ovce sklonily hlavu.
nebe se zdálo být čisté, 
tráva zelená.

je ZaKáZáno?

panelák v korzetu lešení
– zákaz vstupu na balkon –
– zhasínejte –
– zavírejte –
– zamykejte po 20. hodině –
– kdo pomaloval dveře, ať si je umeje –
– je zakázáno přetěžovati výtah...
kouřiti v kleci –
a co čpící pot řemeslníka 
jsou věci
kterým nelze poručit 
to je teprve prdel 
a jak se říká
– prdel je velká dáma
ta si poroučet nedá –

v KuKuřici 

říkal soused
že na dědu čekala v kukuřici
prej na procházce
no vždyť víš... ta ženská
scházeli se v kukuřici
 
ani panna Maria se na to nemohla koukat
a tak se to stalo
děda motorkou rovnou do zemědělskýho stroje
 
... a panna Maria ?
klidně se  koukala
jak se tam děda válí
kousek od pole
s roztříštěnou nohou

nad víneM Z chile

– Můj otec byl buran –
řekl
lokla jsem si vína z chile
a co můj otec?
pere prádlo zvonem
a vypráví o fantastických
bělících schopnostech
aprílového slunce...

r 651

leonard cohen
o své boogie street 
dala bych si cigaretu 
když zavřu oči 
jeskynní oheň 
to praskání 
a vedle na poli
rostou 
solární panely 

vojensKý poloBotKy

potkala jsem 
kousek od zlatnictví 
se slevou na briliantový prsteny 
ženu starší 
na nohou měla 
starý vojenský polobotky 
asi tak o dvě čísla větší 
když člověku 
začnou otýkat nohy 
projde naprosto klidně 
okolo zlatnictví 
se slevou na briliantový prsteny 
ve starých vojenských polobotkách

11
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hegemónIa nezáväzných pOcItOv

Martin je. Martin je akurát takýto, uvažuje Martin, čo je výhoda alebo nevýhoda? Nevie. Čo vie? Vie všetko, pretože vie 
aj nevedieť. To je výhoda či nevýhoda? Výhoda - občas je dobré aj nevedieť.

+++

Asi by mal ísť za Petrou, Petra mu môže dať zožrať jeho neprítomnosť v zložitej situácii štyridsať až päťdesiat krát, 
najbližších štyridsať až päťdesiat rokov. Petru predsa miluje, potrebuje, uvažuje Martin. Petru treba hýčkať, hovorí si 
často Martin. 

Sexuálny charakter Martinovho vzťahu s Petrou je pre Martina nesmierne dôležitý. Martin rád súloží. Ráno, večer, poo-
bede, doobeda, v noci. Martin môže kedykoľvek. S Petrou alebo s inou, ak Petra práve nemôže. Martin si len veľmi 
hmlisto uvedomuje, že by toto zistenie Petre ublížilo, Martin hmlisto tuší, že by ho malo trápiť svedomie, ale netrápi, to 
ho občas trápi. 

Martin si rovnako hmlisto zamieňa lásku k sexuálnemu charakteru vzťahu a lásku k Petrinej sexuálnej technike s láskou 
k Petre ako takej, k Petre ako osobe, k Petre ako zbožňovanému človeku. Petra ako celostne zbožňovaný človek 
neexistuje, nie je zbožňovaná nikým. Jej vagína, ako autonómny útvar, je zbožňovaná Martinom. Petra považuje vagínu 
za svoju integrálnu súčasť, zamieňa Martinovu pozornosť venovanú vagíne za pozornosť venovanú jej, Petre. Petra je 
s Martinom šťastná. 

+++

Martin je vyklonený z okna. Martin fajčí joint. Martin jointy nefajčí už štyri roky. Martin trávu nehúli už štyri roky, pokiaľ na 
Martina hľadí Petrin uprený pohľad. Pokiaľ     Petrin dohľad absentuje, Martin jointy fajčí, napriek tomu, že ich už štyri 
roky nefajčí. Všetci Martinovi kamaráti by odprisahali, že Martin trávu nehúli, aj keby ju húlil priamo pred nimi. Aj Martin 
by odprisahal, že sa k jointu ani len nepriblíži, aj keby ho práve fajčil. 

Vyhadzuje špak a rozpráši po spálni osviežovač vzduchu. Martin je spokojný, špečko si nevie vynachváliť. Martin volá 
jointy špečká. Podľa familiárneho oslovenia – špečko – je možné rozpoznať Martinov blízky vzťah k špečkám, aj keď už 
žiadne nemal štyri roky. Dobrunké, malinké špečko, hovorí si Martin. 

Martin má rád aj iné drogy, aj keď ich nemá rád. Nemá ich rád už šesť rokov, odkedy je s Petrou. Martin je s Petrou už 
šesť rokov. Šesť rokov je dlhý vzťah, myslí si Martin. Za šesť rokov zažiješ veľa. Za šesť rokov stihneš veľa aj keby si ležal 
v posteli, aj keby si v tej posteli iba pozeral filmy a čítal knihy. 

+++

Martin sedí už od rána vo svojej kóji. Priestor je plný kójí. Kóje sú plné ľudí ako Martin, niektorí sú podobnejší, iní menej. 
Martin sa postaví, nikto iný nevyčnieva, všetci usilovne pracujú alebo sa tvária, že pracujú. Aj Martin sa celý deň tvári, že 
pracuje, ale telefóny nezdvíha, na maily neodpisuje. Blíži sa Martinov šéf. 

Martin, nechcem ťa otravovať, ale asi máš niečo s telefónom, volal som ti a nič.  Martinov telefón skutočne nefunguje, 
vypojil ho. Teraz sa tvári, že telefón je vypojený náhodou a Martin si len myslel, že dnes nikto nevolá. Čo musí pripadať aj 
Viktorovi ako očividná lož, ale Viktor nechce zamestnancov sekírovať, je priateľský šéf. So zamestnancami si tyká, chodí 
s nimi na pivo, s niektorými súloží, zamestnankyňami. 

Vypadni Viktor. Už odpáľ, ty familiárna piča. Nenávidím tvoj ksicht a farebné kravaty. Uľavuje si Martin v duchu, vyzerá 
ako vosková figurína s neprirodzeným úsmevom. Nevedno či na Viktora úsmev pôsobí alebo tuší, že sa s Martinom 
niečo deje. U Viktora nikdy nevedno. Odchádza. 

Martin sa skláňa a opäť vytrháva kábel telefónu zo zástrčky. Odpľúva si do rohu kóje. Martin má pocit, že rebeluje. Re-
belantstvo si predstavuje ako pľutie na zem v práci. V Martinovom prípade to rebelantstvom je, proti očakávaniam okolia. 
Nikto v Martinovom okolí by nič podobné neočakával. Ani Martin by nič podobné neočakával. Pľuvanec bol svojvoľný. 
Páčil sa mu.

12



13

+++ 

karol rozhodne nemá nič proti pôrodom, ale všetko proti pôrodom jeho detí. je proti šíreniu vlastného tela v neurčitých 
mutáciách. je za zvyšovanie natality, ale nie na jeho úkor. nie na úkor jeho mŕtvych rodičov, pracovne, na úkor karo-
lovho spánku, lujzinho štíhleho tela, na úkor sexuálneho aktu poškvrneného počatím, voľného času, psa, ktorého kvôli 
dieťaťu treba dať preč, pracovného času, lujzinej pozornosti a lásky venovanej karolovi, mimopracovného času, na úkor 
manželstva, jeho vlastné dieťa by koniec koncov muselo byť na úkor celej spoločnosti. 

o dieťa sa treba postarať, nakŕmiť, prebaliť. v tom by nebol problém, on by zarobil a lujza by sa postarala. ale dieťa 
treba obaliť láskou, a to on, karol, nevie. a čo z takého dieťaťa bez lásky vyrastie? vo všeobecnosti si karol predstavuje 
malých sociálnych retardov.  

dávaj pOzOr na OblIčky

+++

Telefónna búdka. V búdke nápis- Dávaj si pozor na obličky! Strhol som sa a moja ruka zamierila pod košeľu.
Stojím v telefónnej búdke a čítam nápis. Ruka ohmatáva dolnú polovicu chrbta 
a hľadá jazvy, vykradnuté vnútornosti.

Neviem, čo tu robím, kedy som prišiel. Vo vreckách mám iba použité papierové vreckovky. Nos nedráždi, nemám pocit 
nádchy či alergie. Nemám žiadne doklady, v ktorých by som prečítal meno, bydlisko.

Pohľad mi preblikuje zo strany na stranu. Sedím na lavičke, nezažívam, iba existujem - na pozadí príbehu, pozadí 
planéty, vesmíru, dimenzie. Skleroticky oprašujem pozíciu, pátram.
           
Planéta mi leží na krížoch, preplnených gravitáciou, pričom neposkytuje na oplátku žiadne spoľahlivé ukotvenie, 
v zmysle domčeka ohraničeného malými poníkmi, v zmysle identity, ktorá logicky má vyplývať zo zmyslu.
Počúvam, nefungujem. Sedím na lavičke pred letiskom, na priedomku funkcionalistickej budovy.
Vchádzam na toalety a zatváram sa na dlhé minúty do jednotlivých kabínok.
Existujú kabínky, v ktorých cítim svoju zmätenosť intenzívnejšie ako v iných. Utrpenie je precízne konštruované. 
Prichádzajú stroje, vykopú jamu, vybetónujú jamu, postavia konštrukciu, pripevnia panelové bloky, výťahy, okná, pouk-
ladané, obývané. Kabínky obložené obrazmi, skrinkami, posteľami, predtým vymaľované. Zložité, nepochybné budo-
vanie. Predvídateľné až po rozpad na nepoužiteľnú prašinu. Ostro sledované mnou, závidiacim rozmanitosť epizód 
jedinej záchodovej kabínky, priemerne osídlenej, priemerne postavenej, priemerne účelnej.

+++

Stojíme pred recepciou. Recepcia zíva prázdnotou. Penzión Romain Rolland. Romain Rolland zarámovaný v čiernobielej 
fotografii. Zíva. Je prastarý, zomrel v roku 1944. 
„Vyzeráte ako on,“ dívam sa na muža vo dverách. 
„Ako kto?“
„Ako on.“
„Ako on?“ dívame sa na portrét 
„Mohol by som byť on.“
„Ako to?“
„Ako kto – Romain Rolland, teší ma,“ díva sa mi priamo do očí, fúzy úhľadne učesané. 
„Ale...“
„Ale čo?“
„Romain Rolland je mŕtvy.“
„Ako to?“
„Pozrite si portrét.“ 
„Ako je to možné?“ dívame sa na dátumy na portréte. 
Zmätene podáva kľúč a skúma fotografiu z blízka. 
„Doteraz som si nikdy nevšimol, že nadžívam.“ 

erIk ŠImŠík



+++

Vychádzam z izby, predošlý deň som videl v chladničke na recepcii bagety. 
Polícia. 
„Dobrý deň, môžete na chvíľu prísť sem? Chceli by sme vám položiť pár otázok.“
„Iste,“ pristúpil som. 
„Nepočuli ste v noci nejaký rozruch? Niečo nezvyčajné?“
„Neviem. Prečo?“
„Recepčný včera spáchal samovraždu.“
„To je mi ľúto.“
„Zanechal list. Počkajte,“ roztvoril papier, „nevedel som, že nadžívam, toto napísal. Neviete, čo to znamená?“
Ukázal som na obraz. Hľadíme na obraz.
„Aha. Tak to všetko vysvetľuje. Ďakujem vám za pomoc. Dovidenia.“ Zamával na kolegu, odišli vstupnými dvermi. 
„Nie je začo.“
Žiadostivé pohľady na bagety. 
„Koľko?“ hovorím novému recepčnému.
„Čo koľko?“
„Čokoľko?“
„Koľko čokoľka?“
„Čokoľka? Najlepšie, čo najmenej.“
„Čo je to to čokoľko?“
„Ja neviem. Myslel som, že to viete vy.“
„V živote som o čokoľku nepočul, čo teda chcete?“
„Bagetu.“
„Koľko?“
„Čo koľko?“
„Koľko ich chcete?
„Jednu. Koľko?“
„Čo koľko?“
„Za jednu.“
„Sedem.“
„Toľko?“

D1.

nemám na teba čas, už ma nikdy neotravuj. operuješ krvácajúcu ženu, mohla by zomrieť? przním susedovu dvanásťročnú 
dcéru, a ty? my tu riešime vážne veci, našli sme na sídlisku malého moriaka zraneného, sme v pohotovosti. 

máš pseudopredsudky. si pseudointelektuál. píšeš tu eseje. raz si zjedol knižku, preto si taký múdry. tvrdíš, že všetci 
ľudia na svete majú radi veľké oči?

krásne formulované vety si schovaj. si hypochonder, a to ťa núti celé tri dni žiť zdravo. si rýchly ako najlepší internet 
v Severnej Kórei, ovládaný zvetraným satelitom. máš desaťbitové sny. rybie filé s paštétou. nosíš binokulár v pravom 
vrecku a orlie pierko v ľavom, píšeš ním stenografické záznamy.
otvoril si si konzervu šprotov a teraz máš mastnú hubu. myslím, že žereš šproty každý deň a z toho si taký jednoduchý. 
dal by som ti pokutu 40 eur. 
spíš? neviem, opýtaj sa môjho tela. senilná kurva. mal by si si odpustiť takéto reči. 

erIk ŠImŠík
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D 3.

sám seba, sám teba, sám, keď treba

vieš, že je nový seriál knight rider? to musí byť pekné hovno. keď sa dáš na hovno, tak nikdy nebudeš sám. objíme ťa 
dvadsať ľudí, budú hrať na gitarách a usmievať sa. všetci sú tak nudní, ako keby boli tlstí, aj tí, čo nie sú tlstí. najväčšia 
zábava pre nich je, keď niekto zhodí pekáč s kačicou na zem a povie: to je jedno, žereme zo zeme! 
vrana k vrane padá?
na tričku máš recept na kung pao, myslíš si, že naň zbalíš aziatku. raz si chodil s dievčaťom, čo malo miesto zubov malé 
cesnaky. mala príjemný dych, miloval som ju. mám pre teba darček, pretože ťa mám rád. dúfam, že predtým nebol živý. 
nebol, bol odjakživa mŕtvy, zobral som ho bezdomovcovi. nechávaš sa disciplinovať od partnerky na kamarátsky sex. 
rastú ti chlpy z nosa a z uší, lebo máš 85 rokov a usporiadaný život, s koloniálnou manželkou si vymieňate navzájom 
ortopedické vložky, s inými pármi chodíte počúvať rádio a diskutujete o výhodných investíciách. 

je vkus individuálnou bariérou?

je všeobecne známe, že môj vkus je vyberavý. preto nosíš ružové pólo a lacoste tenisky ako 90% blbečkov vo veku 
16-18? v lete nosíš miesto plaviek tesco igelitku. frajerka tvojho brata nosí topánky na 30 centimetrovej platforme, 
vnucuje ich celej vašej rodine. to je pravda, pozve nás na večeru a na stole sú samé topánky. ja si vždy naberiem 
bubliny. 

pleť s mrkvovou konzistenciou 

na tvojej planéte sa všetci len sťažujú. pretože sa nemôžu venovať zberu stalagnitov. pamätám si doby, keď sa smiali. 
začali poskakovať a vrážať do seba, ako im z toho preplo. jeden si od smiechu vypichol oko ako v mortal kombate. 

erIk ŠImŠík



petr Štengl 

* * *

chodím městem
a slyším hlasy ulice
hlasy? vy slyšíte hlasy?
je zvědavá paní doktorka a sahá po recepisu
a co říkají ty hlasy?
no, víte, ony spíš tak jako 
naštvaně bručí, nebo syčí, asi jako papiňák
aha, takže ty hlasy neříkají nic konkrétního?
odkládá zklamaně nevyplněný recepis paní doktorka
ne, jenom jsou strašně naštvaný
hm, tak jak se vám to hodí
přijít příští měsíc?
ptá se paní doktorka
jako obvykle, říkám, jako obvykle

* * *

když se zřítila dvojčata
byl jsem zrovna na retrospektivní výstavě
adrieny šimotové

pád dvojčat se nikdy nepromítl do mé tvorby

Myslím, že by se pád dvojčat
nepromítl ani do tvorby adrieny šimotové

* * *

v zemi stínů
vládne stínová vláda
stínovým voličům
teroristům pak stačí jen baterka

(věnováno firMě pediGree)

co lze přát národu
v jehož čele stanul přívrženec diktatury a fanatický absti-
nent
zahradní trpaslík evropských dějin
sporný kolaborant
komunistický vrah a zločinec
dělnický táta a komunistický zločinec
komunistický zločinec
komunistický intelektuál nenávidějící zahradního trpaslíka
evropských dějin
pseudohumanista nenávidějící stávajícího vládce
stávající vládce nenávidějící předchozího pseudohuman-
istu?
co jiného, než:

pevná hovínka!

* * *

nejdřív správní
vyvraždili nesprávné
pak zbytek nesprávných
zlikvidoval správné
jenže to zbyli jen nesprávní
takže se museli všichni vrátit na začátek
a
nejdřív nesprávní
vyvraždit správné
potom zbytek správných
zlikvidovat nesprávné
takže konečně to bylo všechno v cajku
jenomže už nebylo z čeho brát

* * *

provádí nás domem
kde by bez doprovodu snad člověk zabloudil
hmmm, ó, říkáme
vzpomněl jsem si
jakou uspořádal oslavu
když vydělal první milion
a na tu slávu
když vydělal první desetimilion
a jaká to byla párty s ohňostrojem
když vyměnil starou manželku za mladou
teď si mě vzal stranou
a šeptá mi
jak mu lékaři našli první nádor
a teď i druhý
hmmm, ó, říkám

* * *

poezie je mrtvá
první básník se na protest upálil 9. 10. 2012
ale byl to jen internetový autor
který doposud knižně ani časopisecky nepublikoval

vrcholní představitelé politicKé scény

nás Mrdají do ucha

… a když připlatěj
tak to i polykám
a to se nebojíš aids?
to se nebojíš, že se nakazíš a umřeš?
když připlatěj
tak jdu pracovat i v sobotu a v neděli
dneska už jsou na to léky
je to hnusný
ale já to polykám 
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dOmInIk ŽelInský 

i.

a potom som sa vrátil do
bratislavy
vracať sa domov
na miesta ktoré zdanlivo poznáš
ale bez 
klasickej príchute sentimentu
aj keď
znie tu slovenčina
mal by mal
by sa tu cítiť doma
pre električky autobusy
tanky a rodinu
bratislava ma privítala
mŕvymi očami

ii.

oči plné ihiel žiaria ako
škorpióny v lebke
tancuj
a teš sa
to môžeš aj
keď nie si opitý
hlavne skáč
tancuj
hrá zóna a
mal by si byť
šťastný a zamilovaný

iii.

ale inak to bol
perfektne dokonalý večer
bola krásna 
som jej mohol povedať 
ako som ju miloval a milujem
nahnutá tak blízko
že som cítil ako jej páchne z úst
vraj nie som ale 
vhodný na dlhodobý vzťah
/
neobzrela sa keď som 
odchádzal 
mal som bežať za ňou
mal som ju pobozkať
byť romantický spraviť
veľké gesto 
napísať jej román 
/
zapálil som si
a posadil sa na obrubník
pozoroval ako ide
kým nebola len bodnutím noža
do panorámy nádherného
šafárikovho námestia
som jednoducho taký
a
kurva
tu nie je žiadne a
som taký

iv.

hodiny som sa túlal mestom
občas sa zastavil a pripálil si
občas sa 
zastavil na pivo v pajzli plnom
cigánov modlil sa 
aby som nedostal ranu nožom
modlil sa aby bolo komu
zavolať
ale potom 
už neskôr 
len za to 
nestretnúť nikoho
nestretnúť 
koho?
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v.

videl som ich
ako sa bavia
o punku o
skupine 42 o 
bondym
bondy-bukowski otázke
trocha o ženách
a jazzrocku
témy ktoré preberajú
nepretržite celé štyri roky
odkedy sa spoznali
bol to značne pokľudnejší
večer ako
tie ostatné

vi.

cítil som sa nabitý
aj keď som nepil
aj keď som nespal a
bolo po jednej tretieho dňa
keby som sa jej snáď 
dotkol 
explodovala by
priamo mne do tváre
možno by jej dokonca
vstali vlasy
nie som si istý
čo by sa stalo
niečo určite

vii.

usporiadali mu oslavu
rodinnú večeru pri sviečkach
ďalší deň obed s rezňami
v krekroch a skvelými zákuskami
jeho matka upratala 
a uvarila
snáď prvýkrát v živote
dostal víno a panáka
a tie rezne
všetko čo má asi rád 
akoby sa nevrátil domov
ale prišiel ich navštíviť 
vzdialený príbuzný
viem to
sedel vedľa mňa keď
sa triasol
videl som ako chce 
zvracať

viii.

na strome pred budovou 
univerzity obesili vietnamca

akokoľvek to môžeme považovať
za neľudské 

ohavný a principiálne zlý čin

všetci vedia že nebol voliť

iX.

na slovenskom pobreží vraj
ulovili veľrybu
vraj
po nej strieľala armáda
vraj ju nemci
dorazili granátmi

možno ju prešli tanky
cestou na juh

masarykovej soche pred 
národným múzeom
siahala krv po členky

dOmInIk ŽelInský 
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X.

skutočne
z môjho komplikovaného tela tiekla krv
unudene som sa porezal v špinavej kuchyni
a potom smutne onanoval
v posteli
uvažoval nad zauzlením semenovodov

asi som bol zlý
deň ma poslal spať bez ejakulácie
a bez večere

Xi.

včera večer sa tu strieľalo
a niekto kričal o 
cigánoch čo majú ísť do plynu
fajčil som v okne

pomaly ho zavrel a ľahol si do postele
nikto nezavolal políciu
a v správach nič nebolo

Xii.

niekedy ho prebúdzali 
zvuky spoza zárubní
vyjúce prízraky psov
a praskala vojna

voda sa hemžila zapnutými fénmi
si vtedy chodil zapáliť
a pozoroval posledné vlaky
ako si kliesnili cestu lesom

keď si ľahol do postele
počul káble ako sa sunú 
k jeho telu
ako ho obrastajú 
neónový žiarič
dúfal že sa vznieti

Xiii.

susedka uškrtila manžela v spánku
susedka bodla manžela keď sa otáčal
a za to že chrápal
ho nasekala deťom do guláša
ostalo aj pre návštevu

vždy keď zaspávame
držím ťa ako najpevnejšie viem

myslíš si 
že ťa mám rád

Xiv.

ľudia sa obmieňajú
práve tu som stál s renatom a fajčili sme
westky
potom sme tam stáli s minimom
a fajčili marsky
a potom sám v noci
plnej elektrických úhorov 
viedol som tadiaľ svoju prvú
a ešte som nefajčil

menia sa dotyky styky a 
značky

miesta zostanú ako horiace ropné vrty
v atlantickom oceáne

Xv.

najradšej chodím do nonstopov sedím tam a 
pijem pivo okolo lietajú stoličky a zuby
ľudia si prerážajú lebky päsťami
červené svetlo ako vtedy v bordeli
päsťou do brucha a nožom medzi lopatky
vytrhnúť káble ktoré máš namiesto chrbtice
vybuchujú a horia

sedím a pijem pivo
ja sám
kráľ antarktídy

dOmInIk ŽelInský 



„čím budeme dOspělejŠí, tím budeme nebezpečnějŠí.“
rozhovor petra štengla s tomášem Weissem

Vaše sbírka Postkomunismus: záškrt je ukázkovou 
odpovědí a zároveň hozenou rukavicí zastáncům 
názoru, že politika do umění nepatří. Básně v ní 
obsažené nejsou žádnými agitkami, čehož se v případě 
angažované poezie někteří obávají. Jakou odpověď 
byste měl pro ty, kteří by vás obviňovali z laciného 
„primitivního antikomunismu“?

jenže já jsem podle všech kritérií primitivní antikomu-
nista. jsem pro vyloučení všech, kdo byli v ksč před 
roku 1989, z určitých funkcí ve státní správě, jsem 
pochopitelně proti existenci strany s názvem komuni-
stická, je mi sympatická odvaha a připravenost bratří 
Mašínů nenechat se zotročit... pro komunisty mám jen 
pohrdání, jsou mi odporní lidé, co se s něčím tak svin-
ským chtějí kamarádit i dneska... a není pozdě, na tohle 
nikdy není pozdě říct, že to být nesmí... a k tomu mýmu 
politickýmu básnění – napsal jsem, co jsem potřeboval.  
o době po komunismu, která nás škrtí. důvodů je hodně, 
a je to dost zamotaný a k tomu ten děsnej česky speciál-
ní kocourkov a vidlákov. čekají nás každej den osobní 
souboje. některý jsou dokonce z podstaty věci předem 
prohraný. někdy je správný prohrát. kvůli dnešním 
vychcánkům, pološíleným konzervativcům a kradoucím 
vekslákům a bezskrupulózním sviním si ale přece nezačnu 
myslet, že komunisti jsou prima! a že to nejsou básně? 
fakt upřímně – já to nemám tak, že bych rád psal jako 
reynek nebo borkovec. jestli to nejsou básně, tak je to 
něco jinýho. 

Za Reynkem i Borkovcem se rojí šiky epigonů a fa-
natických vyznavačů. Nehrozí snad, že by se to samé 
mohlo přihodit i případnému poetickému proudu, 
který nazýváte „politickým básněním“?

aby nebylo nejasno – reynka z dálky obdivuju a borkovce 
zblízka s radostí pozoruju. vždyť i díky jeho organizační 
píli jsem mohl už párkrát číst ty svoje věci před lidma.      
k tomu epigonství – nikdo není synem sebe spadlým 
z nebe. všichni jsme něco četli, k něčemu vzhlížíme, jsme 
něčeho fanoušci. je ale pravda, že někdy to někdo s „opi-
sováním“ trochu přežene a pak je to vidět víc. nebo se 
někomu zadře určité schéma a pak ho opakuje do zblbnutí 
svého i čtenářů. představa, že bych odteď až do smrti měl 
politicky básnit, protože jsem se v tom tak hezky zajel, 
mně osobně přijde úchylná. tohle zapadnutí do vlastních 
pastí je nebezpečný. Mám rád ty, co se bojí opakovat se 
a co se nebojí risknout nějakou změnu. v poezii, hudbě, 
filmu. hrát pořád jen klaďase nebo záporáka je záležitost 
víc „obchodní“ než umělecká. jasně ale taky, že se pozná, 

že si někdo nějakou změnu vycucal z prstu. to je fakt, že 
změna je pak trapná a zoufalejší než neměnnost.

Dobře, teď je ale aktuální Postkomunismus: záškrt. 
V odpovědi jste jmenoval bratry Mašíny. Kdysi se ko-
munistickému režimu postavili na ozbrojený odpor. 
Jedni je velebí, druzí je nazývají vrahy. Dá se dnes proti 
zlovůli a zlomoci bojovat pouhým slovem? Poezií?

osobně dost věřím na sílu slova a příběhů. na to, že slovo 
dokáže spustit změnu. někde uvnitř člověka. že ho in-
formuje, povzbudí, zcitliví, přivede na místa, kde ještě 
nebyl. rozboří mu hradby. vytáhne ho z klece. třeba 
mu i pomůže nebýt lhostejný a získat takovou dospělou 
udržitelnou odvahu. já nejsem moc na hurá revoluce. 
poštvat lidi proti sobě umí kdekdo. udělat dobrej skutek 
nebo něco k užitečnýmu změnit je víc než napsat básničku 
a dát si v kafírně presíčko. ale slova mají sílu, ne že ne. 
i dneska, přestože se v nich často brodíme jak v bezedným 
močálu. 

Ale mám rád i Izrael / přestože tuším, že rabíni / kteří 
tvrdí, že nežidi byli stvořeni, aby sloužili Židům / 
můžou bejt problematický – píšete v básni Je mi líto. 
Má se zdejší básník zabývat tak vzdálenými tématy, 
jako je např. palestinsko-izraelský konflikt? Nežije 
v tamním prostředí, nezná situaci, vlastně se ho celá 
věc bezprostředně netýká, tak proč takové téma zpra-
covávat ve své tvorbě? Není lepší hledět si svého a psát 
o tom, co se děje kolem mě?

tomu o izraeli předchází něco podobného o usa. teda, 
že je mám v oblibě, ale chápu, že je tam tolik divnejch věcí, 
že je třeba mít se, jako před každou velmocí, na pozoru. 
ten text je reakcí na antiamerikanismus a antiizraelství, 
které jsou tady v česku někdy tak silné, až jsem otrávenej. 
je to podle mě  takový zvláštní pozérství. krásnej je záběr 
Martina jirouse z dokumentu český mír, když tam klečí 
před těma demonstrantama, co tu nechtěli americkej ra-
dar a přeskakujícím hlasem na ně řve: „vždyť vy máte 
bejt americe vděčný, co jste dělali, když tady rusové 
rozmisťovali rakety ss 20? hovno!“ jinak na konkrétní 
otázku – je lepší psát o věcech, co má člověk před nosem. 
i když dneska je to všechno takovej globál, že těžko říct.

Nemalá část Izraelců zastává názor, že Izrael je 
v případě izraelsko-palestinského konfliktu agresorem. 
Považujete tento postoj za protiizraelský?

představte si: já nedávno sledoval projevy abbáse i ne-
tanjahua v osn. hlasy izraelských intelektuálů, kteří 
kritizují izrael za neuzavření míru, považuju za logický 
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postoj intelektuálů, za důležitý hlas. ale je mi líto – ti, co 
vyjednávají za palestince nechtějí mír, chtějí v konečném 
důsledku to, co chce pro izrael většina jeho nejbližšího okolí. 
chtějí ho vymazat z mapy. to není ideologické strašení, to 
je fakt. takový „mír“ bych izraelským intelektuálům nepřál. 
jinak ale souhlasím – mír je lepší než válka.

Jistě máte v živé paměti nezapomenutelnou píseň 
o praporu hvězd a modrých pruhů v podání neméně 
nezapomenutelného dua Parkanová/Vyčítal. Větší vlez-
doprdelství si snad ani nelze představit. Co si myslíte 
o sílících protestech občanů USA vůči obamovské pol-
itické linii? Vždyť ti lidé protestují přesně proti tomu, 
co zdejší politici tak velebí a čemu se klaní čelem až 
k zemi.

šmarjá, já nejsem žádnej politolog. jen jsem napsal pár 
textů o postkomunistických pocitech chlápka mezi 
čtyřicítkou a padesátkou. Mně jsou samozřejmě klidný 
protesty proti rozežranosti a chamtivosti ve španělsku 
a usa sympatický. cítím, jako většina lidí, co si dá jedna 
a jedna dohromady, že se globálně něco děje. rozežraná 
amerika a evropa jsou na útesu. nespokojenost bude 
narůstat. jak říkal gándhí: na zemi je dost prostředků 
pro všechny, ale málo pro tolik chamtivců.  

Po dvou vašich předchozích knihách (Orchestr 
kostitřase a Neděle sv. Snipera), které vyšly v Dau-
phinu, jste sbírku Postkomunismus: záškrt vydal 
ve vlastním nakladatelství. Co vás k tomu vedlo?

na každou knihu jsem si musel nějak přispět. první byla 
v družstevní práci, tam je to už jaksi v názvu, s dauphi-
nem jsem zase byl dohodnutý, že si rovnou ze 300 kusové-
ho nákladu 100 kusů koupím. pokud člověk může, zdá 
se mi to lepší, než čekat na nějakej debilní ušmudlanej 
státní grant, na který většinou chtěly nakladatelství, co 
jsem jim sbírky předtím nabízel, čekat. tak mi chvíli 
trvalo, než jsem si řekl, že to vlastně vyjde na stejno, vydat 
si to sám. punkový kapely to dělají běžně a je to brané 
regulérně. svět literatury to moc rád nemá – vydat si vlast-
ním nákladem básničky jakoby snižuje hned na začátku 
jejich kvalitu. v době internetu trochu volovina, i když 
chápu, že samovydáním někdy chybí pořádnej redaktor     
a odstup. výhodou zase je , že to má člověk všechno pevně 
v rukou, což taky není na škodu. Myslím, že už to jinak 
dělat nebudu, dokud bude za tratí fungovat. ta prvotní
chuť, aby to vydal host nebo torst nebo fra a přišily         
k tomu svým logem nějakou apriorní značku kvality, tak 
ta už mě přešla.

Co vlastně bylo impulsem k tomu, že jste si založil 
vlastní nakladatelství?

za tratí jsem si založil jako koníčka. jsem ultra-zelenáč, 

dělám to teprve od roku 2009. chtěl jsem si vyzkoušet, 
jaký to je, dělat knihy od a do z. vymyslet si, co vy-
dat, všechno dojednat, bavit se o knize s autorem, 
překladatelem, grafikem a redaktorem, domluvit se            
s tiskárnou. na začátku jsem si řekl, že první přikázání 
za tratí bude – nevydám nic, co jsem si sám nevymyslel, 
vymýšlení omezeno dvěma tituly ročně.  druhý – žádný 
státní granty. třetí – dělat to pořádně, i když jsem mini-
nakladatel. trochu to žere peníze, ale dává to příjemnej 
pocit, že dělám něco, co mě hrozně baví a protože se živím 
jinak, nemusím dělat žádné kompromisy. vlastně luxus.

Přihlásíte svoji sbírku do Magnesie litery?

ne. proč? jak vás taková věc napadla?
 
Ptám se proto, že je to nejprestižnější literární soutěž 
u nás (byť literárně soutěžit je úchylná představa).              
Za 200 000 se dá v pohodě absolvovat ve dvou cesta kolem 
světa nebo vydat 15 titulů. Čistě teoreticky: do čeho 
byste oněch 200 000 investoval? Zároveň je to i soutěž 
nejtragičtější, a jako jediná, v porovnání s Českými lvy 
apod. probíhá na televizních obrazovkách ze záznamu. 
Proč myslíte, že tomu tak je? Aby snad náhodou nějaký 
neposlušný literát neřekl něco protistátního? Jak 
na vás působí snaha televizních patvůrců napodobovat 
rádobyvtipnými scénkami všelijaké ty šousoutěže Spor-  
tovec roku apod.? Ale možná si to samé, co vy, řeknou  
i jiní autoři nebo jejich nakladatelé, totiž: proč bych 
jim to posílal, když to stejně nemá cenu a nezajímá mě 
to. Nejde přece o to, zda-li jste, nebo nejste profík lite-
ratury. Jde o literární hodnotu díla, a tu vy, jako autor, 
nemůžete posoudit. Kdyby se o přízeň poroty uchá-
zely letos vyšlé a těžko opominutelné tituly jako např. 
sbírky Janoty, Kasala, Správcové, vaše sbírka a další, 
to by už přece porota měla z čeho vybírat, nemyslíte?

napadl mě vtip, jak za normalizace ukazujou cikánovi fot-
ku husáka: „ty, znáš ho?“ „ne,“ odpoví cikán a vytáhne 
svoje fotky: „a ty tady pištu a gejzu znáš? vidíš, neznáš. 
ty neznáš moje kamarády a já zase neznám tvoje.“ nemám 
rád, když se míchaj světy, co spolu celej rok nekamaráděj 
a najednou si padaj kolem krku. jsem přesvědčenej, že li-
teratura nemá s kamerama nic společnýho. navíc – čím 
dál víc se tam producírujou podivný panáci, který by 
bylo slušný vypískat a ne jim tleskat. Ministr kultury tam 
vleze na pódium a řekne, že musí pár knih, překladatelů, 
nakladatelů a tiskařů  dát zastřelit a pak předá cenu. no ty 
vole! byl bych radši, kdyby za ty prachy minerálka vydala 
znova třeba sebraný spisy bohumila hrabala.  i když to už 
měl dávno udělat nějakej pivovar. 

Domníváte se, že nedůvěra k cirkusu na kolečkách, 
jakým se stala Magnesia litera, je mezi literáty 
rozšířenější? Je možné, že by paralelně s onou oficiální 
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literaturou koexistovala i jakási literatura neoficiální, 
zato však mnohem kvalitnější, než ta magnezioliterní?
Myslím, že už jsem se k Magnesii vyjádřil. já už si dneska 
nedělím literaturu na oficiální a neoficiální. jak by se to 
poznalo? kdo dostane cenu, už je automaticky oficiální,  
a kdo si drápe angažované agitky, tak je automaticky avant-
garda? no tak snadný to asi nebude. když jsem si nedávno 
s hrůzou přečetl debatu pod nějakým článkem   tuším 
v advojce, zděsil mě Milan kozelka svýma ubohýma vý-
padama proti jáchymovi topolovi. nakydal na topola, že 
je oficiální ubožák a silně z toho vycházelo, že kozelka je 
statečnej, co se nezaprodal. pak jsem se podíval na žádost 
o víceleté literární granty a hele – kozelka si tam žádal 
o hnedle 100 tisíc na to svoje revoluční psaní. no hnus!   

Proč nechcete na vydávání knih grantové peníze?

naši zástupci nás dřou, kde můžou, nejsou ochotný 
vystavět překážky rozkrádání společných peněz a pak 
milostivě, trapně utrousej pár drobnejch na živou kul- 
turu. je mi fakt líto těch, co jsou na grantech závislí. tohle 
dělení chlupu na dlani je ponižující pro příjemce i pro 
grantové komise. ať si políběj – zvednou daň na knihy na 
17,5 %, zničej tim, co můžou, a pak z těch peněz rozdaj 
granty za pár milionů?  na kulturu revolver nebo besser-
schmitt!

Nakladatelská hrdost je pěkná věc, ale prachy si            
za ni nekoupíš. Je morální nebo nemorální chtít od 
nakladatele po autorech finanční spoluúčast na vydání 
knihy? Mám na mysli zejména poezii, která vychází      
v malých nákladech, celý náklad se prodá horko těžko 
a výdaje na výrobu se nevrátí ani náhodou.

neprožívám to v morálních kategoriích. buď si někdo 
může dovolit něco vydat, autor nemusí kromě básní do-
dat nic a ještě mu vydavatel zaplatí (sci-fi z roku 1929) 
nebo se holt dohodnou, že bude muset přispět. dát 5.000 
na svoji věc by pro básníka  nemělo být nic, nad čím by 
se měl pohoršovat nebo rozčilovat. když chce knihu, 
něco to stojí. když mu stačí internet nebo podomácku 
rozmnožené básničky sešité režnou nití, tak to taky přece 
jde. běžný náklad poezie je dnes 300 ks. reálně 150 ks 
autor rozdá mezi kámoše a příbuzné, 50 se prodá a zbytek 
někde polehává do soudnýho dne. když už si nakladatel 
vybere nějakýho básníka k vydání, tak je podle mě he-
zký, když do toho jdou s prachama napůl. básník dostane 
po vydání polovinu nákladu a dá půl výrobních peněz. 
Momentálně v týhle kotlině ideální.

Jaký smysl potom vlastně vidíte ve vlastním naklada-
telství (jestliže se půlka rozdá a prodá se jen 50 ks)? 
Pojímáte nakladatelskou činnost jako osvětu? 

vydat knihu je pro mě kombinací několika věcí: něco 

konkrétního udělat – pro ostatní i pro sebe, být u knížek 
i jinak než jako obchodník, pochopitelně vydat něco, co 
mám rád a jinej to nevydává. ten rozdávací model platí 
hlavně u poezie, jinak pořád platí: stačí mi, když bude 
nakladatelství na nule. to je ideál, já schválně nechci 
dělat nakladatelství jako hlavní zaměstnání. věci osobně 
umělecké se nemají míchat se zaměstnáním. když                
z toho mají bejt peníze, logicky to některý věci deformuje. 
nevylučuju, že i tak to může fungovat, ale moc konkrét-
ních dobrejch zkušeností neznám. no a musí mít člověk 
kolem sebe lidi, který mu pomůžou a jedou na stejný vlně 
entuziasmu. jinak jsme všichni ztracený mrtvoly z nák-
upních košíků. já mám kliku, že to zatím můžu dělat, jak 
chci.

Spatřujete rozdíl mezi poezií a písňovými texty (v nakl. 
Za tratí jste vydal zvukovou knihu Zpěv do odposle-
chu víc – texty českého noise, hc a punku)? Čím vás 
písňové texty oslovily, že jste se je rozhodl vydat?

písňové texty jsou speciální činnost. dost náročná, 
pokud zpěvák nemá zpívat kraviny a má mu to z pusy 
jít přirozeně. já jsem hodně na muziku. Mám jí a textů 
plnou hlavu. i takových útržků. kdysi jsem si dokonce hrál          
s něčím, čemu jsem říkal songismus – reagovat na to, co se 
v průběhu dne děje vždycky nějakým vhodným kouskem 
textu písně. při náhodných setkáních, v zaměstnání, do 
telefonu. celkem prdel, jen to chce, aby hráli i lidi oko-
lo, jinak je člověk za magora. zpěv do odposlechu víc je 
pocta punkové scéně kolem silver rocket. ta se mimo 
jiné vyznačuje tím, že její texty jsou něco, co mi zůstává 
v hlavě, a klidně je vyřvávám na koncertě i po čtyřicítce 
a nestydím se za to.

Co si myslíte o současné podobě punku? Punkové kon-
certy sponzorované „red bullem“, punkáči stojící 
ve frontě k bankomatu atp. Je to osud každého odporu?

já znám samý naprosto obdivuhodný punkáče. co něco 
uměj, dělaj pro druhý, nepapouškujou žádný pitominy 
furt do kola, ale jsou to dost disciplinovaný lidi, který 
vědi proč a co dělají. znám úchvatný koncerty, který si 
kluci platěj a organizujou sami. dá se od nich učit píle 
a zodpovědnost. to je pro mě dneska punk – stávat se 
dospělej tak dobře, až je to společensky pozitivně podvrat-
ný. čím budeme dospělejší, tím budeme nebezpečnější. 
dobrý punkový heslo. že si občas vybíraj peníze z bank-
omatu, nemůžu vyloučit. jak je načapám, tak jim vyčinim.

Co si myslíte o autorských čteních? Je nutné slova          
z papíru dostat do etéru? Příp. není to v dnešní době 
pouhá propagace jako každá jiná? 

autorský čtení beru jako spisovatelský koncerty. trochu 
lituju prozaiky. Málokdy můžou přečíst něco v celku, 



takže vytrhávají z kontextu cáry textů a snaží se nějak 
dostat publikum na svojí vlnovou délku. básníci by to 
měli teoreticky mít snazší. rád vidím a slyším živé au-
tory. někdy mě to baví moc, jindy skoro vůbec. někdo 
má charisma, někdo je leklá ryba. někdo se na veřejnosti 
ztopoří, jinej se scvrkne. některé texty jsou navíc tak 
nevhodné pro veřejné předčítání, že se až divím, že to 
někdo zkouší. ale obecně si myslím, že číst svoje texty 
lidem osobně je pro autora sváteční věc. vážim si toho, 
když můžu. jestli je to taky propagace? jestli tomu slovu 
rozumim, tak to asi těžko může propagace nebejt. jsem 
pro takovou propagaci. psát si pro sebe nechci.

Sledujete soustavněji současnou literární scénu, 
případně přímo poezii? Zaujaly vás některé ze sbírek, 
které vyšly tohoto roku? 

sleduju. jsem za to sledování dokonce placenej. zůstanu 
na českým písečku. ale stejně –  svět vydávaný poezie se 
nedá ustíhat. ty soukromý vydání, časopisy, internety. 
takže nutně je to jen zlomková znalost toho, co mezi lid-
ma obíhá. já mám rád různý styly. když je paleta široká, 
vějíř rozprostřenej. chvíli punk, chvíli jazz, občas soudobá 
vážná, sem tam country nebo zase najednou hardcore. 
Mám to rád pestrý. něco pochopitelně radši a častěji. 
teď momentálně mám v hlavě nejvíc víta janotu a jeho 
sbírku jen třídit odpad nestačí. pak pochopitelně adama 
nenadála aka arana satana, jehož knížku mužných básní 
jsme společně s Martinem hůlou a autorem s nadšením 
vydali. silně mám rád jurodivé texty víta kremličky.        
a taky to vysočinské blouznění Miloše doležala, to je oř! 
no a taky tu intimní kuchyňskou revue petra hrušky ob-
divuju. jo, a jsem taky obdivovatel textů Milana langera, 
jehož texty zhudebňovali chicago i. r. a., a pochopitelně 
textů pavla zajíčka, ale ty jedině v autorském provedení, 
to je masox! jo a ještě vlastně – vratislav effenberger, 
dlouhá báseň Mdloby, rok 1960, ale já se k tomu dos-
tal, až když teď vyšel druhý díl jeho Básní. nad tím jen 
kroutím hlavou, v tuhle chvíli to považuju za maximum 
možného při pokusu o básnické vyjádření.  no a pak jsou 
tady holky, že jo. kupodivu, proti klukům vydávají málo, 
což člověku tak nepřijde, ale většina vydaných básnických 
knih je od mužských. takže já mám teď v oblibě básničky 
a texty Michaely keroušové. dohodl jsem se s ní, že je 
spolu vydáme v za tratí. takže, první ženská v zatím 
100% chlapský stáji!

Zajímá vás recenze/kritiky současné poezie? Kromě 
webových stránek vašeho nakladatelství, pár recenzí     
a rozhovoru je vaše kniha Postkomunismus: záškrt 
jakoby utajena. Plánujete pořádat autorské večírky 
svého nakladatelství? Plánujete nějakou propagaci?

recenzentům poezie nezávidim. je to těžký psát recenzi 
obecně – a na poezii dvojnásob. protože jsou to vždycky 

nějaký subjektivní soudy na ty nejsubjektivnější emoce, 
někdy balený do objektivní omáčky. jsou jiný estetický 
kódy, jsou různý party, někdo je tichej, jinej hysterickej, 
někdo má k sobě s autorem blíž, někdo nemá zastání, a tak 
je neviditelnej. konkrétně k postkomunismu: nepovažuju 
sbírku za utajenou. psalo se o ní dost. ale hlavně: už 
pětkrát jsem z ní mohl číst živě, což se mi před tím nikdy 
nestalo. byl jsem s ní ve fra, v unijazzu. četl jsem z ní 
na gymplu, na punkovým festivalu, na hradní zřícenině. 
na to, že jsou to politický básničky, který pro mnohý 
žádný básničky nejsou, jsem si s postkomunismem zatím 
hezky poeticky užil. 

Chtěl byste závěrem něco vzkázat čtenářům Psího vína?

nedávno jsem dostal od kamarádky elišky placku – 
odznak. je na ní strom a nápis: nenech se pokácet. je 
to agitka šumavská, ale já si myslím, že je to mnohem 
obecnější zvolání, co se dá použít na veřejnej, soukromej  
i uměleckej život.

milan valeš  činŽovní dům24





jako by byly
utěrky na poslední pohledy
vlasy & deštníky ulice

vycíděné od spěchajících
v expozici daguerrotypu
proč nemůžeme

cestovat zpět (v
čase)m matematicky 
nedokazatelném éteru

obě cesty klínem
výš přes vrchol či
po svahu zpátky

dolů k jednoznačnému
„výbuchu ticha“
ohlašujícímu zničující

jednotu
významu 
udržovanou složkami za

jinak velice protivným
cukáním hmoty
mžik po mžiku

se opětovně zjevuje spíš než
aby trvala vlněním když tik
nedokázal fyzicky

vrátit ťak číkoli matematika
to byla (i kdyby boltzmannova)
jako přesvědčivé směřování zpět

v čase a stejně tak vpřed devět
– pět – čtyři
jedna – 0 – dál

což není paradoxní
alespoň co do
virtuálních hranic slabikáře 

***

sir arthur eddy
též vhozen do 
blátivé vody

oceánu en route
odečítaje
čaj uzmutý 
příčinnosti
zohýbal quakery
zmrskal spojení

od jedné k
opačné straně atlantiku 
neschopen

náhle chraň
1.000 dvojbarevných tučňáků   
a) modrozelených b) šedomodrých

c) šedošedých tísnících se
d) žlutožlutých
opět a jejich

červenomodrá jména přibitá
k ceduli útesů proti jejich
předčasnému zmizení

****

z časných (zpátky k věci)
vystavení 
potřebné délky až k

vývoji vyhlazujících mobilit
průčelí domů
asimilovaná do

přenosů planěk planckova
jednotka znovuzaujímající
svou celistvost

znemožněním vlnové
interference v bezpečnostním 
skle vyrobeném

při tříštivé události
vzdorovitost vůči
rekombinacím co je

přítomné když „čas“ není
mimo náhodné okolnosti
anorganiky a organiky

kolemjdoucí vlekoucí
dočasné stopy
z páry vysoké jak oni sami

„podívej vzduté vlny země“
„kouře bez ohně“
stálost rozhnípaného stehování

gIlbert adaIr
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*****

jeřáby umouněné od páry
oblé ošoupané kufry z kůže
řasené naleštěné chrániče 

kloubů špinící vzpomínky
na předky žábu
proměněnou v křepelku

zjevně divoce rozšířené
obecné přesvědčení sakra
hitparády fanoušků provize 

na libru ztráta kterou pocítíme
jako kdybychom jeli
zpět do chicaga
 
ale jako zvířata
s dvojitými zády, která jdou
uvázat dieselový

konec vlaku
vždycky pak
zacouváme nazpátek do

penn station
vsuvky mrskající se
jen aby byly vidět

zatímco my stále
šlapeme dočasnou vodu
okolo prosvícených snímků

******

prostor ploché opadání vln
to nejpravděpodobnější
je zjevně naopak 

přezkoušení proti
ctnosti metronomu 
pánevní slovník

žvásty! pomeje! říká cecilia payne-
gaposchkinová roku 1919 slavná 
léta už za sebou před

ní týmový výzkum
vysoké svítivosti světelných
oblaků ve statku svým způsobem

setřít složky
harvardské vodíkové hydry
„v protisměrných vrstvách hvězd“

alarm vyťukávaný evolucí
v dosahu skupinek
které na oplátku mají

býti nepatřičně
odlepené následkem
prkna které trčí jak

mokřad řadou kravích provázků
evakuace ovčáci
rohož rozladěnosti s nákresy

z kyselých mrakodrapů
vážné snímky
stále

ustálené ale ne tak dlouho doznělé
zpětné ozvěny 
pikové domknutí těžkých vík
 
stále se nestalo musí se ale
možná ne nebo
nebude mít zcela

ten předpokládaný návrat
když klapot hlíny
vymazal úhyn

přeložila olga peková

gIlbert adaIr







hans Wap

Wanted dead or alive

když nepoužíváš kreditní karty
mobilní telefon ani internet
žádnou zákaznickou kartu supermarketu
můžeš být stejně jako usáma bin ládin 
dlouhá léta k nenalezení

pro jednoho byl svatý
pro druhého vrah

říkají že ho zabili
ale tělo jsme ještě neviděli

podle některých elvis žije
a s usámou to nebude jiné

podle jedněch novin
že se při zatýkání
schovával za ženou

to ovšem musela být korpulentní dáma
protože bin ládin sám
má kolem metru devadesát

ale budiž tedy mrtev
a mučedníkem
v očích svých příznivců

ať tam na něho na onom světě 
čeká 72 panen 
aby se navěky
za nimi mohl schovávat

suMMertiMe

v anglii horké léto
ve zbytku západní evropy chladno a vlhko
hlavně vlhko
tak tedy do řecka
kde máme požadavek
1400,00 euro na hlavu

v řecké demokracii
se volilo „hlasováním rukou“
tak budeme taky volit
na terase
na břehu středozemního moře

budeme hlasovat pro ještě jednu láhev vína
(bez pryskyřičné chuti)
a vedle něho postavíme ouzo
abychom se to odnaučili
vyrovnáme to těmi 1400,00 eury
podle mě našetříme ale ještě víc

dost na to abychom s sebou vzali
jednoho utečence nebo i tři

taKové ty věci

tisíce let
jsme si žili poklidně

trochu lovili
tu a tam utrhli ovoce

takové ty věci

díky tomu že jsme s přesvědčením
provozovali tu nejstarší společenskou hru

se obyvatelstvo planety rozrostlo

průmysl byl nezbytný
hromada odpadu vyšší než Mont blanc

azbest a baterie jsme posílali do afriky
nové léky zkoušeli

na lidech z chudých zemí
továrny stavěli na místech

kde o odborech
v životě neslyšeli

pořád dokola
ještě jednou hodíme kostkou

lízneme si kartu
a čteme došlo k omylu

v bance ve váš neprospěch
musíme zaplatit pokutu

a vrátit se zpátky na začátek

topoGrafie

okurka se zdála nevinná
rajče podezřelé

salát a paprika jsou spolupachatelé
tak to klidně může být

rychle jsi vinný
když se tvoje nevina nedá prokázat

německo obviňuje španělsko
a ve westlandu

už týden
vázne obchod

do scheveningenu přijel nový host
autem a helikoptérou zároveň

zdánlivě všudypřítomný
bude loupat okurky
pro bělehradský trh

a když srbsko téhle zeleniny odkoupí dost 
může hned přistoupit k evropské unii
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napůl něMec

můj otec je pravý holanďan
moje matka původem němka
to ze mě dělá napůl němce
hlavně v roce 49
kdy jsem v šesti letech
čtyři roky po válce
šel do první třídy

dneska by se řeklo
že moje pozice
měla vyhlídky na zlepšení

kdybych měl tehdy právo
na jeden telefonát
zavolal bych si
advokáta

místo toho mi muselo
stačit šest brýlí
každý den mi ty
co jsem měl srazili z hlavy

paní které pracovaly
u optika
mě měly rády
krmily mě limonádou a lékořicí
obličej mi dávaly do pořádku
a nasazovaly nové brýle

doma říkali
že ten fotbal nesmím hrát
tak zuřivě

opačný případ ZdoMácnění

pocházíte z jiné země
a chcete se usadit v nizozemsku?
tak to se musíte naučit náš jazyk

může to být s přízvukem
ale aby bylo rozumět

podívejte se na www.inburgeringscursus.nl
a bob’s your uncle

dost o našich cizincích
podívejme se na opačný případ

louis van gaal je v německu vcelku krátce
jeho sláva stále roste
do němčiny 
si přidává nesčetně slovíček a výrazů

nezatížen rozpaky a vědomostmi
šíří z balkonu v Mnichově
svůj vítězný křik

není divu že každý komik v německu
van gaala napodobuje
youtube tím přetéká
jen zadej: adolf van gaal
a dostaneš desítky tipů

opravdu se stalo

děda mé ženy byl za války
lékařem v arnhemu

jednou ho vzali k německému vojákovi
který ležel na venkovské káře

se střevy venku z těla
ptali se jestli ho může zachránit

na jednu stranu německé vojáky nesnášel
na druhou stranu byl lékařem

tak to všechno do němce naházel
a zašil tak dobře a tak špatně 

jak jen uměl
bez operačního sálu

a veškeré hygieny

jak válka dopadne
nikdo nevěděl

ale tenhle voják ji nevyhraje
myslel si

po mnoha letech přišla návštěva
jeden chlap přišel děkovat

že mu zachránil život

před válkou 
roky trpěl

na bolestivou
a dlouho trvající zácpu

a od té doby co mu nizozemský lékař
vnitřnosti přerovnal

byla jeho stolice v pořádku
a pravidelná

že se podle ní mohly seřizovat hodinky

byl tu jen jeden
kterému sračky nešly z těla ven

a to byl děda mé ženy

jaK udělat Z jilMu sMuteční vrBu

ulice ve které bydlím
se objevila na nákresu

navrhovatel
který bydlí v jiném městě

vyvinul plán
který byl schválen většinou

všechny naše stromy jsou vykopané
až na osmdesát let starý jilm
za který jsme tvrdě bojovali

strom je teď posunutý o pět metrů
pět metrů

výsledek nekonečných schůzek
při vlažné kávě

s nervózními úředníky
výsledek – ničím nerušený výhled

na odlesnění

přeložila eva Bilská

tato báseň pochází ze sbírky de laatste lemming (2008), 
nakladatelství de Weideblik

hans Wap



dImItăr kenarOv: apOkryfní zvířata

všechny autorovy příjmy z této knihy budou věnovány sofijské zoologické zahradě.
dimităr Kenarov

Moucha v letadle 
Georgimu Gospodinovovi

poprvé tak vysoko,
kam ještě žádná moucha
neletěla a kde, kdybys to nebyla ty,
by nikdo neuvěřil,

jak nenuceně lezeš
po nouzovém světle jako po vesnickém okně
s výhledem do nedostupné zahrady,
a vybavuješ si třeba

borůvkovou zavařeninu se smetanou
nebo další pozemské slasti
ze svého krátkého dětství,
kvetoucí švestky, bílý akát,

bzukot v jednom z líných odpolední
nad starcovou rakví,
kdy jsi ještě stále mohla vnímat
cvrkot svých vlastních křídel

a bylas natolik důležitá,
že měli chuť tě na stole zabít.
nyní jsi už rychlejší
než kdykoli předtím, v jedné sezóně

zvládneš několik světadílů
a tvé chaotické trajektorie 
jsou narovnány v přímých letech
z místa a do místa b,

oči, ty fasetové rubíny
v klenotnici tvé hlavy,
jsou k nepoznání obroušené
jako hladká plexiskla,

z nichž je stále jeden 
a tentýž pohled z jakéhokoliv úhlu:
nekonečné nebe, sem tam obláček,
nevysvětlitelná pavučina cest.

která z tvých prababiček
si představovala podobnou budoucnost –
vyklápěcí stolky přeplněné
vakuovanými polotovary

a ty, bezútěšná, zády otočená
k tomuhle všemu, vychrtlá
upíjíš plachý ločík
jenom z oslazené kávy,
když poté znovu přilepíš nožky
k svému oválnému oknu,
které – tomu věř – nikdy
neotevřou pro tebe.

drobný hmyz s neduživým chobůtkem
a zbytečnými křídly z křišťálu,
dokonce ani jonáš se necítil
tak opuštěn v břiše velryby,

a zřítí-li se náhodou letadlo
doprostřed ohromného oceánu,
jen tvé tělo o šesti písmenech
nebude nalezeno, moucho.

hMyZí říše 

Mravenci mají královnu.
včely mají královnu.

kudlanka stíná
tyranské krále.

jen v hmyzí říši
panuje spravedlnost.

sonet o holuBech 

živí mrtví špinaví nemocní betonoví ptáci
slepené peří krhavá zarudlá očka
krátké zakrslé paralytické nohy se belhají špiní
římsy střechy kanály zadní dvorky
tržnice náměstí chodníky silnice smetiště
zobou zatuchlý plesnivý chléb hltají
plasty nylon sklo použité prezervativy
nemoci nemoci nemoci nemoci nemoci nemoci
bez hlesu umírají zmordovaní zbědovaní
střeva srdce peří krev mozek kosti
zcepenělé oškubané mrtvoly mršina
všude viditelní neviditelní současně
jedí létají snáší serou hynou hnijí
živí mrtví špinaví nemocní betonoví ptáci.

filip kotlář   divadlo jana nebeského32
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ptaKopysK 

když mě bůh tvořil, vypadl proud.

„pane, proč právě mně se pořád dějí
tyhle věci?“ – zeptal jsem se v té tmě boha.

bůh se naslepo dotkl mého kožíšku
zpocenou rukou laboranta, ohmatal
můj bobří ocas, nohy
s plovací blánou, a poté, jako by předvídal
svůj nezdařený pokus, rozechvěle

pohladil můj příšerný zoban. jeho ruka
se odtáhla se zděšením.

„zpropadená elektřina!“ – zamumlal on
z té tmy. – „v tomhle bohem zapomenutém
státě nemohu stvořit jediné zvíře
jako lidi. není proud, není voda,
nejsou peníze na vědu ani kulturu.“

slyšel jsem, jak se bůh zrychleným krokem
vzdaluje. následovalo opakované hřmění (to jak se 
rozletěly
nebeské křivule a zkumavky) a uragán
z prudkého prásknutí dveřmi.

zůstal jsem sám ve tmě. pláč
jsem měl na krajíčku, ale bůh jaksi zapomněl
na slzné ústrojí. vyšel jsem
do zahrady, kde třpyt měsíce
ovlažoval vláknitou kůži krajiny 
jako navlhčený ručník. ticho.
křivolaké stíny stromů. vytanula mi na mysli
všechna ta zvířata, narozená
pod nešťastnou hvězdou. ochromená,
osiřelá, osleplá, ta, která
nespatří světlo dokonce ani tehdy, až znovu
pustí proud. z vejce vyklubán,
sající mléko, vím, co znamená
nesounáležet. ať s těmito… nebo s tamtěmi…
takhle báseň zůstane
nedokončená…

lišKy 

i kdybych si oblékl kožený kabát, budou mě mít rády
pořád stejně, budou se mi lísat k nohám,

jako by se nechumelilo, budou rdousit mé kožené boty
a hopsat v kruhu kolem mě, dokud

se nebe nezachmuří a tráva nezjihne.
Malé soumraky, malé slzy.

když si s baterkou prohlížím jejich oči,
nebo jim svítí v ústrety mé auto,

anebo otevírám ústa, abych vyslovil světlo,
sépiové korálky se sypou po poli,

nikoli prostá ozvěna, ale oheň a srdce
mnohokrát znásobené, luminiscenční ticho.

žily snad kdysi v zoologické zahradě?
vystupovaly v cirkuse? co je to za zvyk,

který je nutí, aby mě následovaly – lidskou bytost,
vzpřímeně kráčející jako nabitá puška?

kdybych tuto noc mohl opustit domov – ó, lišky,
vlezl bych do vašeho primitivního brlohu, kde

se moře vzdouvá a země vzdychá
a vlhká hlína se mísí s vaším pachem,

a mé ruce, co nás rozdělují,
rozbíjejí poslední železné pasti rozumu.

dImItăr kenarOv: apOkryfní zvířata
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cyril s MetodějeM a vlK 

kvůli dni slovanského písemnictví a kultury
zavřeli cyrilici do klece
v sofijské zoo: pestrobarevná abeceda
za široce rozestoupenými mřížemi. šťastní

prvňáčkové, krátce po konci školního roku, 
pokřikovali:
„to vám patří, písmena!“ – a začali po nich házet
tyčinkami; potom odcházeli
ke kleci s vlky, budícími mnohem více

nadšení než písmeno
„v“.

v předvečer Mých 113. naroZenin 

kdybych byl člověk, oslavil bych zítra pětadvacetiny,
vypočítal jsem si podle nejnovějšího vzorečku
pro převod psích roků na člověčí.

25 let, štěkám si v duchu, no to jsem hafan
v rozpuku mládí, čtyřnohá květina
na chlupatém palouku jarního podletí.

Motýli mi usedají na ocas, na uši
a vážou mi mašle jako nějakému pudlovi –
je to sentimentální, a snad až kýčovité,

ale někdy zatoužím po špatném vkusu:
slunce zapadající nad obzorem moře, cukrující 
hrdličky,
chlapeček oblečený do námořnické uniformy.

vše mi je prominuto: jsem mladý
a smím používat slovo „pěkně“
znovu a znovu. pěkně, je mi pěkně,

když mě hladí, když mě koupou
a kupují mi speciální frolíky
k narozeninám;

a ti, kteří myslí na smrt,
ať píšou básně.
já jsem mladý navzdory mým 113 rokům.

autopsie BýKa před žáKy střední 
ZdravotnicKé šKoly (ajtos r. 1926) 

bílý býk v trávě na zádech. z tohoto úhlu pohledu
připomíná mrtvého jednorožce nebo dia,

obklopeného šestnácti európami v černém,
jež pomstily svou čest. ústa

páté zleva zamrzla v neskrývaném
úsměvu. jen si ho vezmi, parchanta mizernýho!
ostatní vyzývavě hledí do objektivu a chlubí se

kýženou trofejí. za chvíli, jak vědí,
přijde vyvrcholení: rozpárání břicha,

z něhož začnou vyndávat střeva, ledviny
a srdce, a poté nejmladší z nich
svými něžnými prstíky vytrhne

božská varlata, poválí si je
mezi dlaněmi a prudkým

stiskem ruky je rozmáčkne jako oční bulvy.

to proto se tamti dva muži dívají
tak vyděšeně? ten první, v hnědém obleku

s kloboukem na hlavě, je zřejmě ředitel
střední zdravotnické školy v ajtosu. on to

nezavinil, to je jasné, ale tady není nevinných.
štíhlý krasavec v bílém plášti

je chirurg, který si cestou sem myslel,
že anatomickou demonstraci provede

na svých nevinných žákyních. teď má ruce
spoutány za zády, zkrotlé jako kopyta
obětního zvířete. jeho lidské vzezření

mu nepomůže – všichni už znají
jeho ničemné triky, padoušské

proměny. společně s vykuchaným býkem
skončí chirurg i ředitel v hrobě.

též hrobník, jakkoli je to mrzuté.

nakonec přichází na řadu neviditelný muž, skrytý
jako toreador pod černou rouškou. dívat se

na zločin z úkrytu vůbec není
beztrestné. třetí žena zprava, ta

s klandrem, se k němu pomalounku přiblíží
a – nato – jednou jedinou ranou probodne

kyklopovi oko, jeho skleněné panenství.

přeložil Marcel černý

dImItăr kenarOv: apOkryfní zvířata
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kOnrad góra

teXt na oBjednávKu

jeho vzduch je vyčištěný dlátem, to je polsko. 
jeho pohled tají hloh na šrotišti, to je polsko. 
bláto, jeleni, třesk střelby v pšenici, to je polsko. 
turbína i s vazelínou vyrvaná z kotelny, to je polsko.
listopad v malém, mastném měsíci, to je polsko.
album na pavouky na zasedání rady, to je polsko.
třes, který zbývá po skončené dřině, to je polsko.
zakoktání ve správně odrovnané chvíli, to je polsko.
bažant, ta slípka s turbodmychadlem, to je polsko.
ježek a dva kluci, to je ve všem všudy polsko.

ježek a dva kluci, to ve všem všudy není polsko. 
bažant, ta slípka s turbodmychadlem, to není polsko.
zakoktání ve správně odrovnané chvíli, to není polsko.
třes, který zbývá po skončené dřině, to není polsko.
album na pavouky na zasedání rady, to není polsko.
listopad v malém, mastném měsíci, to není polsko.
turbína i s vazelínou vyrvaná z kotelny, to není polsko.
bláto, jeleni, třesk střelby v pšenici, to co není polsko. 
jeho pohled tají hloh na šrotišti, tam kde není polsko. 
jeho vzduch je vyčištěný dlátem, to není polsko. 

(technická připomínka pro eventuálního překladatele: v 
případě překládání tohoto textu do jakéhokoliv jazyka 
prosím o překlad pojmů „polsko“ a „není polsko“ místním 
ekvivalentem; například v případě překladu do švédštiny 
přeložit jako „švédsko“ „není švédsko“. tibeťanům, 
Kurdům, Baskům a podobně, lidem bez státní příslušnosti, 
anarchistům atd. ponechávám volný výběr)

(poznámka překladatele: s typicky českou svévolností, v 
polsku známou a tradovanou, ponechávám polsko tam, 
kde je i není)

praMen

proud žen zpřed plusu 
se rozlije do mrtvých bytů
proudy mužů zpoza plusu
   
    8. 01. 07
ZačáteK

jdu lesem, vytahuju větev zpod nohou,
vidím její ostřejší konec,
vidím konec.

v továrně

teď to uvidím okem k vidění,
teď tam spatřím, co je okem k spatření,
teď to uslyším jako píseň z masa,
podstrkovali nám jazyky časopisů,
zneužívali jsme časopisy jako jazyky:
v továrně shořel čalouník schovaný v gauči,
já ještě vlastním dvě oči,
oko k vidění, oko k spatření.
v továrně se rozpouštěl lůj a vřely naše nozdry,

zůstávali jsme špinaví, aby si nás nepletli s lidmi.
teď to uvidím okem k spatření,
teď to tam spatřím okem k vidění: 
ve dvoře továrny uschnul kaštan a 
k poctě hysterie davu na něj pověsili 
loutky z loutkářského kroužku – z domu na sídlišti.
já ještě vlastním dvě oči,
ještě vidím okem k vidění,
ještě mám co spatřit okem k spatření:
v továrně se sestupuje po konstrukci požární věže
do děr v gauči, v nich se uvelebíme jako v bělmu oka. 



praMen

proud žen zpřed plusu 
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v továrně shořel čalouník schovaný v gauči,
já ještě vlastním dvě oči,
oko k vidění, oko k spatření.
v továrně se rozpouštěl lůj a vřely naše nozdry,

zůstávali jsme špinaví, aby si nás nepletli s lidmi.
teď to uvidím okem k spatření,
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ve dvoře továrny uschnul kaštan a 
k poctě hysterie davu na něj pověsili 
loutky z loutkářského kroužku – z domu na sídlišti.
já ještě vlastním dvě oči,
ještě vidím okem k vidění,
ještě mám co spatřit okem k spatření:
v továrně se sestupuje po konstrukci požární věže
do děr v gauči, v nich se uvelebíme jako v bělmu oka. 
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něKdo, Kdo Zasahuje do Mé nenávisti

následovala křeč a znásobení zisků
v řadách nul, za kterými stojí člověk
s hlasem výhradně z křečí. někdo, kdo
zasahuje do mé nenávisti, jí dává
moc a vybírá šílenství. 
    prozatím
se neví. přestupuju, kde všichni, a najisto
věřím, že tě znovu uvidím, po létech
bez nádechu, celého opuchlého vzduchem,

ale to nejsi ty, ty jsi nikdy neblábolil slovy 
bez obsahu. jak žít vzpomínkou, když vědomí
odchází s ničím poslem, který dolétl s pomatenou 
zvěstí, a je čas poslat ho na patřičnou adresu. jako
provázet mrtvé pamětí živých a 
s tupou horlivostí prohazovat strany. 
                                  lžu si ještě 
chvilku a dopíjím slinu, kterou jsem ti vzal, aniž jsem tě 
vzbudil.

polsKo

zpočátku jsem saprofágem paměti. pak to vyspávám,
a zalykám se sám sebou. suší mě. strop 
zaváhání, jakási střecha nad hlavou. bdělost 
a sebeobrana, celá stupnice práva. je to jejich
jídlo, ale já kradu. slovo 
za slovem v promlkách nenávisti, když

se mi podaří mlčet, a cvičím se v tom jak dýchat
tvým snem, tvým mužem, tělem,
dětmi, penězi. naděje zvířat. 
za hlad smrt. 
   zůstane ti zdlouhavá
stopa. opruzenina. vítr, který rozvál to sklo
v chroptění považovaném za vzduch, jazyk, lůžko, práh

domu, hranici, které přijímáš jako svůj život. ten
všechen kov, slitinu masa a země. ne 
jídlo, kterým se pacifikuje paměť druhu,
nesmyslnou bolest, která tě stahuje k sobě na-
nic rukama, k ničemu rukama oráče.

nezapomeň, že ho krmí tebou, tvou silou, strachem,
že vítr nedovolí ubírat se v našich stopách. 
jsme ztraceni – v tom jediném objetí. 
všechno je kov, slitina masa a země. 

vZduch

když nabíráš vzduch není slyšet
dech má být hodně rychlý
pro člověka nepostřehnutelný a neslyšitelný
musí být pozorování
musí být dán pokyn k společnému dechu
je třeba se střežit klamné celistvosti
cvičit klamný dech
je nutné nabírat vzduch a zpět vracet hrůzu
zpět musí být odevzdána hrůza
musí to být vybraný vzduch
vzduch vybraný z člověka

přeložil petr Motýl

kOnrad góra
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darfur/darfur

darfur byl dalším testem, jestli jsme
připraveni stát se svrchovaným světem,
který státním násilím zabraňuje státu
v genocidě a dalších činech nenávisti,
který rozpoutává blesky vržené z nebes
přímo do surového srdce absolutní moci.
špinavé pravdy požírají čisté záměry,
proces, který ze snů dělá vydávené kosti.
pamatuj, že si máš dávat pozor před dobrem,
protože to, co dělá, je málokdy to, co by mělo,
spojuje lásku s lebkami nakupenými jako kameny,
s hady čte pahýlům příběhy z knih.

ach, to poKušení

ach, to pokušení
natisknout si peníze
tisknout a tisknout –
kolik člověk potřebuje!

ach, na chvilku
Máme krásné vyhlídky:
bohatství je obnoveno!
plán se zdařil!

lidé pracují,
začínají utrácet;
úvěry plynou,
trh se raduje;

banky opět mohou
půjčovat peníze;
vládne pocit,
že jsme využili příležitost.

nic není problém
a nikdy jím nic nebude:
čerstvě vytisklé peníze
nebyly koupeny ani prodány.

nedošlo k výměně
jedné věci za druhou:
něco vyprodukováno
jako smích nebo zlato.

a tak jsme navýšili
peníze bez toho, aniž
bychom navýšili hodnotu
toho, co si za ně můžeme koupit.

výsledek je
bezesporu
podle pravidel
nabídky a poptávky.

když je víc peněz
než věcí,

ceny stoupnou
v důsledku poptávky.

protože právě vytisklé bohatství
neobnáší směnu za zboží,
výrobky zůstávají stejné,

zatímco dolar expanduje.

ceny rychle vzrůstají,
a nenechávají nám nic
víc, než co jsme měli,

když jsme začali poprvé.

jak klesáme do písku,
poznáváme – opět – 

tvrdým způsobem, že nic se
nikdy nemůže stát něčím.

svět čeKá, až uMřeš, fideli

svět čeká, až umřeš, fideli,
doufá, modlí se za tvou smrt.

Musíš vědět, fideli,
že milióny a milióny netrpělivě čekají,

lační po tvé smrti.

žádné iluze, fideli!
už když budeš umírat,

tak se všechno, za cos bojoval, zhroutí jak dům z 
karet.

a zatímco tě budou dávat do rakve,
lidé se radostně rozletí do ulic.

jak úžasná je spravedlnost, žes žil tak dlouho, fideli!
dinosaurus mezi třemi fúriemi,

který ví, že nic jako on sám už po něm nepřijde,
že žít je nesmysl,

že může stejně tak dobře umřít a nechat svět, ať si 
pokračuje ve svých snech.

ach, fideli! jaký trest může být lepší, než vědět
že památka na tebe bude živena tvými nepřáteli,

že tvoje jméno bude kletbou,
že historie tě umístí na miniaturní pranýř hned 

vedle tvých velkých bratrů stalina a Maoa.

Musíš vědět, fideli,
pod úsměvem a pokynutím rukou,

tvoje ponížení
teď, jak svět čeká, až umřeš,

doufá, modlí se za tvou brzkou smrt,
aby kuba byla volná. 
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potKal jseM v neBi Karla MarXe

potkal jsem v nebi karla Marxe.
lenin tam byl taky, stalin

a hitler spolu s ježíšem kristem.
nebylo žádné peklo.

požádal jsem karla, aby vysvětlil, 
jaká je v tom spravedlnost.

řekl, že dobro se v lidském životě
Měřit nedá.

připustil, že udělal chybu
ohledně historie a ještě dalších věcí

a litoval všech,
jejichž krev byla prolita v jeho jménu.

stejně tak toho litoval hitler, lenin a stalin
i ježíš kristus,

který byl nešťastný z toho, že tolik
jich pro něho zničili a upálili.

všichni to chápali jako výsledek
naprosté jistoty, že měli pravdu.

žádný z nich se neomluvil.
iljič neobviňoval josifa,

adolf se neospravedlňoval šílenstvím,
ani karel a ježíš se nesnažili to zlo

vyvážit dobrem, které vykonali.
Místo toho se zdáli být smíření

úplně se vším, co se stalo,
v naprostém klidu,

který se pro nebe zdál vcelku ideální.  

přeložila eva Bilská

poslední KriZe vedla K holoKaustu

ta poslední krize vedla k holokaustu.
Masakr se odůvodňuje strachem.
hra je ztracena dlouho předtím, než začne.
sousedství nenávisti je tu vždycky.
nejlepším místem pro začátek je vlastní srdce.
tam šílení psi zběsile trhají řetězy
s touhou se někomu zakousnout do hrdla,
vztek, který zkrotí jen láska a trpělivost.
každé srdce je lucernou v davu.
ano, lidé vidí podle tvého světla,
jak ty podle jejich – o lásce ale mluv nahlas,
nebo ostatní hlasy utopí nadcházející noc.
a neotáčej se pryč od křiku obětí,
protože zlo nevyděsí nic víc než oči. 

všechno, co jsMe si Mysleli, že Byla 
pravda, Byla lež (KoMunisMus)

všechno, co jsme si mysleli, že byla pravda, byla lež.
všechno, co jsme si mysleli, že bylo správné, bylo 
špatně.
vůdci, kteří se stali našimi idoly, byli šílenci,
Masoví vrazi, na jejichž činech jsme spolupracovali.

byli jsme dobrovolníky  pro genocidu,
hlupáky, kteří propagovali ďábly,
pro které obscénní diktatury byly dobré
a vlastní demokracie špatné.

byli jsme organizátory chudých,
budovateli unií, obhájci spravedlnosti,
co obětovali sebe, jen aby ukojili
svou osudnou touhu po výjimečnosti.
sloužili jsme svým vášním a byli jsme slepí.
sloužili jsme své potřebě a byli jsme hluší.
teď musíme protnout naše srdce pravdou,
abychom zemřeli v míru s tím, co jsme dělali.

nIchOlas gOrdOn 
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esej
Megan M. garr

Jsi tam, odkud já odešla: Translokálnost a poezie

tento text byl původně přednesen v rámci pražského mikrofestivalu během panelové diskuze na téma „trans-
lokálnost a poezie“. šlo možná o vůbec první veřejnou debatu o tomto pojmu v literárním kontextu.

když jsem se někdy před čtyřmi či pěti lety poprvé setkala s termínem „translokálnost“ a s článkem alist-
aira noona, který o ní psal v závěrečném čísle magazínu bordercrossing berlin, ihned mě zaujala. toto 
slovo posiluje, a to otevřeně, dokonce morfologicky, náš slovník, naši schopnost něco popsat. profesor 
andreas hepp ve své eseji transkulturnost jako perspektiva: srovnávací výzkum mediálních kultur z roku 
2009 popisuje toto slovo následovně:

pojem „lokálnost“ zdůrazňuje, že (…) lokální svět ještě nezanikl. nehledě na to, kam až komunikační pro-
pojenost té které lokality sahá, nezavdává podněty k otázkám, zda někdo žije svůj život především lokálně. 
(…) jakožto fyzická lidská bytost musí někde přebývat. předpona „trans“ odvádí pozornost od otázek 
lokálnosti (…) k otázkám propojenosti. soustředí-li se výzkum na translokálnost, je tím zdůrazněno, že na 
otázkách týkajících se lokálnosti stále záleží, ale také, že dnešní lokality jsou fyzicky i komunikačně velmi 
silně propojeny. a proto lokálnost nezaniká, ale spíše se proměňuje.

svět jako takový po nás žádá, abychom byli otevření, přizpůsobiví – inkluzívní, smím-li to tak říci. poté, 
co jsem si přečetla noonovu esej a některé jeho recenze, napsané kolem roku 2007 nebo 2008, dospěla 
jsem k názoru, že s tímto slovem musíme začít zacházet otevřeněji, a začala jsem o něm sama psát.
 
je třeba rozlišit psaní o translokálnosti jako o politické anebo společenské situaci (pak se jedná o životní 
dráhu určitého spisovatele), a translokální psaní, kde je tento pojem adjektivem a slouží jako hledisko, 
jehož lze využít k porozumění textu – snad dokonce  i způsobu, jakým jsou překročeny hranice textu. 
toto rozlišení je důležité, má-li být potenciál daného pojmu využit naplno. omezovat translokálnost 
na soubor životních podmínek určitého spisovatele je na jednu stranu poučné, pokud hovoříme o tom, 
čemu spisovatel píšící o translokálnosti čelí, když se snaží být publikován ve své vlasti. pokud však tento 
pojem používáme jako nástroj k odkrytí a rozluštění textu, jako prostředek k pochopení toho, jak fun-
guje určitý verš, nabízí nám „translokálnost“ pochopitelně mnohem více nad rámec autorova osobního 
narativu a dokonce i nad rámec našeho současného časoprostoru.
 
v průběhu let 2008 a 2009 jsem tuto myšlenky rozpracovávala mnoha různými způsoby, např. v úvod-
nících 7. a 8. čísla časopisu versal. v úvodníku k 7. číslu versalu, který se jmenoval „Milá s.“, jsem 
napsala:
do dnešního dne se většina úvah o translokální literatuře zabývá vztahem autora a jeho (ano, jeho) nara-
tivním textem: cizinec žijící dlouhodobě v praze (autor) pozoruje pouliční výjev, přičemž protagonistou 
básně se stává lokálnost sama. tak je buď omezena soběstačnost samotného textu na stránce – tj. o jeho 
translokálnosti rozhoduje autorova biografie –, nebo se tento text omezuje na pouhý narativní záznam. 
všechny básně pochopitelně nelze vysledovat k jejich prvotnímu dějišti, stejně jako veškerou prózu 
netvoří jen příběhy. ústředním bodem translokálnosti je premisa, že existuje mnoho a mnoho druhů 
lokálnosti a že se nesmíme soustředit pouze na to, kde se právě nacházíme my nebo autor.
 
až do roku 2008 se slovník translokálnosti zaměřoval téměř výhradně na narativní – a do jisté míry            
i na lyrickou – poezii a na díla lidí „žijících v zahraničí“. tímto zaměřením se udržuje jednota spisovatele         
a psaní v kterémkoli translokálním kontextu. translokálnost lze vnímat na jakési škále, kterou může 
tvořit to, čemu noon říká „prázdninová báseň“, ale také rafinovanější a spletitější díla, jako je např. 
ventrakl christiana hawkeyho nebo značná část básnického díla jennifer k. dickové, žijící v paříži. 
budete-li dlouhodobě pobývat v zahraničí, vaše psaní se může změnit k nepoznání, nejen vaše kulisy 
a aluze. Může změnit vaše psaní na úrovni verše, pozměnit jeho gramatickou i básnickou dna, vaši 
metaforickou krajinu. takový přesun je však jen jednou z mnoha cest k translokálnímu psaní. podobný 
efekt může mít, když se naučíte cizí jazyk, když máte přístup k médiím našeho dnešního světa nebo když 
pocházíte z multikulturní rodiny. zajímavým projektem by bylo translokální čtení současné poezie, 
zejména kdyby z tohoto zkoumání byla vynechána autorova biografie. snad by nám to mohlo i pomoci 
k tomu, abychom se trochu zorientovali v současném pandemoniu.
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(…) všichni odehnaní cizinci
mě považují za bezvýznamnou, snad i zmatenou, jako by mohli vyhrát
soutěž, když dokážou, že mají pravdu.

jsem poutnice, nejsem tady ani tam,
ty jsi tam, odkud já odešla: sous terre,
s hlasy bouřícími pod tvým čelem
a frajírky, kteří píšou nutkavou rukou, ne silnou.

ish kleinová, b. litevský soumrak ze sb. union! (canarium books, 2009)

nechci tím říci, že bychom o translokálnosti neměli mluvit v narativním kontextu, jen to, že bychom 
měli svůj dialog plně otevřít její poučnosti. když se podíváme na literární produkci v místech, jako je 
amsterdam nebo praha, tedy ve městech s vysokou koncentrací translokálních spisovatelů, můžeme 
zjistit leccos o mechanismech translokálnosti, to ale není vše. úvodník v 7. čísle versalu pokračuje takto:
Místa se značnou translokální aktivitou – amsterdam, paříž, istanbul aj. – nejsou privilegovanými místy 
translokální literární produkce, avšak připravují pro ni půdu. naši přesídlení spisovatelé nám kromě 
manifestů a stovek básní o cizích tržištích mohou nabídnout náhled do vnitřního ustrojení translokál-
ního verše, který lze uplatnit kdekoli. jak dokážou v rámci jediné sloky vnést (či vnutit) provázanost 
do řetězce slovní zásoby dvou (či více) jazyků? jak je vzdálenost jediného verše překonávána v translokál-
ní citlivosti? jak lze tuto vzdálenost vůbec kdy překonat? sledujme, co se s těmito těžkými uhlíkovými 
stopami bude dít, a rodící se koncept translokálnosti se klidně může stát tyglíkem pro obecné chápání 
literární produkce.
 
skutečnost, že noon tento termín používá pro města, jako je amsterdam, paříž, berlín nebo praha, 
pro mě otevřela další téma: převaha mužů v lokálním i translokálním dialogu, na čtení, v publikacích, 
třebaže řadu těchto komunit vedou či organizují ženy. např. noon ve svém článku v Bordercrossing Ber-
lin jmenuje a cituje hned několik spisovatelů, ale pouze dvě spisovatelky: sylvii plathovou a elizabeth 
bishopovou. nejsou v něm zmíněny žádné žijící autorky, natožpak tvůrkyně či účastnice translokálnosti. 
ona „potíž s počtem“, o které se zmiňují juliana spahrová a stephanie youngová v chicago review v roce 
2007, je stejně tak aktuální i v našich translokálních komunitách zde v evropě. tato skutečnost by 
neměla zůstat kriticky nepovšimnuta.
 
tím, že jsme omezeni ve způsobu, jak o translokálnosti hovoříme – jak vůbec zahajujeme literární dialog 
na toto téma –, vkládáme ji do rukou malé hrstky lidí, několika vyvolených. to je v přímém rozporu  
s tímto pojmem, s jeho jazykovou strukturou samotnou, a důsledky této skutečnosti nejsou příliš známy. 
vynechání translokálních žen z literárních dějin či literární kritiky, redukce oboru zkoumání poezie, 
vzestup pochybně zakládaných literárních „hnutí“ a manifestů v jejím jméně. Má-li se odehrávat dialog, 
ať už v praze, amsterdamu nebo kdekoli jinde, měli bychom společně usilovat o otevřený a neustále se 
vyvíjející diskurs, který nám slovník translokálnosti nabízí. protože jak náš globální svět expanduje      
a okupuje nás, je zapotřebí udělat si jasno v tom, jak se střídá její pohyb s její nehybností:
čím více ztrácejí zeměpisná poloha a kultura na své lokálnosti, tím více sloupů diskursu, o něž jsem 
zvyklá se opírat, ztrácí na významu. a právě zde se translokálnost odchyluje od dogmatických poli-
tických, jazykových či sociologických lstí: nebourá pouze definici a literární výklady, ale také ohrady 
manifestů a škatulkování. My všichni jsme dnes translokální. jinak to nejde. to, co je lokální, lze v dané 
zkušenosti odlišit od globálního čím dál tím hůře. zůstal ještě někdo nedotčen světem?

— z článku „tohle je mezi tebou a mnou”, versal č. 8 (2010)

přeložil ondřej hanus

         



esej

adam wlazel   ideální město

esej Bendika Wolda byl jedním ze zásadních příspěvků norské diskuze o „krizi poezie“, která nejsilněji probíhala v roce 
2007, kdy byl esej publikován poprvé. ačkoli by se mohlo zdát, že reflexe této krize v norsku může být vzhledem ke 
geografické odtažitosti bezpředmětná, množství paralel se zdejší situací je nepřehlédnutelné. Wold nahlíží problémy poe-
zie v  perspektivě širší, než je u nás běžné. ukazuje, že krize současné (nejen norské) poezie má historicko-filozofické 
kořeny, a zabývá se jimi z hlediska tradičního protikladu reflexivního a programově neracionálního přístupu k poezii. 
ovšem u tohoto hlediska esej zdaleka nekončí a jeho silný inspirační potenciál je patrný i u dalších témat, která otvírá.  

Říká se, že poezie je v krizi. Nikdo ji nečte. Má nulový společenský význam. Když ji diagnostikují sami básníci, viní 
ze současného stavu zprostředkující instituce: školství, literární vědu a (především) média. Nevděčí ovšem současná 
poezie za tento stav především sama sobě?

O krizi můžeme mluvit bez rozpaků, Norové poezii skutečně téměř nečtou. Ročně sice nakladatelství vypustí kolem sto 
dvaceti sbírek, které skupuje stát do knihoven1 a část se prodává v knihkupectvích. Když ale jednoho dne roku 2004  obvo-
lal Národní statistický úřad přibližně tisícovku respondentů s otázkou „Co právě čtete?“, odpovědělo 54 % dotázaných, 
že má zrovna rozečtený román, 8 % četlo biografii, 10 % jinou odbornou prózu, ve 4 % se četly různé náboženské knihy,       
11 %  četlo dětskou literaturu nebo literaturu pro mládež a nikdo – ani jeden jediný člověk – neudal, že čte básnickou sbírku.  
 
Jak špatně si poezie stojí, vyplývá mimo jiné i z faktu, že nikoho nenapadlo kvůli poezii ani zalhat. Skutečnost, že se 
básně nečtou, v nikom ani nevyvolává pocit, že by se číst měly. Nemít přehled o současné poezii evidentně není ostuda.  
 
Na druhou stranu je třeba dodat, že dotyčná statistika neříká úplně všechno o tom, jak Norové poezii čtou. Víme 
například, že čtenáři si sbírky relativně často půjčují v knihovnách. Otázkou ovšem zůstává, jestli malá skupi-
na krasoduchů nenafukuje takovou statistiku a  „normální lidé“ po poezii nesáhnou s  jedinou výjimkou – při 
zvláštních příležitostech. Zdá se totiž, jako by básně byly určeny svátečním dnům a chvílím, kdy vzniká potřeba 
uniknout  ze stále se opakující všednodennosti. Jako si většina lidí nepověsí obrázek, na kterém jde do  práce, spor-
tuje nebo večeří, ani básně se nečtou v jídelně nebo v tramvaji. První a jediný evropský profesor teorie čtení Bjørn 
K. Nicolaysen zastává následující hypotézu: „Tady v Norsku používáme básně jako dárkové předměty, dáváme umě-
ní k Vánocům … V Norsku měla lyrika velkou užitnou hodnotu pro budování národa. Byla jednoznačně spojena se 
sváteční příležitostnou lyrikou, básně patřily k  významným událostem. Dnes používáme lyriku při svatbě, konfir-
maci či pohřbu, a z takového zavedeného úzu se nelehko vybočuje. Důvodem je, že je příliš silně vázána na rituály.“ 
 
Něco podobného zaznamenali i jiní. V norském syndromu (1980) si Jan Erik Vold všímá sklonu Norů k „cituplným, 
pateticky vyslovovaným veršům v ekstaticko-parodickém tónu plném naléhavosti“. Prozaik a básník Kjartan Fløgstad 
o modernismu v lyrice tvrdí, že „zcela ztratil schopnost působit jako výzva. A naopak ta lyrika, která se vyhýbá moder-
nistickému subjektivnímu patosu a místo toho se dává do služby satiře nebo didaktičnosti, je mnohem přitažlivější.“ 
Podle Fløgstada se moderní básnická sbírka stala „polonáboženským kultovním místem pro příliš mnoho kněží a málo 
věřících“. Je to patrně tato pseudosakrální stránka, která působí na běžného Nora v těch vzácných chvílích, kdy sáhne                  
po poezii. Lyrický výraz odpovídá způsobu použití: z poezie se stalo slavnostní oblečení  – večerní šaty nebo smoking. 
Možná se v něm cítíme nepohodlně, možná si v něm připadáme docela maličcí a méněcenní, možná v něm nedokážeme 
chodit nenuceně a přirozeně, ale slavnost je slavnost: není důležité, co nám poezie říká a že ji vlastně máme rádi, ale že určité 
situaci propůjčuje slavnostní atmosféru, pompu a lesk. Poezie nás vytrhává z všednodennosti, z profánnosti, z normality.  
 
Jinými slovy – nejdůležitějším atributem norské básně je, že vypadá jako báseň. To tvrdím s jasným vědomím toho, že se neshod-
nu s rozšířeným fňukáním (především básníků) nad nicotnými životními podmínkami modernistické poetiky v „realistickém 

1 Pozn. překl.: V Norsku od r. 1965 funguje systém státní podpory literární produkce,  tzv. innkjøpsordninga. V rámci tohoto systému 
skupuje stát až 1000 výtisků z nákladu u domácí beletrie, překladů kvalitní literatury, dětské literatury (dokonce až 1500 výtisků)           
a literatury pro mládež i odborných publikací, které pak rozděluje mezi početné státem provozované knihovny (od regionálních              
po univerzitní). Výběr knih reguluje komise odborníků a spisovatelů, kteří se v této funkci pravidelně mění.  

bendik wold

Poezie jako náboženská náhražka aneb: V čem je potíž současné norské poezie? 
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paradigmatu“ – stavím se tedy proti tvrzení, že formálně experimentální literatura musí neustále obhajovat své existenční podmínky, 
zatímco realistické ztvárnění je pro čtenáře neproblematické. Možná tento názor platí u prózy, ovšem v poezii je situace spíš opačná: 
nikoli formální experiment, ale realistická, hovorová a narativní poezie je ta, která musí bojovat o uznání. Pokud někdo píše formálně-
experimentální verše v rámci modernistické tradice, řadí se v podstatě přímo k dnešnímu básnickému mainstreamu. Takové básnické 
pokusy se pak budou hodnotit jako více či méně zdařilé, ale v každém případě jako bezesporu básnické, a původce bude podle těchto 
kritérií bez potíží prohlášen za básníka akademiky, kritiky i běžným čtenářem. 

Výjimečný stav

Je toto znevýhodnění poezie typicky norským jevem? Jsme tady mezi fjordy nějak obzvlášť nekulturní? Možná, ale zvlášť v pří-
padě lyriky se důvod nachází jinde. Rozdíl mezi běžným životem a poezií je totiž zakládajícím rysem funkce umění v moderní 
společnosti. Moderní umění už před dávnou dobou přestalo být „praktickým“. Už v období přechodu ke kapitalismu se umění 
vyčlenilo jako speciální kompetenční oblast s vlastními technikami a kritérii kvality. Zároveň se stalo zodpovědným za to, co 
Habermas nazývá „nepragmatická potřeba“ – potřeba, kterou není možné uspokojit v rámci současné společnosti. Umění má 
v kapitalismu pečovat o „svátečno“, o výjimečné stavy, o předěl v ubíjející dennodenní rutině. Marcuse to říká takto: „Umění 
není (a nepředpokládá se, že je) užitnou hodnotou, která se má konzumovat během běžného pracovního dne; užitnost umění 
je v jeho přesahu, představuje užitek pro duši nebo smysly, užitek, který nevstupuje do běžného lidského chování a nepromě-
ňuje ho ve skutečnosti – s výjimkou právě toho krátkého momentu povznesení, kulturního svátku: v kostele, v muzeu, kon-
certní síni, divadle, před monumenty a ruinami ze slavné minulosti. Po tomto přerušení pokračuje běžný život – všechno je 
jako dřív.“2 Na tomto pozadí může Marcuse hovořit o „podvojnosti“ umění. Podobně jako náboženství je umění  legitimním 
médiem protestu proti pozemskému údělu. Ovšem když je vize lepší společnosti vykázána do oblasti ideálu, ocitá se zkušenost 
„iluzivního štěstí“ v cestě politické realizaci „skutečného štěstí“ a umění se v praxi stává tím, co je pro společnost záchovné.  
 
Často se říká, že moderní umění je „autonomní“. Taková výpověď je pravdivá i  nepravdivá. Pravdivá, protože to, co se děje 
v umění, nelze bez dalšího adaptovat do oblasti politiky, ekonomie, práva či vědy. Nepravdivá, protože tento stav je přiroze-
ně historicky podmíněný, přestože je vykládán jako bytostná „podstata“ umění. Nepravdivá je i proto, že autonomie v žád-
ném případě neznamená, že umění nemá žádnou „funkci“. Funkcí není jen to, co v umění nacházejí sami umělci. V historii 
totiž najdeme dostatek případů, kdy tzv. instituce umění neutralizuje radikální kulturní impulzy. Společenská kritika, formu-
lovaná uměleckými prostředky, pak nevede k žádným politickým důsledkům, a má proto afirmativní funkci (srv. Marcuse). 
 
Umění se tedy ve značné míře připisují politické „úkoly“. Jedním z nich je péče o univerzálno. Podle literárního vědce Ter-
ryho Eagletona dochází v raném 19. století k estetizaci etiky – poté, co měšťanstvo odstranilo všechny feudální institu-
ce, nedokázalo politickým nebo ekonomickým řádem garantovat nový společenský model. V politickém životě se uplat-
ňovalo pouze abstraktní právní myšlení; v tržním prostředí se stalo měřítkem jen individuum. Kapitalismus potřeboval 
univerzalistickou nástavbu, která by se stala svorníkem této „komplexity“, a nedošlo tak ke zhroucení společenské struktury.  
 
Oním svorníkem se mělo stát umění. Soudržnost morální a politické obce, kterou nelze uskutečňovat na  „volném 
trhu“, se místo toho přenáší do uměleckého díla. Přestože autonomní dílo znamená vědomý protest proti řádu racionálních cílů                                                                     
v prostředí kapitalismu, v praxi funguje jako obraz ideálního typu měšťanského subjektu – individua, které se neřídí žád-
nými směrnicemi, ale nachází zákonitosti ve vlastním nitru. Tím se ruší protiklad individua a společnosti, části a celku, 
jedinečného a univerzálního, svobody a nutnosti. Pragmatická nezbytnost se s estetickou zálibou doplňuje. Umělci si pak                                                            
ve svých dílech (stejně jako prosperující podnikatelé na trhu) „dělají, co chtějí“, a přesto – výsledek slouží tzv. obecnému blahu.  
Kantova estetika je svým způsobem symptomatická. V jeho hlavním díle, Kritice soudnosti (1790), popisuje estetický soud jako 
„zákonitost bez zákona“. Estetické soudy jsou podle Kanta jak subjektivní, tak objektivní. Vytvářejí je jednotlivci, ale zároveň jsou 
nezainteresované, vysoko nad obecnými lidskými potřebami. Jestliže je umělecká kvalita samozřejmá, je to způsobeno tím, že záko-
nitosti krásna jsou vepsány do samotných subjektů. Univerzálno je v nás. 

Umění jako smířlivost/usmíření

V Kritice soudnosti se pojednává především o vlastnostech, které charakterizují umělecké vidění. Kant nemá v úmys-
lu vyslovovat se o „podstatě“ umění. Ovšem na několika místech si protiřečí, a to tam, kde převádí vlastnosti sub-
jektu do samotného uměleckého díla. Od tvrzení, že existuje postoj k umění, který se neopírá o pojmové myšle-
ní, přechází v jistém okamžiku k  tvrzení, že samo dílo lze rozpoznat podle toho, že „obecně apeluje bez pojmů“. 
Tento myšlenkový posun nabývá záhy vážných důsledků. Kantovi následovníci se totiž nezabývají ukotvením estetiky v subjektu. 
Naopak se snaží dospět k tomu, aby mohli hovořit o umění jako o „zjevování absolutna“. V historickém kontextu to můžeme 

2 Herbert Marcuse: „Kunst als Form der Wirklichkeit“, Herbert Marcuse, Kunst und Befreiung, Lüneburg: Klampen, 2000.
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vykládat jako reakci měšťanské společnosti na dělbu práce a obecnou diferenciaci, protože po smrti Napoleona ustavuje 
strukturu společnosti v celé Evropě program restaurace. Moderní tendence jsou odmítnuty a prosazují se antimoderní 
myšlenky. Sílí touha po dřívější stabilitě, souvislosti a „komplexitě“, kterou s sebou všemu navzdory přinášel absolutis-
mus. „Ještě nikdy nebyli lidé tak osamělí a vzdálení navzájem jako dnes,“ vyslovuje Goethe dobově příznačný povzdech. 
A právě tento nedostatek dostalo umění za úkol zmírnit.

Nejdále došel F. W. J. Schelling, který v nejstarším programu systému německého idealismu (1796/1797)3 přímo hovoří 
o zrušení diferencí a odmodernizování. Pomocí „nové mytologie“, tzn. umění, se mají oddělené společenské sféry „sbra-
třit“. Umění má jednoduše řečeno převzít roli, kterou hrálo křesťanství ve středověku. Zároveň Schelling s nejasným 
odkazem ke Kantovi mluví o „intelektuálním nazírání“ člověka, tedy vědomí, které „nespočívá ani na pojmových důka-
zech, vývodech nebo zprostředkování“. Objektivní základ tohoto způsobu poznávání je v umění samotném. Umělecké 
dílo smiřuje subjekt a objekt, historii a přírodu, svobodu a nutnost – a to vše se děje ku podivu bez asistence rozumu.  
 
Literární badatel Peter Bürger říká v knize Zur Kritik der idealistischen Ästhetik (Ke kritice idealistické estetiky, 
1983), že Schellingův systém byl předpokladem současné autonomní estetiky uměleckého díla. Jakmile se ale umě-
ní povýší na smiřující paradigma, získává také umělec privilegovanou společenskou pozici coby génius a výjimečný 
člověk. Důsledkem toho vzniká ostré rozhraní mezi „skutečným uměním“ a „produkty, které pouze napodobují 
charakter uměleckého díla“. Poslední kategorie je samozřejmě nejobsáhlejší. Tyto produkty jsou „otiskem umělcovy 
vědomé činnosti, a proto se stávají pouze a jenom objektem reflexe a nikoli (intelektuálního) nazírání.“ Ovšem exis-
tuje i menší skupina uměleckých děl, která „zjevují absolutno“, a tím se tyčí vysoko nad přízemním lidským životem.  
 
Idealismus předepisuje také určitý způsob zacházení s díly. Moderní umění se nemá užívat, ale vykládat. Tím se nemíní 
interpretace v nějakém obecném smyslu, protože samo dílo udává pravidla toho, jak je třeba ho číst a rozumět mu. 
Podobně jako vykladač bible je i  kritik umění jenom médiem „pravdivosti“ díla. Michel Foucault poukázal na to, že 
takový „exegetický postoj“ (attitude exégétique) způsobuje, že se kritika umění silně podřizuje. Výsledkem je, že dochá-
zí k „neutralizaci diskurzu“. Na druhé straně se tím lectorovi otevírá nebývalá možnost se s auctorem díla identifiko-
vat. Ze čtenáře se stává kongeniální spolutvůrce a spolu s ním se dílo „ukončuje“. Proto, jak říká Pierre Bourdieu, 
můžeme mluvit o „hermeneutickém narcismu“, kdy vykladač empatií k velkým umělcům potvrzuje svoji inteligenci.  
Podle jednoho z Kantových a Schellingových současníků, Friedricha Schlegela, se umělecká kvalita rozpozná podle 
„nekonečného reflexivního kontinua“ díla. Tato představa žije dál i v současné literární vědě. Nejvyššího uznání se 
vytrvale dostává těm dílům, která jsou „otevřená“, „nevyčerpatelná“ a do krajnosti mnohoznačná. Dobré dílo je takové, 
které zrcadlí odpovídající institucionální předpoklady, relativní autonomii v rámci umění a také má předpokládanou 
formální úroveň. Okolní svět je tak vybízen k opakovanému čtení a dešifraci – a počet doktorandů na filologických 
oborech narůstá.

V zrcadlovém sále  

Umění v raném 19. století dostává za úkol smiřovat základní protiklady měšťanské společnosti. V tomtéž okamžiku 
se objevuje ostrý rozdíl mezi uměním a praktickým životem. Každé jednotlivé umění je zplnomocněno k tomu, aby 
„esteticky očistilo“ své vlastní médium. A právě tato tendence je estetikou, kterou paradoxně prosazují marxističtí 
kritici jako Georg Lukács nebo Theodor W. Adorno. Oba kladou pravdivost uměleckého díla do kontrastu s odcize-
ností všednodennosti. Lukács si klade otázku, jestli je vůbec možné něco říct o uměleckém díle, aniž bychom „padě-
lali“ prožitek, u Adorna se zase setkáme se snahou střežit hranice umění proti jejich rozrušování avantgardami.  
Že by idealistická estetika mohla přetrvat dva přelomy století nebylo zdaleka samozřejmé. O  překážky totiž 
nebyla nouze. Například filozofická „krize jazyka“ (Sprachkrise) přelomu 19. a 20. století měla dostateč-
nou sílu, aby otřásla ideou poezie jako smiřujícího paradigmatu. Pokud se nelze spolehnout na základy toho-
to uměleckého druhu – jazyk –, je vůbec možné mu připisovat natolik rozhodující společenskou funkci?  
 
„Krize jazyka“ bývá nezřídka spojována s posmrtným vydáním Nietzscheho přednášky z roku 1873 „O pravdě a lži ve smyslu 
nikoli morálním“.4 V textu jsou předloženy argumenty pro tvrzení, že slovní vyjádření nedokáže reprezentovat skuteč-
nost. Řeč a pravda jsou společenské konvence, které nemají co do činění s přirozeností věcí: „Domníváme se, že víme 
cosi o věcech samých, mluvíme-li o stromech, barvách, sněhu a květinách, a přece nevlastníme nic než metafory 

3 F. Hölderlin: texty k teorii básnictví, Praha: M. Šimáček, 1977, s. 165–167. V překladu B. Horyny: http://www.phil.muni.cz/fil/
sbornik/2002/01horyna.html#tthFtNtAAD.

4 Friedrich Nietzsche: o pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, Praha : OIKOYMENH, 2010.



věcí, které původním bytnostem naprosto neodpovídají.“ Podle Nietzscheho samotným pojmenováváním – když strom 
nazveme stromem – zasahujeme do přirozenosti. Vůbec nejhorší přečiny se dějí u politických a vědeckých označení, 
která „vznikají srovnáváním nesrovnatelného“. Východisko z dilematu se nenabízí, nezbývá než naslouchat intuici nebo 
nerozumu, tedy lidským „ctnostem“, které se artikulují například v autonomním umění.

Tím se ovšem bezpečně ocitáme také v oblasti idealistické estetiky. Nietzsche přilévá olej do antiracionalistického ohně, 
který se rozhořel v raném 19. století – pojmy jsou nepřítelem člověka. Rozum „nevytvořil nic jiného než omyly“. Řeč je 
možné zachránit, ovšem jen pokud se zřekneme jakýchkoli nároků na pravdivost. Faktickým výsledkem je, že se v posledku 
upřednostňuje metafora před pojmem, jelikož trvale přiznává přeryv mezi řečí a skutečností. Nietzschův nejoblíbenější 
příklad autonomního umění je ale překvapivě hudba, patrně proto, že je osvobozena od nutnosti referovat ke skuteč-
nosti, a proto se jeví autonomnější než ostatní druhy umění. 

Dvě desetiletí po „krizi jazyka“ vznikají první avantgardní hnutí, dada a surrealismus, která podle Bürgera útočí na „sta-
tus umění v měšťanské společnosti“. Kritika avantgard míří na samotné základy idealistické estetiky, které ji legiti-
mují. Problémem ovšem je, že ušlechtilý úmysl avantgard sjednotit umění a životní praxi má i jednu logickou trh-
linu: zbavit umělecké dílo autonomie není možné bez toho, aniž by zároveň ztratilo kritický impuls. Dochází tak                                                        
k tomu, že instituce získává v posledku navrch, a to evidentně k úlevě obou zúčastněných stran – vstup readymades 
do galerijního prostoru neslouží k tomu, aby se autonomie umění zrušila, paradoxně totiž hranice této autonomie 
rozšiřuje. Poté, co Duchamp vystavil pisoár, je možné kterémukoli užitnému předmětu dát status uměleckého díla. 
Aktivita avantgard přesto nevyústila do prázdna. Tyto sebekritické aktivity předjímají otevřenost vůči minimalismu, 
konceptualismu či vznik hnutí Fluxus v šedesátých letech, a tedy umělecké postupy, které zastavují konjunkturu forma-
lismu s jeho „čistotou“ uměleckého média. Náhle se stává diskurzivní obsah důležitější než forma, a výtvarný umělec má 
k dispozici řadu různých technik, médií a materiálů. Paradoxní je, že poezie stejným procesem zrání neprošla. Opro-
ti básníkům mají dnešní výtvarní umělci větší jistotu, že autonomie institucí nevyžaduje autonomní estetiku. Básníci 
naproti tomu šermují greenbergovskou úmornou dřinou,5 zcela zaměstnaní snahou očistit báseň od „jakékoli vlastnosti, 
která by mohla být vypůjčená či pocházet z jiného média“. Místo toho má každá ze složek básně přímo demonstrovat: 
Jsem autonomní! Jsem sebereflexivní! Jsem mnohoznačná! Jedná se o svého druhu inseminaci sebe sama, kdy báseň 
rekonstruuje sociální podmínky pro vlastní existenci. Vše odkazuje zpátky k autonomii, která je podmínkou poezie, 
jejím výchozím i koncovým bodem. Možná proto bývá setkání se současnou poezií pociťováno jako procházka zrcadlo-
vým sálem – když se předmět a prostorová dispozice bezprostředně shodují, zdá se, že obojí je smysluplné a podstatné, 
ovšem pro čtenáře, který je „insider“. Pro člověka stojícího vně se požitek rovná nule. 

Pro ulejváky?

Důraz na výlučnost média se projevuje také v případech, kdy báseň koketuje s jinými žánry. Řada mladých současných bás-
níků se skutečně pokouší o průniky do výtvarného umění, divadla a hudby. Píše se fónická poezie, vizuální poezie, poezie       
v dialogické i komiksové podobě. Ale dá se v těchto případech hovořit o skutečných „prolnutích“ či překračování žánrových 
hranic, nebo o bezpečných výletech podobných projížďce po safari, které pouze obnovují dogma o primátu písemné formy?  
Pokud bychom vyšli z výpovědí básníků samotných, jedná se bohužel o poslední jmenovaný případ. Když Morten Øen na-
psal básnickou sbírku sestávající z ekfrází k uměleckým fotografiím (ti, Mlč, 2004), mohl by se člověk domnívat, že se básník 
pokusil experimentovat s hranicí mezi slovem a obrazem. Žánr ekfráze by s ohledem na svou tradici měl k něčemu takovému 
mířit. Ovšem Øen to vidí jinak: „Konceptualismus nás přiměl si myslet, že umění lze utvářet z jakýchkoli nápadů, aniž by 
bylo nutné zohledňovat historii. To je umělecký názor dobrý leda pro ulejváky … Mým heslem je ale spíše ‚zodpovědnost‘: 
Měl bys být zodpovědný za vlastní výraz a hledat cestu, jak ho  optimalizovat vzhledem k jeho vlastním předpokladům.“ 
 
Øen míří k implozi, ne explozi. Blíží se bodu, v němž se redukce básnického výrazu překlápí od toho „nejpodstatněj-
šího“ k tomu, že se výraz stává „nepodstatným“, ovšem v jistý moment uhne a namísto toho trvá na vlastním statusu 
„umělce psaného slova“. Totéž stanovisko zaujímá Ingrid Storholmen poté, co napsala básnickou sbírku skamtalen. 
Graceland (řeč studu. Graceland, 2005), v níž využívá prvky výtvarného umění a divadla. Na otázku, jestli se stále ještě 
považuje za „básnířku“, odpovídá nejednoznačně: „Moje jeviště není trojdimenzionální, ale dvojrozměrné. Vyrovnávám 
se s výzvou nepopsaného archu papíru a s tištěnými písmeny, to je vše... Písmo je mým primárním médiem.“ 

Konceptualismus vznikl koncem padesátých let, kdy abstraktní expresionismus už dosáhl definitivního projevu – 
zbylo bílé plátno. Redukce obrazu na jedinou vrstvu, jedinou barvu, jediný objekt, bylo průvodním jevem přecho-
du od „specifického“ k „obecnému“, k  ideji „umění jako umění jako umění“ (Ad Reinhart). V básnickém románu 
na pokračování soldatmarkedet (2003–) pojednává Monica Aarsprong o této změně paradigmatu. Běžný list papíru 
formátu A4, toto nevyčerpatelné plátno pro poezii, zaplňuje dlouhými pásy z písmen a slov. Tu a tam jsou řady pís-

5 Srov. Clement Greenberg: „Avant-Garde and Kitsch“, http://www.sharecom.ca/greenberg/kitsch.html.
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men přerušeny a prázdné místo na papíře se rozzáří. Připomíná tak, že „the blank canvas“ tvoří jak konečnou podo-
bu, tak svého druhu průzor. Zamýšlí ovšem Aasprong probořit se svými „monofony“ skrz plátno a prozkoumat, co 
se nachází na druhé straně? Ani v nejmenším: „Tento projekt je zcela textového charakteru,“ prohlásila v jednom 
interview. „[Z]ákladem kteréhokoli uměleckého díla nehledě na druh umění by měla být reflexe vlastních formálních 
možností.“ Vizuální a zvukové prostředky účinku jsou pouze nástrojem pro „koncentraci výlučně jazykové roviny.“  
 
Když se básníci neustále zaobírají specifiky svého média, uplatňuje se přitom také jejich obecný odpor k rozumu. Podle 
Sola LeWitta je principem konceptuálního umění prvotnost myšlenky: „Pokud umělec využívá konceptuálních forem, 
předpokládá se, že všechny plány a všechna rozhodnutí jsou známa dopředu, a samotné provedení je sekundární. Myš-
lenka je stroj, který vytváří umění.“ Většina současných norských básníků by naproti tomu tvrdila, že je to médium, které 
„vytváří“ umění a že teoretická reflexe tento proces pouze korumpuje. V tomto ohledu se současný jazykový materia-
lismus, známý také jako pojetí literárního díla jako „écriture“, ocitá v jedné řadě s idealistickými doktrínami. Básnířka 
Tone Hødnebø odkazuje hned k několika z nich, když vyjadřuje svou touhu po „něčem, co není jen vedené rozumem    
a logikou... Chci tím říct, že dobré básně nemyslí, působí silou své formy.“ Vysnívá si nadto báseň, která by „sjednocovala 
nesjednotitelné“, což vyznívá zcela v Schellingově duchu: „[N]apříklad rozlišujeme mezi různými pojmy jako je kultura 
a příroda, fikce a skutečnost,“ říká Hødnebø, „ovšem v básnictví se tyto oblasti vzájemně stýkají.“

Básník a dítě

Tato antiracionalistická tendence se objevuje také v podobě evidentní textové metafyziky. Marte Huke se přiblížila nulo-
vému bodu v knize se sol (vidět slunce, 2004), v níž tematizuje ztvárnění samotných písmen. Název a grafické zpraco-
vání odkazuje k čítankám pro děti. Sama básnířka odmítá, že by se chtěla vracet k infantilnímu, předřečovému „období 
nevinnosti“, protože něco takového by bylo „zcela utopické“. Ovšem podotýká: „Naproti tomu se pokouším zjistit, co se 
stane, když píšu bez myšlení. Pokud se člověk nenechá ničím spoutat – kam ho řeč dovede?“ Podstatná je zde důvěra k řeči:          
„[V]ěřit, že vnitřní logika řeči vytváří smysl, ačkoli nezasahuji do procesu psaní.“ Proti (destruktivnímu) zasahování rozu-
mu se tedy staví (osvobozující) „vnitřní logika“ psaní. Tvůrce básně, její první hybatel, není sám básník, nýbrž poetická řeč.  
Sbírku Steinara Opstada synsverk (Zrakem, 2002), označil svého času recenzent za „prorocké tlachání“. Není 
tedy Opstad náboženským básníkem? Není jádro problému právě tady? „Básníci,“ píše Martin Heidegger v  ese-
ji o Hölderlinově básni „Rozpomínka“ (hölderlins hymne „andenken“, 1943), „jsou zjevy prorocké. Ovšem ne-
jsou ‚proroky‘ v  židovsko-křesťanském smyslu slova... Sen poezie je božský, ale nevysnívá si boha.“ Druhá část 
výroku je obzvlášť významná. Opstad se nedovolává boha v obecném slova smyslu; nebásní se sepjatýma ruka-
ma. Vůbec to není třeba, protože umění už dávno převzalo původní úkoly náboženství. Bůh je mrtev, ale povstává 
znovu v autonomním uměleckém díle: „Posvátno je v jazyce, v obraze, v umění,“ tvrdí Opstad. „Jde o to, zachytit 
předmět bez nánosu, v  původním znění pro smysly. S  něčím takovým chce člověk přijít do styku prostřednic-
tvím psaní. A snad právě v tomto okamžiku vstupuje poezie do vztahu k náboženství, alespoň v mém případě.“  
Báseň „Paneláky v noci“ to dobře ilustruje. Tak jako v řadě Opstadových básní se mluvčí básně nachází v paneláko-
vém bytě vysoko nad zemí. Odsud přehlíží krajinu, kterou pomalu pokrývá sníh a vytváří otřepaný obraz zapomí-
nání („ani vzpomínka nedosedne“). Ovšem sníh chápe také jako „akt milosrdenství“ a tím zvyšuje odstup mezi 
básnícím subjektem a betonovou skutečností mezi paneláky, nadto dochází k  pokrývání „pramenů“. Jakých pra-
menů? Čtenář chápe, že asi nepůjde o prameny, z nichž čerpá sám básník, spíš se jedná o ty, které slouží přízem-
nějším účelům, protože báseň vrcholí epifanií „Beton vzlétne / a věčnost klesne / a znovu získám, o co jsem přišel.“ 
 
Odstup v  Opstadově básni by tedy měl mít schopnost vyvolat obraz toho, co se v  životě ztratilo. Samotná tato 
distance se tak stává objektem touhy, a v souvislosti s tím také objektem estetizace. Ale jak ukázal dánský literární 
historik Frits Andersen, nacházet požitky v sentimentálních paměťových obrazech je komické i absurdní. Vyvázání 
z kontur skutečného světa (srov. sníh v Opstadově básni) se jeví jen jako pomýlený pokus smířit v moderních pod-
mínkách člověka se ztrátou zkušenosti. „Zvýznamnit jevy nebo události, které nejsou přítomny v dějinách ani v živo-
tě,“ říká Andersen ve své studii, „a dát takovým fenoménům podobu něčeho vzdáleného (a tedy něčeho, co se stá-
vá součástí vzpomínky), je totéž jako někomu věštit smrt – jev se nezpřítomňuje prostřednictvím řeči, ale je v řeči.“ 
 
Problematické je v básni také srovnání dítěte s básníkem (viz čtvrtý a pátý verš). Oba trpí určitým hendikepem, který 
je vyčleňuje z běžných okolností: dítě řeč ještě neovládlo, básníka trápí nespolehlivé smyslové vnímání (snad protože 
toho v životě příliš přečetl?). Pozice obou je privilegovaná, přestože jejich schopnost osvojovat si znalosti (schopností 
používat „prameny“) je oslabená. To nečekaně souhlasí se způsobem, jímž Opstad charakterizuje vlastní básnickou pra-
xi: „[T]éma vědomého zapomínání mě zajímá už dlouho. Věřím, že zapomenout získanou znalost básni napomáhá... 
Člověk musí zapomenout, aby nabyl řeči. Dlouhá léta jsem se snažil naučit psát básně. V devatenácti jsem navštěvoval 
Literární akademii v Hordalandu. Upřímně jsem věřil, že se člověk čtením může propracovat k psaní. Pořád si to mys-
lím, ale zároveň se toho musí účastnit akt jistého popírání. Vztah mezi uměním a poučenou znalostí byl v mém životě 
konfliktní.“ 
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Mimo definice

Schelling vytrhl umění z  rámce pojmového myšlení a spojil ho s „vědomím, které je produktem vlastního objektu“. 
Na podobnou metafyziku narazíme v básni Gunnara Wærnesse6 „Drahá modlitbo“ (hverandres, vzájemná, 2006), 
kterou rozhlasový program Ordfront vyhlásil „básní roku 2006“. Ve vypjaté, zapřísahavé dikci se zde obrací modlitba 
k modlitbě samé. Autorita, k níž se báseň obrací, není bůh, ale jazyk jako podmínka a vlastní hranice básně. Ačkoli 
podobné uchopení situace může působit originálně, ve verších stěží přeslechneme nietzschovský podtón. Mluvčí básně 
nepožaduje nic menšího než samočinnou řeč, která má schopnost zachytit „věc o sobě“: 

drahá modlitbo povstaň a stůj 
vydej se tam, kde ani slovo není mé 
Ovšem takové přání je odmítnuto a vrací se jako bumerang: 
jsme slova        všichni stejně důležití   když se rodíme
až se ti někdo z nás nakonec podobá víc než ostatní 
slovo člověk se ti připodobní nejvíc ze všech

Vyhnání z tohoto ráje řeči si člověk samozřejmě způsobil sám. Vytváříme si v řeči „jiný svět, a z něj shlížíme na ten první“ 
(Nietzsche). Ale v básni je kritika řeči, stejně jako u německého filozofa, především kritikou rozumu. Snahu o vytvoření 
jazyka bez pojmů a definic nelze uskutečnit jinak, než opět pomocí jazyka. Člověk, který se modlí k modlitbě, je pořád člo-
věkem věřícím. Báseň končí příznačně prohlášením „už nebudu nikdy psát“, víra v poezii ovšem evidentně neslábne, báseň 
totiž stojí ve sbírce jako první. Navzdory všemu zde panuje pevné přesvědčení, že básnický jazyk dokáže smířit nesmiřitelné.  

Taková snaha tvoří jistou tendenci, do níž spadá citovaná báseň. Ale řadí se k ní, protože předkládá něco nového, nebo 
proto, že se v  její naléhavosti jenom opakuje to, co už známe z dřívějška? Wærnessova předchozí kniha byla podob-
ných básní plná. I v  tomto případě si byla autorova kritika jazyka vědoma své logické inkonzistence. Protest proti 
definicím byl předkládán paradoxně v podobě definic, například v názvech básní: „(pokřtít = zhasnout)“, „(stvořit = 
zavřít)“, „definovat = potlačovat“. Kam ale takové poznání básníka přivedlo? Ne zrovna daleko. Během čtyř let, které 
uběhly mezi vydáním obou sbírek, se obžaloba normálního jazyka stává ještě nešťastnější: „Dýchat je křtít“ se jmenuje 
jeden z oddílů jeho druhé knihy. Přestože definice člověku na jedné straně život spíš znepříjemňují, jazykového kritika 
Wærnesse patrně nenapadlo, že na straně druhé definice potřebujeme a navzdory všemu jsou víc k užitku než ke škodě. 

Metafyzika v  poezii do určité míry není horší než metafyzika v  jiných žánrech. Odjakživa lidé artikulovali své ná-
boženské pochyby ve verši. Ovšem jedna věc je konfesijní poezie, jiná zase poezie, která se pokouší legitimizovat tím, 
že přejímá původní roli náboženství. Zvlášť politováníhodná je druhá tendence, když se kombinuje s bytostnou skepsí 
vůči vší pozemské rozumové činnosti. V takovém případě se paralela k období restaurace a protiosvícenských tendencí 
z počátku devatenáctého století stává až nepříjemně nápadnou. 

V eseji „The Politics of the Avant-Garde“ („Politika avantgardy“, 1988) poukazuje Raymond Williams na to, jak měl 
umělecký „primitivismus“ blízko k totalitárním hnutím. Přeceňování „přirozeně tvořivého, nezformovaného a nespou-
taného jedince“ vlákalo v  dané době avantgardní umělce do náruče fašismu: „Zdůrazňování tvořivosti propojené 
s  před-racionálními podněty umožnilo odmítnutí všech forem potenciálně racionálních politických projektů,“ píše 
Williams, „a to až k  bodu, kdy bylo možné politiku jednoduchých činů i  politiku nereflektované síly stanovit jako 
nezbytnou a osvobozující.“

Fuck Democracy?

Básníci, o nichž jsem tu mluvil, se věnují politickým tématům jen zřídka. Proč by měli? Poezie se stejně nedá převést 
do jiných diskurzů. Suverenita básně je absolutní – jakýkoli pokus o její pojmové uchopení je zároveň „reduktivní“. 
Argumenty patří do politiky, žurnalistiky a vědy. Proto tato generace málo nebo nikdy nepíše eseje. Literární sympatie 
a antipatie lze stejně efektivně projevit pokýváním hlavou či poplácáním po rameni, případně všeříkajícím mlčením: 
s některými kolegy se nemluví a nemluví se ani o nich. Některá témata jsou obklopena pečlivě položeným minovým 
polem. Kritické námitky je nejlepší nechat bez komentáře, a veřejnost po čase začne mít pochyby o kritikově inteligenci. 

6 Poetrycomix Gunnara Wærnesse najdete v PV 47/2009.  

markéta mráčková    divadlo jana nebeského
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Vůle k účasti ve „veřejné debatě“ je také obecně vzato chabá. Veřejná vyjádření básníků se omezují zpravidla jen na 
interview při uvedení knížky, a v  takových případech se často pro svou záhadnost podobají odpovědím z věštírny. 
Nadto se jim připisuje silně nejistý status založený na dosavadním uveřejněném díle. Prohlášení básníků hlavně nesmí 
sabotovat kvalitu díla, tedy jeho „nekonečné reflexivní kontinuum“. Proto se například básník Steinar Opstad spokojí 
s tímto tvrzením: „Je pro mě složité hovořit o vlastních básních… Protože cítím, že je musím přeložit na úroveň, kde 
je třeba používat obecně přijímané racionální kategorie.“ Tohle je možná nejkrásnější způsob, jak to vyjádřit. Básnický 
kolega Gunnar Wærness naproti tomu neskrývá své opovržení kritikou a novináři – nejenom že ho chtějí „definovat 
a kategorizovat“, ale také ho „zavazují“ jako veřejnou osobu, s čímž nechce nic mít. „Pak si říkám: celý ten veřejný 
prostor mi může… Stáhnu se někam do lesa a píšu básně a mluvím s liškami a mluvím s bohem, abych se těm idiotům vyhnul.“ 
 
Všechny tyto faktory znesnadňují jakýkoli skutečný dialog o současné poezii. Nic nepomůže, že díla se vší silou prezen-
tují jako otevřená, nezařaditelná, stvořená pro „čisté čtení“ – v realitě si žádají ovšem vstupní poplatek, který je ochoten 
zaplatit jen málokdo. „Otevřená“ díla předpokládají přísně vzato roli čtenáře vytvořenou ve velmi neobvyklých sociál-
ních podmínkách, které staří Řekové nazývali skholé: nikoli lenost, ani nečinnost, ale stav „mimo pracovní povinnosti“, 
„svoboda ke studiu“, tedy stav v bezpečném závětří před tlakem nezbytnosti (lidé, kteří prováděli fyzickou práci, se jak 
známo nemohli stát plnohodnotnými občany městských států). Privilegované sociální postavení se tudíž vyzdvihuje jako 
univerzální norma pro veškeré zacházení s poezií. Ale místo toho, abychom si přiznali, že moderní básně vyžadují důklad-
nou znalost dějin básnických forem, zdůrazňují ústřední postavy současné poezie to, že porozumění poezii není podmí-
něno vědění nebo rozumem. Pokud by chtěl někdo odhalit současný velký básnický švindl, může klidně začít právě tady. 
 
Bídným výsledkem je, že současná poezie se i nadále neproblematizuje. Nikdo ji nečte. Nehovoří se o ní. Bývá hodnoce-
na především pro svou obecnou „nadřazenost“. Snadnou poezie lze bez problémů psát (přechod k volnému verši usnad-
nil fixlování v oboru). Ani nepochybně antidemokratické výroky, jako třeba Wærnessovo odmítnutí veřejného dialogu, 
nikoho nevzrušují. Proč by měly? Vždyť Gunnar Wærness je básník, píše poezii, a ta je určená ke zvláštním příležitostem. 
Poezie je takový divný strejček, kterého člověk potká jen párkrát do roka, nikdy jsme s ním nebyli ve všední den, ale na 
Štěpána u oběda dokáže pokaždé zlepšit náladu, to je jeho role. A že je elitář a antidemokrat ničemu nevadí. Slavnost je 
prostě slavnost! Svátek je svátek! A poezie je poezie. 

přeložil ondřej Buddeus



ryszard krynicki
Magnetický bod 
přeložila lenka daňhelová
protimluv, ostrava 2010

držím v ruce knihu, na kterou jsem se upřímně těšil. přiznávám, že po autorském čtení ryszarda krynického v kavárně 
fra jsem sbírku otevíral s větším očekáváním, než většinu ostatních recenzních výtisků. nutno upozornit, že nejde o sbírku 
jedinou, ale o autorský výbor v podstatě z dvacetiletého tvůrčího období.
z poslední mé věty vychází většina mých výhrad ke knize. tak jako u každého výboru musím zdůraznit, že i tady považuji     
za výraznou slabinu, že výbor neuspořádal čech (a to zcela bez jakýchkoliv nacionalistických pohnutek)! chápu, že by to 
byla výrazně náročnější práce, která by zabrala spoustu času, ale měl bych pak pocit, že výbor byl uspořádán s ohledem         
na českého čtenáře, s konkrétním záměrem zaplnit bílá místa. a to nemluvím o tom, že editor by měl od textů pochopitelně 
větší odstup a zařazoval by jednotlivé texty s určitým nadhledem. střízlivější výbor by podle mě zkrátka knize výrazně 
prospěl. zatímco autor vměstnal na 230 stran kolem 250 básní, pro mě by i poloviční výbor byl až dost, čtvrtinový by byl 
naprosto ideální.
stranou svých výtek nemohu nechat ani doslov Mariana staly. jsem přesvědčený, že u překladových knih mají paratexty svoje 
místo, ale zatímco u překladatele se určité „fanouškovství“ očekává, u literárního vědce je na škodu. pročítat doslov pro mě 
představovalo téměř utrpení. hned na první straně se setkáme s tolika superlativy (8x prefix „nej“ + slova typu „výborný“     
a „vynikající“), že je to sice na jednu stranu zábavné, na druhou ale dost únavné. u literárních kritiků dnes velmi populární 
„originalita“ je opakovaně zmiňována i u r. krynického, který je sice básníkem kvalitním, ale za originálního ho bude 
považovat zřejmě pouze čtenář, který považuje „každého člověka za nenapodobitelný originál“.  přičteme-li k tomu styli-
stická specifika M. staly, jako je např. záliba v negativech, často i dvojitých („nelze si neuvědomit“, „nelze se nedomnívat“ 
– vše s. 231), stává se doslov  překážkou, kterou je nejlepší prostě přeskočit.
pominu-li ale doslov, zaslouží nakladatelství protimluv velkou pochvalu. společně s překladatelkou lenkou daňhelovou se 
mu podařilo vydat knihu, která mi u nás výrazně chyběla, což je pro mě smyslem překladových sbírek. Magnetický bod má 
co nabídnout nejenom polonistům, ale všem současným českým básníkům a především čtenářům poezie. na své si v knize 
přijdou jak přátelé tradiční poetické linie, tak i čtenáři psího vína.
to, co v mých očích dělá z Magnetického bodu sbírku výjimečnou, je vysoká koncentrace vynikajících básní. pravděpodobně 
jsem k poezii přehnaně kritický, ale za dobrou sbírku považuju už knihu, ve které najdu 3–5 básní, které mě osloví. a ani 
tak podobných sbírek není mnoho. v Magnetickém bodu jich je 15–20, které na mě výrazně zapůsobily, a další desítky básní, 
které zanechaly nějakou stopu. cenné je pro mě i to, že krynicki dokáže zajímavě pracovat i s tak zprofanovanými tématy 
jako jsou bůh či smrt. 
téměř výhradně však v knize vyhledávám texty delší. je to s podivem, protože všude se můžeme dočíst, jakým je r. krynicki 
obdivovatelem staré japonské poezie. textů s podobnými motivy je sice v knize velké množství, ale mistrem zkratky pro mě 
polský autor nikdy nebude. nevěřil bych, že mě někdy zaujme básník upovídaný, ale nejsilnější básně ve sbírce mají vždy 
alespoň deset veršů. u básní krátkých se ani krynicki nezvládne dostat k nosné myšlence a končí u plytkosti: „nekonečné 
množství přímek / protíná se ve tvém srdci: / ty přímky nemají začátek – ani konec.“ (s. 132). s podobnými texty by se 
mohl směle měřit i se současnými českými básníky. a přestože ani takových textů v knize není úplné minimum, bohatě jsou 
vyváženy básněmi zcela jiného kalibru.
abych se ale konečně věnoval tomu, čím mě kniha tak uchvátila. je to druhá část, sbírka Kolektivní organismus. naprosto 
výjimečný soubor textů, který v mých očích snese srovnání s tím nejlepším, co se ke mně z polské poezie doneslo – s panem 
cogito. Může to působit velmi nadneseně, srovnávat krynického s herbertem, ale podobně jako u herbertových knih           
i v Kolektivním organismu se čtenáři dostává nebývalého luxusu – může otevřít nahodile na kterékoliv stránce a dočká se 
poezie. kdyby tyto básně ze stran 35 až 102 vyšly u nás jako samostatná sbírka, doporučil bych její koupi kompletně všem 
svým známým. 
na těchto necelých sedmdesáti stranách se totiž básník překonává a v mých očích se tak řadí po bok nejenom herberta 
či dalších polských nobelistů, ale i mezi to nejlepší v druhé polovině dvacátého století v evropské poezii vůbec. k výše 
zmíněné schopnosti zpracovávat velká témata bez patosu musím přičíst také smysl pro vypointovanost a humorný až sati-
rický nadhled: „celník po otevření mého koženého kufříku / (byla to vepřová kůže prvotřídní kvality / posílaná jenom na 
export / do hospodářsky zaostalých zemí) / objevil v něm úryvky / mé knížky / a mnoho jiných nerozluštitelných věcí // – 
nelíbí se mi ta vepřová kůže – prohlásil kategoricky – / – uvidíme, co jste tím chtěl říct –“ (s. 59). 
většina těchhle skvělých básní nevynikne v úryvku, a proto mi nezbývá než vřele doporučit přečtení celého Kolektivního 
organismu. jsem přesvědčen, že čtenář nebude litovat. protože se mi jen velmi obtížně daří vyhledat vypovídající a přitom 
krátký úryvek, skončím dalším delším: „...obracím se zády / ke dveřím – které žijí vlastním životem / a dříve či později se 
otevřou / a dříve či později se mě dotkne / ta ledová ruka, možná mi jenom dá znamení / a možná se bez varování sevře        
na mém srdci, / řeknu upřímně: nevěřím, že by to byla ruka / osipa Mandelštama nebo georga trakla“ (s. 98). obracím se 
zády ke dveřím a řeknu upřímně: nevěřím, že by se na mém srdci ledově sevřela ruka ryszarda krynického. 

ondřej Zajac

recenze: ukrytý kOlektIvní OrganIsmus
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recenze: zjevení pOdle janOty

vít janota
jen třídit odpad nestačí
dauphin, praha 2011

nová sbírka víta janoty je po dvanácti lubora kasala a východu boženy správcové přinejmenším již třetí pozoruhodnou 
poemou, která v letošním roce vyšla. i když se jedna od druhé výrazně liší, lze jim přisoudit společný přívlastek: postmo-
derní. všechny se rozkračují k jistým konkrétním prostorům literárních dějin: správcová k hrdinskému eposu, kasal k blokově 
eponymní poemě a janota k bibli a eliotově pusté zemi.
„když nebe temní šarlatovými pruhy“ (s. 11), uvádí nás básník do světa své poemy. už tím je leccos předznamenáno, neboť 
šarlat (a purpur) je barvou nevěstky ze Zjevení, tedy podoby, kterou na sebe vzalo „veliké město, panující nad králi země“ (zj 
17,4). prostorem této básně, jako v moderní (i postmoderní) poezii vůbec, je tedy město. „je mdlá jalová doba“, „nervozita se 
šíří jako nakažlivá nemoc“ (s. 11), píše se na začátku druhé, resp. třetí sloky. v těchto strofách je představeno základní tematické 
rozpětí textu: neutěšená současnost a její reflexe. a čtvrtá sloka začíná slovy: „je třeba“ (s. 12), tedy výzvou směřovanou čtenáři 
(nebo posluchači) i autorovi, společnou výzvou, která strukturuje text (neboť se vyskytuje v celém jeho průběhu a má téměř 
funkci jakýchsi nadpisů nových kapitol), dává mu řád a vytváří virtuální sadu „návodů“, jak nemocnému času a prostoru 
čelit.
jak již bylo řečeno, janota často vychází z bible. aby však bylo jasno: v případě poemy jen třídit odpad nestačí se nejedná o žádné 
jednorázové výpůjčky z písma, ornamentální přežvykování notoricky známých motivů. tato spřízněnost má architektonick-
ou povahu: janotovy verše nejsou verši moderní poezie, ale verši biblickými. co myšlenkový úsek, který lze vyslovit jedním 
dechem, to verš. stylisticky se nejvíce blíží Zjevení: „vidění které ve své ostrosti / bezděky obhajuje legitimitu vlastní existence 
/ přiotráveným mřížovím popílku a dýmu / vysíleně stoupá mátožné rozpité slunce / apaticky osvětluje polomrtvé industriální 
scenerie / vyvřelé do krystalických podob netečné hrůzy / do vertikál minaretů cihlových komínů / fázujících čas rozplizlými 
kónickými stíny / do bezbřehosti cévních svazků panelových silnic a parovodů / rozježených pichlavými chuchvalci skelné vaty“. 
proto nemůže být řeč o volném (natožpak vázaném) verši. po formální stránce janota navazuje na daleko starší tradici.
s biblickým jazykem má janotova kniha společnou také absenci moderních metafor zakládajících se na rozvíjení akcesorních 
významů a na potlačování významových jader. kromě hrstky genitivních metafor zde najdeme spíše podobenství, tj. rozvité 
(často epizující) obrazy, které mají se zkratkovitými rychlospoji novodobé poezie máloco společného: „správné dráty nebudou 
přestřiženy / odpočítávání se nezastaví / několik vteřin před totálním koncem / vlásečnice záměrných křížů / jen těsnou neminou 
vyhlédnutý cíl“ (s. 13–14), „na křižovatkách lesních cest číhají / lapkové odulých bezzubých tváří / rosolovité přízraky lidského 
utrpení / z věznic kde se mučilo cigaretami a proudem / kde se smyšlená nesmyslná přiznání vytloukala / za kalného svítání        
po probdělých nocích / kde se žhavým železem a oprátkou pečetily / krvavé smlouvy stigmatické spolupráce“ (s. 28).
druhým zmíněným zdrojem je modernistická skladba t. s. eliota pustá země. zde je ovšem patrná spřízněnost jiného stupně 
a rázu: spřízněnost časoprostorová. oním časem je (post)moderní situace a prostorem (velko)město: „v letácích obchodních 
domů / lákavá nabídka nového tisíciletí / obludností odpadlé z oblačných panteonů prosperity / ohmatané rekvizity druhořadých 
filmů“ (s. 12).
v rovině významu je pak janotova poema současně obrácena k bibli, konkrétně ke Zjevení, i k pusté zemi. osciluje totiž 
mezi biblickou apokalypsou a (post)modernistickou post-apokalypsou. janotův text se jeví jako svébytná formálně-významová 
koláž dvou tradic, která však sama sebe zasazuje do postmoderní doby a do prostoru pražských ulic: „zjevení podle jana / 
bzikavá hrůza sarančat protáčená v čepech / ilustrovaný manuál sebezpytu pro volné chvíle / manifest trudnomyslnosti / krize 
středního věku ve třiceti obrazech“ (s. 30), „stigmata úpadku na každém kroku / nevratné kroucení hroucení / rozesychání 
špatně sklížených dýh / mravenčí tikání červotočivých strojků / v labilním trámoví reality“.
klíčovým smyslem této poemy je zrak. avšak nikoli pozorování, ale vidění vytváří onen druh vizuálního dojmu, který při čtení 
získáme. janota neklesá k tupé, ozvláštňované deskripci. jsou to vize a vidiny, střepy skutečnosti zasazované do mozaiky básně: 
„a zase podzim / lepkavá pavučina nemohoucnosti natažená mezi okny / hrubá plesnivá pytlovina která se bezděky otře o tvář 
/ jako čepele rudě nalakovaných drápů / stárnoucí dámička s povadlými rysy / kolotočářský elegán v zapoceném tílku / nas-
tupujte nastupujte poslední kačeři volní! / rána jsou mlhavá / večerní nebe má barvu vyleštěné mosazi / i zdi kostelů splývají               
s obzorem / barokní kopule levitují / jako vzducholodě nad čarou horizontu“ (s. 30).
jen třídit odpad nestačí by rovněž bylo možné označit za litanii v infinitivech. výskyt tohoto slovesného tvaru je v současné české 
poezii obecně velmi častý a tak jako všude může i v tomto textu značit jistou nehybnost, statičnost, bezvýchodnost. infinitiv 
je ostatně vetknut do názvu knihy a také klíčové, opakující se verše s incipitem „je třeba“ jsou v neurčitém slovesném tvaru: 
„je třeba být připraven / neotvírat neodbytným podomním obchodníkům / (…) nenaslouchat ukřičeným znamením“ (s. 12), 
„je třeba postupovat kolmo na logiku davu / důsledně vykonávat nepochopitelné nezdůvodnitelné činy / skrývat se za maskou 
vlídné lhostejné natvrdlosti / nepožadovat kariérní postup navyšování platu / nezávidět ostatním méně sešlapané střevíce“ apod.
poslední kniha víta janoty je skutečně pozoruhodnou poemou, vizí současnosti, která si zaslouží být čtena s maximální 
opatrností, neboť není tak úplně tím, čím se zdá být. v souladu s pravidly postmoderní hry skrývá tkaninu, z níž je její text 
upředen, pod relativně prostým přehozem. nevěřte básníkovi.

ondřej hanus
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recenze: ÚkOlem je let

božena správcová
východ
trigon, praha 2011

básnířka, redaktorka (literární obtýdeník tvar) a příležitostná prozaička (spravedlnost, 2000) božena správcová vydala          
v nakladatelství trigon svou pátou básnickou knihu, východ (s podnázvem hrdinský epos). „vari, / to ne verše,“ veršuje 
hned v kratičkém prologu poťouchle – a taková je celá její kniha. jestliže existují nepsané dohody mezi autorem a čtenářem, 
správcová se je snaží „porušit / stůj co stůj“. 
prvním pošťouchnutím čtenářů je vlastně už podnázev knihy, který naznačuje žánrový rámec, naplněný ve výsledku jen 
částečně. z tradičně chápaného hrdinství zůstalo ve východu pramálo; zhusta jde spíš o tragikomickou černou grotesku 
přelidněnou postavami, jež – namísto velkých činů – neustále svádějí své soukromé vnitřní boje a bojíčky. a to navíc               
v kulisách nikterak vznešených – hlavní hrdinka lyka si svou (zrazující i zrazovanou) lásku poprvé uvědomuje v samoobsluze 
mezi lančmíty („jo, byla to lež, / lyka lhala houslaři i sobě, / chtěla ho ve skutečnosti strašně, toho Milého, / poprvé ji to 
srazilo k zemi v sámošce, / když zahýbala s drátěným vozíkem / kolem lanšmítů“), její milostné spojení s mlžným Milým 
se nakonec odehrává v krajině smrti, kde je „nebe hnědé, jakoby posrané“. u panoptika postaviček však správcová zdaleka 
nekončí; zcela v duchu ambivalence, pro východ tolik typické. tytéž hrdiny tak představuje i jako trpící, „nemyté, pajdající. 
převázané drátem / přes drápance stesku, přes pařáty touhy […]“ ženoucí se k východu. k jakému východu (má-li jít prostě 
jen o světovou stranou nebo naopak o vyústění, východisko ze života), to už správcová nevysvětluje. čtenáři se tu zkrátka 
nedává nic lacino – do krve jdoucí, přepjatá vážnost se střídá s ironií a sarkasmem – a je přitom jen na čtenáři, aby zvážil, 
která z těchto poloh je správcové vlastní a ve které jen nevázaně laškuje a balamutí. 
na nastíněném napětí mezi dvěma zcela rozdílnými dikcemi textu se velkou měrou podílí i nezúčastněný vypravěč,                  
od něhož se hlavní hrdince lyce nezřídka dostává nelítostné ironie („chtěla by mu to nějak vrátit, ale moc jak. / jako milá 
sestra. / sestra mladší? / zdravotní? / řádová? / všechny tři. / sestra Měsíc. / jak, vrátit? / otevřeš si s tím obchod, lyko? 
/ koloniál u sestry Měsíce“), místy i s velkou jazykovou vynalézavostí: „každé prohledávání, / každé stahování poštičky je 
cestičkou na křížek, / ukřižováníčkem, temným obřádkem. svátečkem“. právě odstup nabytý tím, že prožívající subjekt není 
zároveň i subjektem vyprávějícím, je pro východ zásadní – především díky němu se, ač na mnoha místech navýsost intimní 
až vyznavačský, nemůže stát samoúčelným uhňahňaným básněním o citečcích. tato distance, vlastní tradičnímu narativu 
a zcela cizí lyrice, se mi zároveň jeví jako podstatný argument do případné diskuze o tom, je-li (a může-li být) text boženy 
správcové eposem, resp. je-li „dostatečně“ epický (srov. recenzi karla pioreckého v 15. čísle letošního tvaru). 
odpověď na nastolenou otázku, čím východ je, by koneckonců mohla být i jednodušší – text boženy správcové by mohl být 
zřejmě lecčíms, jenom ne kompromisem. Mnoha charakteristikami připomíná nová kniha boženy správcové (ač zároveň 
pečlivě komponovaná!) terapeutické spontánní psaní („to ptačí křídla / rozložit na slunci, aby oschla […] aby světlo očí 
/ mohlo vyčistit to všechno, / do posledního písmenka“ naznačuje správcová v prologu), jemuž je cizí obezřetnost nebo 
zpětná autorská korekce. východ jako by navíc ani neznal uměřenost, v níž by se čtenář mohl zorientovat, všechno se děje 
s nasazením na život a na smrt, překotně (avšak: „snažit se to zadržet znamená zabít, rozdrtit“) a jaksi „přespříliš“ – když 
laskavost, tedy rovnou džbery laskavosti, když soucit, tedy hromady soucitu a když láska, tak bolestné prorůstání na kříži. 
novou básnickou knihu boženy správcové řadím k těm nejpozoruhodnějším, které letos vyšly. ne snad proto, že by šlo        
o text, který výrazně změní tvář současné poezie (na to správcová je, a vždycky byla, příliš specifickým zjevem) nebo o text 
od začátku dokonce stejně silný (k tomu by snad přispěly zásahy redaktora, kterého však východ postrádá). na východu si 
cením především odvahy, se kterou se správcová vydává i do těch nejvypjatějších básnických poloh, aniž by se přitom zalekla 
nařčení ze šílenství nebo trapnosti. v českém literárním rybníčku je to věc zřídka vídaná: ve chvíli, kdy si leckteří básníci 
teprve namáčejí palec u nohy, aby zjistili, jestli voda není příliš studená, správcová už skáče šipku (a na výjimečnosti tomu 
neubírá ani fakt, že se jí občas podaří spíš placák). a zatímco jinde se jen obezřetně našlapuje po špičkách, ve východu je 
hlavním úkolem let. 
 
jana sieberová    
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recenze: nOvý zjav na slOvenskej scéne? 

Mirka ábelová
striptíz
ikar, 2011

skutočne. v lete 2011, prevažne komerčne zamerané vydavateľstvo ikar vydáva ako jeden z vrcholov literárnointernetového 
projektu Mamtalent.sk, do ktorého síce nepatrí, no je jeho priamym výsledkom, debutovú zbierku poézie dvadsaťšesťročnej 
autorky Miroslavy ábelovej (na obálke podpísanej Mirka). a to s provokatívnym titulom - striptíz.
aj keď Mirka ábelová môže byť mladou debutantkou, určite nie je na slovenskej scéne úplnou neznámou - v priebehu roku 
2011 vyšla jej tvorba spolu s tvorbou ôsmych ďalších relatívne mladých autorov poézie v kolektívnej zbierke poézie sólo pre 
deväť hlasov. ako jediná z týchto deviatich autorov publikuje separátne pod krídlami vydavateľstva ikar (i keď za zváženie 
publikovania samostatného diela by iste stál aj zaujímavý, a možno i zaujímavejší Michal pivarči). konečné vydanie textu 
sprevádzal krst v budove slovenského rozhlasu za účasti viacerých známych osobností (kamil peteraj, dado nagy, kristína 
farkašová) a aj internetová kampaň – na slovenské pomery sympaticky megalomanský prístup. nadštandardný je aj náklad 
– 3000 ks  plus o niečo nižší počet kníh v braillovom písme. ten sa stáva zaujímavejším v momente keď si uvedomíme, že 
ábelová podľa recenzentov či doslovu vlastnej knihy (od a. turana), ostro vystupuje zo stredného prúdu slovenskej poézie. 
neštandardná poézia v nadštandardných nákladoch – to znie priam fantasticky.
a čiastočne je to aj pravda. ábelová nie je predstaviteľkou najklasickejšieho strihu slovenskej poézie, stále tak obľúbenej 
rurálno-kresťanskej poetiky (ideálne s nádychom nostalgie), ako napríklad tvorba rada tomáša. na druhej strane však nie je 
ani úplne tým, čo sa z nej snažia recenzie či ona samotná vytvoriť – odvážnou beatnickou rebelkou. už v medailóne na obálke 
knihy je titulovaná „enfant terrible“, tiež sme oboznámení s tým, že „ju z katedry žurnalistiky ff uk takmer vyhodili, 
pretože veľa žúrovala a nechodila na prednášky“ či „miluje sex, chľast a rokenrol“. v doslove nám andrijan turan tvrdí, že 
„Mirka píše svoje slobodné verše podobne priamo a odvážne, ako žije svoj život“ a jej poézia je „autentická“. v rozhovoroch 
sa samotná Mirka ábelová necháva počuť, že poézia je jej životom - akoby sama pristupovala na túto hru tvorby vlastného 
kultu (napríklad už v prvej odpovedi v rozhovore pre denník sMe z 31. 7. 2011 sa dozvedáme, že navštívila psychológa či 
psychiatra, čo sa zjavne považuje pre tvorbu za podstatné).  ako poznámku na okraj si dovolím konštatovať, že tento pochyb-
ný mix autorky s  lyrickým subjektom jej básní, ktorý sprevádza ábelovej tvorbu, považujem za buď mrzutý amaterizmus 
pri hodnotení poézie, alebo za  prázdnu obhajobu kvality textov tým, že do popredia presúva štylizovanú postavu autorky 
(o ktorej údajne divokom živote ako bežný nezaujatý čitateľ,  samozrejme, nemôžeme mať ani poňatia). osobne by som aj         
s pojmom autenticity poézie na mieste a. turana zaobchádzal veľmi opatrne. aj keď, v podstate rozumiem povinnosti autora 
doslovu zbierku vychváliť.
napriek tomu, že tento postup neschvaľujem, na základe uvedených hodnotení a vyjadrení, na „kult autorky“ zatiaľ pris-
túpim a budem sa venovať spomínanej rebélií (recenzent Maroš M. bančej na stránkach literárneho informačného centra 
dokonca v striptíze objavil „beatnickú provokáciu“). texty, v ktorých sa ju snaží explicitne vyjadriť, patria paradoxne k tomu 
horšiemu, čo zbierka obsahuje. najostentatívnejšia je táto rebélia či údajná provokácia v textoch hlupáci, toto som ja! a proti 
múru (názvy hovoria samé za seba). v prvej sa lyrický subjekt predstavuje ako nevypočutý „malý rebel, ktorý sa snaží vpísať 
pár slov na tabuľu spoločnosti“ a „odmieta hrať hru či nechať si zašiť ústa, byť tvárou z obálky“.  v druhom texte, proti múru, 
sa dozvieme, že lyrický subjekt je rebelom takpovediac od nepamäti  („odmala skúšam preraziť múr // tvrdú stenu konvencií, 
póz, fráz, prázdnych slov spoločenstva // levov“). ak by sme pristúpili na miešanie autorky s lyrickým subjektom, iste sa nám 
pripomenú citáty z medailónu o ábelovej ako o „hroznom dieťati“, čo je opäť akési presviedčanie zo strany autorky - táto jej 
rebélia je určite vlastná, prirodzená a vrodená, nikde ju neodkopírovala a ani nezískala.  je však takmer komické, aký je tento 
„bojový“ postoj neproduktívny. subjekt síce v uvedených básňach deklaruje, že by rád niečo „vpísal na tvár spoločnosti“,  
„(...) prerazil hlavou múr konvencií, fráz (...)“, no neuvádza prečo, ako a čo by rád zmenil, žiadnu z týchto konvencií či fráz 
nikde     v texte nešpecifikuje. v textoch neuvádza dôvody pre svoj resentiment, a teda je pochopiteľné, že nevie čo meniť. 
nie je to však poeticky sympatická bezradnosť, ktorú nájdeme u egona bondyho z počiatku päťdesiatych rokov, ktorá dáva 
základ jeho indiferencií a nadhľadu. u ábelovej lyrického subjektu v tejto časti nadhľad absentuje a nahrádza ho obviňovanie 
(ako uvidíme v ukážke). subjekt je bezradný v otázke cieľa a formy protestu, najpodstatnejšia je pre neho samotná štylizácia. 
týmto ábelovej textom chýba akákoľvek známka provokácie či samotnej revolty. jej poňatie rebélie je tak trocha impotentné     
a ak si mám dovoliť oponovať M. M. bančejovi, ktorého som citoval, tieto texty môžu byť provokatívne možno vulgárnosťou, 
no určite nie názormi (keďže, de facto, žiadne konkrétne neobsahujú).

príkladným textom je ferlinghetti v sukni, ktorým ábelovej subjekt hodnotí ostatných básnikov, či literárnu scénu. opisuje 
ich napríklad ako tých, ktorí sú „poslušní ako psi“ či „žobrú o uznanie“. 
(...)
neviete myslieť
neviete cítiť prostú tvrdosť života
neviete písať 
neviete sa pobiť so slovom
neviete trpieť



neviete postaviť palác myšlienok
neviete žiť 
neviete sa ani len poriadne ožrať
(...)
tento text má v diskutovanej otázke účelovej rebélie z celej publikácie snáď najvyššiu výpovednú hodnotu. subjekt neznesie 
básnikov, ktorí spĺňajú (resp. nespĺňajú) citované predpoklady údajne zlej poézie. otázka znie: kto sú títo básnici? aká je 
vlastne poetika, s ktorou sa lyrický subjekt nevie stotožniť? ide o niekoľko vágnych veršov bez výpovednej hodnoty, ktoré 
ale ponúkajú na úplný záver „rebelské“ riešenie. tým riešením situácie slovenskej poézií podľa lyrického subjektu teda je, 
s trochou nadhľadu, „poriadne sa ožrať“? konkrétne táto báseň vyvoláva dojem, že autorka sa snaží dostáť svojmu imidžu 
–odbehne si teda povinnú pseudokritickú trať.  
ďalšou výrazne negatívnou stránkou publikácie sú texty venované rodine. lyrický subjekt napríklad popisuje otca ako 
„najdôležitejšieho muža v živote“, ktorý je jej hrdinom a „stromom“. nielen poňatie tohto textu, všetky z nostalgickej rodin-
nej série sú jednotné svojim infantilným podaním vzťahu k rodine (uvážme názov Malá báseň pre veľkú mamu), ktorý by 
nemusel pôsobiť nesympaticky, keby  nevykazoval absolútne štandardnú poetiku a metaforiku slohovej úlohy („chcela  by 
som ti napísať skutočne dobrú báseň //...// báseň obdivnú // lebo keď kričíš // počujem východ slovenska // keď sa smeješ // 
počujem východ slovenska // keď sme tam // vidím ti ho v srdci“) . ide viac menej o texty, ktoré do zbierky zaradíte, pokiaľ 
čakáte, že si ju prečíta vaša matka. no to z nich, samozrejme, dobrú poéziu nerobí. 
tieto polohy ábelovej poézie však v zbierke zaberajú len minimum jej rozsahu. čo napĺňa väčšinu striptízu? 
napovie nám to už samotný názov. striptíz je plný citového odhaľovania a, možno presnejšie, vzťahových textov. zásad-
ným rozdielom tohto pásma a tých, ktoré som sa pokúšal predstaviť doteraz, je to, že v tejto časti sa na rozdiel od rebela 
alebo nostalgického diletanta ukazuje ábelová ako poetka. jej vzťahovým básňam mnohokrát nechýba zaujímavá metafora 
či vygradovaná pointa, no táto ich pozitívna stránka so sebou prináša aj odhalenie autorkinej najväčšej slabiny, ktorou je 
jej básnická technika. ak si odmyslíme občasnú kostrbatosť a pozrieme sa napríklad na vnútornú pevnosť a štruktúru jej 
básní, nachádzame chyby, metafory skladané bez súvislosti akoby len preto, že sa autorke zdali dostatočne poetické, nad-
merné používanie adjektív alebo snahu všetko dopovedať. ábelová sa často rada uchýli k používaniu pevných symbolov 
(vábivý serafín, rozkošný dionýzos, báseň alexandra de paris – aj keď ide o ich negácie), nevyhľadáva pritom nové a ani 
starým neskúša priznať nové významy. Mnoho metafor a prirovnaní je silene tlačených do sexuálne-vulgárnej sféry absolútne 
bezdôvodne (z bratislavy sa stáva špinavá štetka, ktorá zdrhá pred pasákom), čím vytvára dojem, že sú viac-menej len            
na falošný efekt. toto by som pochopil u trapnej poesie iva vodseďálka, nie vo vážne mienenej poézií. je však pravda, že so 
samotnými vulgarizmami pracovať vie, ich začlenenie do textu je väčšinou účelné a funkčné. sympatický je jej občasný ide-
alizmus a zriedkavý nadhľad, ktorého by neuškodilo viac (kto do teba..). tiež sa len minimálne uchyľuje k elementárnemu 
experimentu, v zbierke snáď nie je možné nájsť ani len text písaný z pohľadu tretej osoby. 
poslednou témou, ktorej by som sa rád venoval, je lyrický subjekt jej vzťahových básní. rád by som ho porovnával s autorki-
nou (a iných) spomínanou snahou o stereotypnú mýtizáciu (čo by mi koniec koncov ani nevadilo) a kult jej postavy, no ako 
som povedal, nepovažujem to za správne ani vhodné. 
to, čo je na ábelovej lyrickom subjekte zaujímavé (a pri tejto kadencií až otravné), sú dve vlastnosti: permanentný pocit 
obete a negatívny narcizmus. jej subjekt takmer v každej básni, v ktorej opisuje vlastný vzťah s mužom, vykresľuje part-
nera ako silného a zaujímavého muža, ktorý ju unesie mimo realitu (či zaklína ako kobru) a následne zradí. výnimkou je 
možno text nevera, kde je partner slabochom, no aj tu lyrický subjekt tiež len zranil a „ona“ sa má dôvod cítiť ublížená. 
táto ublíženosť (ktorú však zásadne spôsobujú lyr. subjektu ostatní, nikdy nie on im) sa nachádza snáď vo väčšine textov 
zbierky – a nie len vďaka mužovi. ábelovej lyrickému subjektu ubližujú muži, ženy, spoločnosť a dokonca pomyselný tvorca 
vzťahového poriadku. a subjekt pocit obete každý raz prijíma, pod tlakom sa rúca.
čo myslím negatívnym narcizmom? autorkin lyrický subjekt v texte často napodobňuje prvoplánové beatové ideály – pije, 
fajčí, nespočetnekrát upozorňuje na to, že je šialený a údajne sa chová divoko. to, čo nachádzam na tejto skutočnosti mrzuté 
je, ako veľmi to na sebe obdivuje. v jeho pití nie je program (ako u bukowského), jeho šialenstvo nie je nekoordinované       
a neovplyvňuje napríklad formu textu (ako u beatnikov). subjekt je na tieto svoje neduhy hrdý nie preto, že by boli pre text 
účelné, ale jednoducho preto, že ich účelovo mať chce. potom však, samozrejme, strácajú (a skrz ne on) určitú fikciu auten-
ticity,  ktorú by na ábelovej zbierku radi našili andrijan turan či Maroš M. bančej. najzrejmejšie to pritom je so šialenstvom 
- subjekt často deklaruje, že šialený buď je alebo na prahu šialenstva stojí, čím nám ale nevytvára predstavu, čo je obsahom 
jeho šialenstva (podobná pojmová bezobsažnosť akú nachádzame pri rebéií).
vhodný čas na zhrnutie. nebol by som rád, keby tento text dosiaľ vzbudil dojem (čo pravdepodobne mohol), že ábelovej 
zbierka je tým najhorším, čo v slovenskej poézií vyšlo. je len pozitívne mať na scéne autorku, ktorá je ochotná svoje texty 
úspešne propagovať aj po vydaní. podobne sympatický je aj krok nakladateľstva ikar vydať vo vysokom náklade poéziu, 
ktorá svojou priamočiarosťou či naratívnymi prvkami nie je na slovenskom trhu obvyklá (možno okrem vydavateľstva 
hladohlas pavla hiraxa baričáka, ktorého produkcia sa ale z veľkej časti ábelovej nemôže rovnať). Mám však zásadný problém                        
s konkrétnymi prvkami jej zbierky – vyprázdnením pojmov, egocentrickým dolorizmom lyrického subjektu, či prvop-
lánovou  a neduchaplnou kritikou iných autorov. rozpačitý dojem vyvolávajú tiež technické nedostatky jej písania (vyššie 
zmienené). nepopieram a kvitujem citlivosť jej básní, vzácne aj iróniu a priamočiarosť, ktorá je v jej textoch nepopierateľná. 
kniha tiež obsahuje mnoho nábehov na kvalitné obrazy či metafory. suma sumárum, striptíz som osobne ochotný považovať 
za jeden z mála artefaktov aktuálnej (aj keď sa zdráham použiť slovo modernej) poézie s prvkami naratívnosti,  priznane 
vychádzajúcej z koreňov beat generation.

dominik želinský 
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Gilbert adair se v roce 1980 stal spoluzakladatelem pravidelných večerů autorských čtení zasvěcených jazykově 
inovativní poezii (sub-voicive); ty organizoval až do roku 1992. v roce 1982 vydal signs of life, první z doposud čtrnácti 
knih několika menších nakladatelství, poslední z nich je sable smoke (veer, 2010). další projekty zahrnují spoluorganizaci 
slavnosti na počest 70. narozenin boba cobbinga v Ica v londýně, v polovině 80. let spoluzaložení projektu new river 
project, a naposledy sestavení fóra pro časopis Jacket2 o vztazích mezi poezií a vědou. vystoupil na autorských čteních 
v londýně, singapuru a new yorku, v současné době vyučuje pro university of hawaii. kateřina bolechová, narozena 
1966 v českých budějovicích, kde stále přežívá… megan m. Garr. americká básnířka a literární aktivistka. pochází 
z nashvillu, žije v amsterdamu, kde založila mezinárodní spolek spisovatelů wordsinhere a literárně-umělecký magazín 
Versal. básně publikovala v řadě amerických i evropských periodik. k vydání se připravuje sbírka The Preservationist 
Documents. její články o translokálnosti byly publikovány v několika časopisech, naposledy v antologii A Megaphone 
(eds. juliana spahr a stephanie young). kromě účasti na prague microfestival spojuje megan s Psím vínem zájem                    
o (mezi)národní umělecké scény a o jejich propojení. konrad Góra (*1978). rodák ze slezské vsi. Žije ve vratislavi. 
autor do světa umění vstoupil ze zcela neintelektuálního prostředí, neprošel obligátním univerzitním vzděláním, ale školou 
života. dlouhá léta žil ve squatu. vydal dvě básnické sbírky, Requiem za Saddáma Husajna (2008) a Pokoj vidin (2011).  
nicholas Gordon (*1940 v albany, n.y.). narodil se do rodiny s komunistickou tradicí – s touto politickou ideologií se 
záhy rozešel a začal se věnovat hudbě a studiu. po těžkém rozvodu se ocitl ve finanční tísni a vystřídal řadu zaměstnání. 
získal doktorát z britské a americké literatury a většinu svého života pak vyučoval na universitě v new jersey. poezii se 
věnuje od roku 1980. ondřej hanus (*1987). studuje bohemistiku a překladatelství z angličtiny na ff uk v praze. 
vydal básnickou sbírku Stínohrad (Weles 2008), druhá básnická sbírka Výjevy je připravena k vydání v témže naklada-
telství. spolupracoval s obtýdeníkem Tvar (redaktor 2008–2009) a dalšími literárními časopisy a internetovými servery. 
s lucií chlumskou přeložil knihu george steinera Errata (host 2011). Žije v praze-braníku. dimităr kenarov (*1981                   
v sofii). patří k bulharským básníkům mladší generace, živí se jako anglicky píšící publicista a příležitostný literární vědec, 
je překladatelem z angličtiny (např. básnického výboru elizabeth bishop Crusoe v Anglii, nakl. stigmati, sofie, 2006) i do 
angličtiny. jeho diplomová práce, věnovaná poezii Wystana hugha audena a josifa brodského, získala tři akademická 
ocenění. několik let byl doktorandem anglické a americké literatury na kalifornské univerzitě, postgraduální studium 
však na vlastní žádost přerušil. za svou debutovou sbírku Výprava ke kuchyni (Žanet 45, plovdiv, 2001) získal prestižní 
ocenění. ukázky pocházejí z autorovy druhé sbírky Apokryfní zvířata (Žanet 45, plovdiv, 2010). maurice scully (*1952 
v dublinu). po mnoha letech strávených v Itálii, africe a západním Irsku nyní žije se svou ženou a čtyřmi dětmi v dublinu, 
kde také vyučuje. během své dosavadní pětadvacetileté kariéry publikoval velké množství poezie, včetně osmisvazkové 
série pod shrnujícím názvem Things That Happen napsané mezi lety 1981 a 2006. nakladatelství veer books tento rok 
vydává pod názvem A Tour of the Lattice nový výbor z Things That Happen. po závěrečném svazku této série vyšla také 
nová sbírka humming a další kniha, Several Dances, se nyní připravuje. jan stanislav (*1987 v pardubicích). v roce 
2007 maturoval na gymnáziu dašická, pardubice. v současné době studuje na pdf uhk. publikoval v periodikách Psí 
víno, H_aluze, Weles a Divoké víno, dále např. na serveru totem.cz. ve volném čase se zabývá tvorbou beat genera-
tion, československým literárním a hudebním undergroundem, dílem a životem charlese bukowského, francouzským 
existencialismem v beletristické tvorbě, uměleckou skupinou 42 a také filozofií (zejména trojicí schopenhauer – nietzsche 
– klíma).  erik šimšík (*1987). Žije v bratislave, študuje sociológiu, je laureátom 2. miesta v poviedke 2010, publikoval 
v denníku Pravda, magazíne Playboy (sk) a literárnych periodikách Vlna, Kloaka, Romboid, Dotyky a RAK. petr štengl 
(*1960 praha). zaměstnán jako tiskař, žije v praze.  v letech 2006–2011 šéfredaktorem časopisu pro současnou poezii 
Psí víno. v roce 2005 sbírka Co říkal Zouplna (vyd. jaroslav kovanda), v roce 2010 sbírka 3+1 (vyd. nakladatelství 
petr Štengl). iva vyskočilová (*1983). poprvé publikovala v sedmi letech (celý náklad ve výši 1 ks rozebrán rodi-
nou). absolvovala gymnázium, začala psát verše ve francouzštině. vystudovala romistiku, začala psát verše v romštině                        
(v letech 2006 a 2007 obsadila 3. a 1. místo v rámci literární ceny mileny hübschmannové). později: „cestování, inspi-
race neuchopitelností, na všech místech a vším v jednom okamžiku, fascinace češtinou“. dnes: „trvalé zaměstnání ve 
stínu počítače v pátém patře u schodů doprava. v kuchyňce vrčí lednice. točící židle se netočí. psát. psát. psát.“ v roce 
2010 se umístila druhá v literární ceně vladimíra vokolka (v kategorii c). hans wap (*1943, rotterdam). básník a malíř. 
jeho básnickým debutem byla v roce 1967 sbírka Schoten & Filtersigaretten. kromě poezie se věnuje i tvorbě pro děti. 
jako umělec vystavuje svá díla nejen v nizozemsku, ale i v zahraničí (např. japonsko, německo, portugalsko). pracuje 
také jako scénograf.   tomáš weiss (*1966). editor knihy Beaty, bigbeaty, breakbeaty (maťa, dharmagaia, 1998), spo-
luautor knižního rozhovoru s jáchymem topolem Nemůžu se zastavit (portál, 2000), překladatel ze slovenštiny (uršula 
kovalyk – Obyčejný mrtvý otec, maťa; václav pankovčín – Tři ženy pod ořechem, kalich). vlastní texty: Orchestr kostitřase 
(2007, družstevní práce), Neděle sv. Snipera (dauphin, 2009), Postkomunismus: záškrt (za tratí, 2011) v roce 2009 
založil nakladatelství za tratí. Žije v berouně. bendik wold (* 1979). esejista, publicista a ředitel nakladatelství flamme, 
které založil v roce 2008 se spisovatelem n.- Ø. haagesenem a které se specializuje na současnou prózu, poezii a literární 
experiment. knihy vydávané pod značkou flamme pravidelně vzbuzují silné reakce a polemiky v norském kulturním životě.  
dominik Želinský (*1993). pochádza z bratislavy, je študentom a spoluzakladateľom občianskeho združenia literis. 
publikoval v magazíne Psí Víno a Almanachu Wagon. jeho texty boli preložené do poľštiny a publikované v periodikách 
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Arterie a Odra. aktuálne študuje na fakulty sociálnych štúdií masarykovej univerzity a žije v brně.
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psáno po perforManci jaKo ZáZnaM sKutečné události:

vyrážíM s kýbleMa do banky z MraMoru
jdu po schodech a nikdo na Mě nezírá jako šílenec
přistoupíM k zákaznickéMu oddělení
ujMe se Mě příjeMná Mladá úřednice
„co to Máte s sebou?“
„uhlí“
„jak váM Můžu poMoct?“
„rád bych si otevřel účet ve vaší bance“
vypisujeMe forMuláře
„chci použít Můj účet při obchodování s hedgeovýMi fondy,“ zdůrazňuji, 
zatíMco úřednice hledí na Moje doklady
„kolik jste schopen ukládat každý Měsíc?“ ptá se
„MiniMálně stejnou hodnotu, jakou hodláM uložit dnes“
„a kolik to bude“
„dva kýble uhlí“ a jeden kladu před ní na stůl
uhlí začíná doutnat, jako už by chtělo být sežehnuto plaMeny revoluce, při 
které se škvaří lidské Maso a odpadá od bílých kostí…
úřednice znejistí a běží pro ředitelku ústavu
„okaMžitě sundejte ten kýbl ze stolu,“ praví přísně rudá dáMa, „uhlí 
neMůžeMe vložit na váš účet!“
„ale vždyť je to v současné době jedna z nejbezpečnějších koModit při 
obchodování s hedgeovýMi fondy na wall street!“ chrlíM černý Mour do 
jejích růžových lící
obě na Mě zírají, ale neMají kravaty
tak za co je MáM přitáhnout přes stůl a řvát jiM do ksichtů?
odcházíM s nepořízenou, kýble se Mně houpají v rukách.
u východu jseM zastaven ochrankou:

„sedněte si a čekejte“
 diváci s foťáky a kaMeraMi jsou obklopeni bankovníMi úředníky
Mávání rukou
po MraMorových schodech do centra Moci přichází policisté:
„kde je ten s uhlíM?“
„žádáMe, ať vyMažou všechnu dokuMentaci,“ huláká rudá vedoucí peněz
záznaMy jsou, jako za starých estébáckých časů, vyMazány
jen čtyři fotky přežijí.
„neMáte v toM uhlí boMbu?“ ptá se podsaditý policista
„Možná. ve věčnosti je vždycky schovaná nějaká boMba,“ odpovídáM
za policejního doprovodu odcházíM na ulici, uhlí nerozsypané

připrav náM všeM plechový kýble s uhlíM
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