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Ivo Harák

Ústí nad Labem západ
(v nádraní hospodì; T. Øezníèkovi)

Skorotice

hajzly tu smrdí jako tamgasti
sleèna si nechá ujet vlak
kdy v televizi prí fotbal

(o Boím tìle)

na rumiti z vyhøezlých hrobù
ohnice, kopøivy; rýový papír:
stehenní kost: nìjakého Nìmce
hudba zní tence: zase u
z kostela ne, jen ke høbitovu

(na prdel míè zajede
pìt prstù, a mezi vy)
: èuráku vidìls nandal mu ho
jako já staré. jetì jedno!?
pøekapávané pivo. kafé né

z pamìti pískovce vybrouený vabach
a na kost, vím: není tu
tu, která by psala samoznaky
akvarel, vymaem také ptáky

ubrusy taky. do stolù
Maøena høeje kadýmu pak svoje
jméno? je pøed bouøkou

a na tu jedinou:
je mechanicky pøesnì kvoká
kostel a kost: hádanka, moná
pro proroka?

a Nìmci prohrávají:
samé snadné symboly. nechám
si tedy jetì nalít
(i s mouchou:

Mu který si øíká v breviáøi

jakoby v jantaru?)

(na 5. nástupiti vlakového nádraí Kolín)

zatímco komár upíjí
z nìj jako ze mne

Martin David

zatímco mraky nesou dé
a jetì neklesají

Slatiòany; nádraí; poledne
zní. zvoní. èípak vinu?
utkvìlá dálka
sekyrka v paøezu
ví dlaò, ví
dlanì; rùzné døevo 

zatímco se blíí vlak
(zatímco neví èí)
a vytrené pero
alespoò chvíli letí

nehybný vítr, prostupuje
kouø oèima a dovnitø
hlavy, kouø z obìda
kouø z cigarety,
trávy

a bezdomovec padá na lavièku
pøikryt jen svými pivy
a Giottùv Frantiek
se dovnitø usmívá

ve køoví tíknul kos
kdy vykroèila
rozhrnula hlínu 

ze staré pohlednice. a z dálky ubývá
kadému jinak mlèky
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Michal Adolf
anda Loub
/ Jiøí Korbel

Adolf Loub
lásko!
lásko, kdekdo o tobì
jaká nejsi, jsi-li!
nepøízvuku na dobì,
na kterou jsme dlouze pili!
chodníèku do svahu
podpíraný vøesem!
unesu povahu
rovin pod útesem
rudì vøískajícím
do notové osnovy,
nekajícím
se!?  prsty sosnoví
tvarované vùnì 
lnoucí k chøípí
právì kdy stùnì
a rozum se nedovtípí,
proè je mýt rosou
sedm jiter pøed senoseèí!
nelze je sít kosou,
by u kleèí
na kolínkách stébel
kadá se zasychající
obilkou! ani hrstka hebel
zvící
pokání neobstojí u ida
svìtícího ábes na modré pondìlí!
rùi dá,
kdo se podìlí
o trn; na to ber jed
i afrodiziaka,
pod nos med,
na dáseò výkal ptáka! 
hlavièko závratí namoøená,
kam se odkutálí?

bábovko, tøená,
u se pálí!
necinkejte klíèi,
zevlouni na ivot,
klíèi od vivot!
lásky  kdyby douek 
vám vybyl k ritu,
ne antouek
psím sádlem namae celebritu,
je v tìkostech pøibyla
do krajiny milosti!
nepøedvídala to Sibyla 
k lítosti
tìch, kteøí tvrdí,
e u vechno bylo dáno:
i provenience mléka a strdí 
poshltaného ráno!
lásko, kdekdo o tobì:
jaká jsi, nejsi-li,
nejsme-li pøi sobì! 
tolik jsme vypili
lektvarù na laèný aludek,
sedativ spolykali,
nárùdek,
který vody braly
do tøech mrtvých moøí,
u nich nikdo neèeká,
nato tvoøí,
køièe heuréka!
na sarkofázích králù,
maje patinu
sordinu
pøi bakchanáliích z cizích grálù
nezvykl odkládat,
by celebrantùm táhlo na kolena
a pisatelé dat
odnímali i ta nejjalovìjí léna!
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Spravedlivý,
co øíká tvoje sluèování!?
je jeho zítøek ivý,
ratolest k tìpování!?
anebo na sekyru
není dùvod ehrat?!
/ochotnou kamarilu
pøemlèet? nebo pøehrát
houslemi, dudami,
trubkou, ale i ozembouchem,
pøebrodit chùdami,
pøidusit pod sopouchem??/
poraï nám, kterým slovo vlast
jetì øíká víc,
ne kde mít sex a chlast
a sádlo na krajích
a podepøenou bradu
a podpíranou vùli
a tøi petrklíèe k Hradu
k hajzlíku nové kùly!
to slovo obrozencù
jak minci házet do pinky
Pepkù, Honzù, Vencù 
sedmilháøù, chroupajících
topinky,
plijících si do dlaní
i po hrobech na Slavínì!?
nemastní, neslaní,
um na dobrém vínì,

svolávané hlásnými troubami
Pøedstavenstva
svìta pro veobecnou bídu!!/ 
lásko, kdekdo o tobì
jaká nejsi, jsi-li
nepøízvukem na dobì,
na kterou jsme dlouze pili!
prsty tvarované vùnì
lnoucí k chøípí
právì kdy stùnì
a rozum se nedovtípí,
e mýt ji rosou
sedm jiter pøed senoseèí,
je seít kosou nìco, co u kleèí!
pro tebe douek ve zvìtralé dui,
kterou u opustila rosnièka
a mateøídouka buí
na poplach i na vrata stáje luèního
koníèka!

krtek neemigrující do
sousedovy zahrady
pøedjaøí; avnaté bonmoty
na pøítomnost i pøítí!?
horliví, lezoucí pøes ploty
zasypávané tøítí
drcených sluneèních paprskù
kohoutících se s mraky;

ufòukanci
pro vechno páteøné a vertikální!?
nech táhnou i s naditými ranci
do anální

v pamìti nìkolik zákrskù
pamatujících draky 
z moná pøedloòských strnisek 
navigované smíchem
do akrofobických ohnisek
bytostí s tvùrèím bøichem!
nìkolik zákrskù budoucích
obrazných kultivarù
jen kadý sedmý rok kvetoucích
kvìtenstvím sedmi tvarù;

historie èlovìèenstva
na tábory nezodpovìdného lidu

nejspí u vrzají skøivani
nad obnaenou prstí?

námel v netajícím itì,
furunkl na podbøiku,
øitì
jak z udìlání vystrèené do ibiku,

studenou sprchou se èímani
prodrbávají srstí
na prsou, høbetech i slabinách,
vìtøíce pøíleitost
k spolupodílnictví na vinách
nevzbuzujících lítost!
nad meandry krevních prùtokù
srocují se tvé smysly
do ctiádostivých útokù;
o co, e právì køísly
o cosi neménì vznìtlivé
na sousedovì honu!?
/nepustil pro zapomnìtlivé
z øetìzu Megalonu!??
to bys jak sedláci u Chlumce
dopadl se svou trokou!
v jaké to pinavé lagunce
nitra bdí nad Nebokou!?/
støesme a spláchnìme se sebe
ty loòské atavizmy!
kteréhopak z vás u nezebe
anachronizmus Tryzny!?
 zvìtrává  jako ty kameny
od dìtství známé skály!
nestaèí opøít se rameny,
aby se ÈINY dály 
nìné a gruntovní zároveò:
v pubescentech i mlíèí
svìøených bytostí rovný peò
shledat a v zdravém lýèí
vertikálu, kterou nezmrví
dubnová plískanice
zahnízïující se v obrví 
nezávìtrné nice!
chlap e  jen z hospody do enku
a mlátit prázdnou slámu !? 
zavìsilas k dveøím kropenku?
 nestraním sebeklamu!
jeho Bùh má jiné dimenze;
skupenství  v nich by shodné 
rozliovat bude do penze!
do roka u a do dne 
mìla-li jsi vùbec iluze
o institutu sòatku 
slehla se zem po snech, po múze;
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cit získává chu zvratku! 
napadá mì logo praotce
 pøíklady táhnou ; mohu
tvora, jen patøí spí do kotce,
postavit tam, kde k Bohu 
poruèníkovi par excelence 
pro pohlazení blíe!?
kolikrát pøidupne si na dance
macabre, Èerný kníe!??   
  dìtem e dluíme?! èímpak nás
tátové pétépáci,
jim reim bezstarostnì lámal
vaz,
utvrdit mohli v láci
za víru po pøedcích zdìdìnou!?
nehledali jsme stejnou
chaloupku z perníku? snìdenou!
umìlou  neprodejnou  !!?  
 zbavovali nás muk úsilí
nenabízené ádat;  
vy jste prý, øíkáte, zkusili
 monosti  nevykrádat!?
  vychovávala nás ulice
morálce odtud a potud;  
 na ledaèems visí petlice;
ivot je seznam pokut,
pøi kolika e tì chytili
urvaných, uraených;
mít, to jsou duhoví motýli
z èeledi ohroených! 
e by se nael, kdo sepíe
nás, vechny ztroskotance
zøíkající se døív FETIE
neli poslední ance,
je jenom ádoucí pøáníèko,
almuna rozhøeení,
je objem pokání malièko,
spí co do tvaru, zmìní! 
zdecimovaní a bezradní,
Pán Bùh chraò, uèitelé!?
  buï odciz anebo ukradni!
to je nae celé
PEDAGOGIKUM! jen koèièí
høivnu z nás vymruèíte!

MichalLoub
Adolf
anda|/Jan
Jiøí Novák
Korbel

brouzdali jsme se v Mi, v Botièi;
jen kde si poruèíte 
v Døevnici, v Dáøku, snad
v Køetínce 
vymácháme se z hanby;  
 rozdrobíme-li se na mince,
nebudou z grumlí gamby!   

pytlaèí. boe, pytlaèí
ípková R. obraznosti
i s lidmi starých olejù
na konci dne
baranova lymfatická
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zhutìný stenogram rozpravy,
na téma podíl viny;
nesnadné vbít høebík do hlavy
vratké z vaí kocoviny!
nejprùkaznìjí je stýskání
na prostor obraznosti,
omezující jen k vískání
budoucí Osobnosti,
vak u ne  zvednout JI po
glajchu !
pøedjarnì unaveni . . . . .
  kolik e bylo tìch
rumrajchù!??  
venku se èerti ení;

Jan Novák
2
sáòky s rùky, rohaèky
nad mìstem bachor filosofa
planých knih
baranova
ve výèepu na tøemoné dìlná
aritokracie a kozy po
tøicítce z blaáckého zlata
nacouval noèní motýl
chlastu
dcery proletáøky budí
zednáøe ze sta
na kapitálu bivakují kanci
ve ví hrùze
s kolchozními varlaty

Autor Bagtyropiè
Antonín/ Mare
Autor Autoroviè
výmluvnì: zvìøina hlavou
dolù, nìmohrou pøedmìt
strany
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tøemoná. boská, poznám jen
tvé klenby
na rohu pøemýlivé
pøemyslovské
a beztvarost milencù:
více slov ne barev
více veøejných knihoven
a bufáèù
ne 
na køiovatce nevinnost
bouraèkou
ticho bez volantu
ticho bez postroje
z platu ibenice ani
flok

páèí zemi
pøisáté k plavým
bohùm odkrývá
asi hrob
ulice kalinická, koneèná.
do nekoneèna
snad ivot, báseò
u  pak s námi
prvoky
oblièej samý ksicht
z tváøí: hruky
jabka sepie a
jogurt

mrtví spustí frekvenci
aby mohli køièet

kavalír ikov
on láme dravce do
kafe: má úcta, osude
tvé pøíbytkem
kdy skotaèí knihy
zemøelých

jaro
pøines slepici
nese rozko filosofek
mercedes benz
ulice títného, z
asimilace roste prdel
oèista pøijde s
diváky
rozlièné trvá
váené vlasy zuby
galoe
jímaj
trpìlivé krovky krásek
ze ikova: umí
odnikud
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K mamince Pé pana Pé pøijela doktorka práv domù.
Maminka Pé má v nohách vodu a padává. Tak nikam
nechodí.
Pak pøipojí svùj podpis pan Pé, Jana podepisuje, pak
já.
Takový rozmáchlý podpis, jaký vy máte.
Nojo, víte, já podepisuji dennì, já mám razítko,
a udìlám paní doktorce, e jako fouknu do dlanì levaèky, a pak do ní dùraznì, ale jemnì, buchnu pìstièkou
pravaèky.
Jako znalec? Soudní znalec?
Ano, pøekladatel, soudní.
A jaké jazyky?

Obèanka
bolí mì nohy
od srdce dolù z tìch
podmáèených
ryb

ulice pøemyslovská

118

Antonín Mare

A máte rodné èíslo? ptá se paní doktorka práv.
Odvìtím ano, mám, a paní doktorka se táe dále:
a èeské obèanství máte?
Ano, jako jediné.
Ale obèanku nemáte?!
Ne, obèanku nemám, protoe ji nemám.
Nemám ji proto, zaèínám mluvit, protoe mne chtìli
pánové na vojenské správì v Blansku poslat k odvodu kolik mi bylo, no pøed osmi lety, ètyøicet, a tak
jsem sklapl sloku a pravil: No tak se návrat konat nebude.
Dole na vrátnici pøed chvilkou jetì vtipkoval: e neumím jako vojensky to salutovat, zdali bych se to nemìl napøed nauèit, kdy jsem se hlásil u vojína v uniformì, v kravatì  já emigrant.
Aha, zasmìje se kulatá paní doktorka práv, nebo se
nezasmìje.
Jako dalí varianta, monost, zahledí se na mne zkoumavì.
Na stolech vrní dva poèítaèe. Proè by taky nevrnìly.
Je devìt hodin veèer.
(Prosím vás, tato malá poznámeèka, to není snaha
o koketnì vmontovanou naivitu, posun kulis za úèelem
vrení jiného svìtla na situaci, nýbr uvolòující vydechnutí.)

Popisuji, e jsem studoval v Nìmecku rutinu a èetinu.
Oni nám tehdy, víte, pøeskakuji a motám, já toti
mám maturitu v Nìmecku z èetiny.
No to jste se ale nemusel asi moc namáhat, e ne.
No ne-e, ani ne. Oni, tedy ministerstvo kolství ve
spolkové zemi Bádensko Virtembersko, vyslovuji spisovnì, pomalu, abych se nezakoktal, nám, to znamená asi pìti vrstevníkùm, co jsme emigrovali po okupaci, dívám se paní doktorce do oèí, povolili mít místo
druhého jazyka na gymnáziu, jako Èechùm, víte, teda
místo francouztiny, èetinu. Taková malá odmìna za
Dubèeka, e ano. Hi hi hi, odkodné.
Odkodné?!
No jo, tak to tehdy bylo, rudé koberce nám vyto a
se práilo, ne jak pozdìji.
Dívám se jí do oèí. Oèividnì nechápe. Ale umí to,
protoe se to nauèila. Umí udìlat bezvýrazný oblièej se
sklonem k malinkaté roztritosti. Kdyby byla chlap, odkalala by si asi. Mlèí.
Take pak jsem studoval v Mnichovì, a státnici, jako
pøekladatelskou, jsem dìlal v roce 1978 z rutiny a rok
na to z èetiny, no a musel jsem dokázat, tou maturitou, jako e umím èesky, v Nìmecku, protoe jsem
uvádìl pøi pøihláení ke zkouce jako rodný jazyk
nìmèinu.
Zpøísní: Vy jste se narodil v Nìmecku?
Pohled se zmìnil. Mají to vichni v sobì, takového
toho podezøívavého raráka.
Ne, v Èesku, tedy v Èeskoslovensku jsem narodil, ale
v Nìmecku mám odmlèím se, podepisuji. Sedmkrát.
Chtìl jsem nìco dodat.

Na pohovce poèítá Jana s panem Pé obnos. Jsou to
takové dva malé balíèky. Prohlíím si obraz na stìnì,
i z blízka vypadá jako grafika.
To je malované na kùi, vysvìtlí paní doktorka.
Aha, tak proto je to tak hladké, já myslel, e to je to,
tisk, ehm. Grafika?
No  na kùi.
A odkudpak máte ten obraz, to je rodinné dìdictví?
Paní doktorka popisuje, jak k obrazu pøila. Daroval
jí ho jeden pán, myslím starí právník, co u nìj døíve
pracovala.
Aha, aha, dìlám, a myslím si: aha, ha, aha.
Podepisujeme se.
Jana k Panu Pé: ta Vae maminka má jetì tak hezký
podpis.

Jazykovì, pokraèuji, jsem oficiálnì Nìmec.
Aha, praví paní doktorka. A rodné èíslo máte?

5

MichalAntonín
anda /Mare
Jiøí Korbel

Jse vyblbaná, nebo co?! vztekám se v duchu.
Ale, tady je to vdy uvedené, tady na smlouvì, ukazuji, kde: tady v horním øádku, ètu rodné èíslo.
Chtìla to po nás pro rozpracování kupní smlouvy.
Èíslo mám, ale obèanku nemám. Vona neète nebo co?!
Tak Vy nemáte obèanku, ano?
No jak jsem Vám øíkal, v tom Blansku, u vojákù,
vlastnì mám, de jure, ehm v Mìstì Albrechticích, kolik mi bylo jetì ne ani 15, na eM-eN-Vé vypustili
sme kolo, s Jureèkou, kdy jsme èekali, celá tøída, jene
jsme ji pøi emigraci odmlèím se, napiji se, tu obèanku, jako celá rodina, dne 18. záøí 1968 v 17:00 hodin, nechali doma, aby to nebylo podezøelé, nebo se
vlastnì ani nesmìly brát do zahranièí, já u nevím, ty
obèanky.

Asi bych ho mìla nechat restaurovat, øekne mezitím paní doktorka.
Víte co, já se v tom trochu vyznám, tady dole, pøistupuji k obrazu tady, si najdete malý ètvereèek, vemte si
to na ui, takovou tu vatièku, jemné jádrové mýdlo
nastrouhejte, udìlejte roztok, a pak tím, tou vatièkou
tak jemnì udlite, to nemuete nic pokazit, protoe
jen uvidíte, jestli, a jak je to zapinìné, tøeba kouøem kouøil pan dárce?
Myslíte? Aha?
Take, pravím pak, take podepsáno máme, víte, u
jsem se toho dneska najezdil, byli jsme v Praze pro peníze.
Nechcete kafe?
Ani ne, potøebuju jen vypnout.

Paní doktorka mlèí. To jen já vdycky vaním.
Je tam asi skuteènì jetì jeden, co se musí furt vysvìtlovat. Jak nìjaký blbeèek.
Take, praví paní doktorka, take si pøihlaste ve Zvotokách jako bydlitì, no a pak to zkuste na policii. Øeknìte, e jste ji ztratil, tøeba.
Obèanku?
No ano, ale èeské obèanství máte?
Mám pouze èeské, ale nemám obèanský prùkaz.
Take nejsem ani ryba ani rak. A k pøihláení bydlitì
potøebuji obèanku.
Ani rak, opakuje paní doktorka. No to byste snad
ani na vojnu u nemusel
No to asi ne, ovem já bych ani k odvodu nechtìl, ze
zásady! Pane Mare udìlám, e si natahuji gumu od
bøicha pryè, pøedkloòte se a zakalete konec udìlám
s otazníkem.
Paní doktorka chápe. Smìje se.
Ale hezký obraz to je, skuteènì, dodám.
V pøedsíni pøejde manel.
To je mùj manel, ekonom, a postavil dùm vlastníma rukama.
Ekonom? Pøemýlím o tom, co to znamená, kdy
ekonom staví rodinný domek vlastníma rukama.

Pokadé kdy ètu v nìjakých novinách, e nìkdo
v Èesku vyøkne, jak by se mìly vztahy k emigrantùm
zmìnit k lepímu, jak nás bude sledovat ta a ta Unie
nebo co, jak ty vztahy zlepujeme, a e u Romy netopíme a tak, tak si vdycky øeknu: Máte tím, soudruhu,
na mysli mne? Jak zmìnit vztahy k emigrantùm?
Jako myslíte, abych nemusel mít obèanku, kdy
chcu odpoledne koupit pilberk?
Ve smlouvì je tedy napsáno expressis verbis: Peníze
na koupi domu nezískala manelka spoleènou prací,
tedy jsou její a jen její, a já jsem je spolu s ní nevydìlal,
take dùm kupuje manelka, patøí jí, a já to stvrzuji
svým podpisem. Lu.
A paní doktorko, a proè to je tak zformulované?
No protoe ze zákona musíte mít obèanku, tedy trvalý pobyt, a pokraèuje.

Autor
Patrik
Bagtyropiè
Linhart |/ Autor
Karel Toman
Autoroviè

Patrik Linhart

Backstage
Maník pod leením: To bys nevìøil, co mám v zadní
kapse.
Maník na leení: A sou její?
Maník pod leením: To teda.
Maník na leení: ivot píou tanga.

Návtìvník z kosmu
Televisním dalekohledem pozoruji tvou holku. Vèera
se mi o ní zdálo. Jen jsem se do ní zamiloval. Na první
sen. Není to taková, jak ty øiká, Trinity. Je jiná  jak se
asi líbá na rudé planetì?  je èistá jako nebe a k tomu
aby byla dokonalej magor chybí jí jen poletovat.

Karel Toman

Krabicová poesie
Kabelka
Najednou mám chu na víno. Náhodou tu jednu krabici mám. To je dobøe. Taky mám chu na lehký petry.
Taky tu jednu krabièku mám. Dobøe. Vechno tu mám
a navíc poslouchám Priessnitz. Tìká pohoda. Kdyby tu
tak byla, abych jí mohl øíct, jaká je tu tìká pohoda.
Tìí mùe být jenom tìítko. Kdy ho rozmlátím, tak
u nebude nic tìího ne moje pohoda.

Hergot, netahej
Blbej pes
No ano, Baruka
Zvedne oèi a olízne si èenich
Na travnatém plácku
Pøed sobotním Kauflandem
Leí staromódní kabelka
Taková, co nosí staøenky do kostela
Má pøeøíznuté obì ui

Tibetské pití èaje
Jak jsme dojuchali, el do kuchynì a snìd koèièí granule. Volala sem na nìj: Poèkej na mì nebo ti vypráím
koich! Nejdøív bylo slyet jen takový chroupání, ale
pak to zaèalo. Zaøval: Kundun! Pi èaj!  a Tibeanka byla
na svìtì.

Avion
Jei, koneènì
Guláovka a vyproovák
Od poslednì o tøi koruny draí!
Tøi dorovnávací hlty a otvírám noviny
Co? øíkám ti, e Milan je pièa, debile!
Hmm, dnes tu klid nebude
Jak lvové bijem o møíe 
Jaktoe jsou tak oralí, dy je sotva deset ráno
Je to pièa!
Potovní schránka na rohu ulice 
Kurva neøvìte tak
Miluko, jetì dvakrát
Chlapi kolem padesátky
Mohlo to být horí
A polívka je stejnì studená
Tak snad pøítì

Svítání Zuluù
Jdeme nocí k autu.
Zítra odjedeme.
Jaro je tu.

Pozdìji praví pan Pé: Oni tam nahoøe, vichni, co stavìli, v sedmdesátých, víte, kdo tehdy stavìl, vak víte
Chcete tím, pane Pé, jako naznaèit, e jako ona
paní doktorka v té dobì tedy nebyla zrovna èlenkou
Charty?
Vak víte odvìtí pan Pé.
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U svítá. I kdy stopy stupy zùstávají na tepu doby. Je
to jaksi nepøekonatelné, ale pro urèité osoby pøirozené. Seume napsal, e jediné, co èlovìk mùe udìlat
pro svoji dobu, je tváøit se, e k ní nepatøí. Dnes má
v Teplicích pomník a je po nìm pojmenován park a luxusní restaurant, kde vám osobní èíník odsune a pøisune idli. Je to pøíjemné, ale nevaøí tam nijak skvìle.
Rád bych nikam nepatøil. Leè kdo nikam nepatøí, nemùe si ani zapaøit. Kdo by se s takovým vyvrhelem bavil. Inu, dobrá, obarvím si vlasy a v noci si nechám zdát
o svítání Zuluù, kdy se èervený kabáty barví do èervena, kdy vlajka impéria na pùl erdi v cárech visí a ta
moje letí vzhùru.
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Irena Václavíková | Tamara Archlebová
Michal anda| /Katka
Jiøí Korbel
Komorádová | Ester Fleischerová

Irena Václavíková

Katka Komorádová

Husa

Vyznaná

ero má vysoké èelo
kdy oèi liky
jak baterky
sledují husu:
vypjaté køídlo
plesk a plesk
noha trèí za les
zvednuté hrdlo èichá vítr
ne rychle zaustí vzduch.
A nìco se stane.
Ne v motavé spirále
píchne zem.
A jen jeden výkøik
ivý jak lebky motolských
podøe krajinu.

bydlím vedle høbitova
a chodím na nìj bìhat

e v tìch mých
u nejsi

jenom hra

hraèka
rozpadávajú sa mi
kosti
krehké jak
origami
budem skladaèka
puzzle z kostí
boia hraèka
ivé lego
v rukách veènosti
moja dua odletí
ako papierový vták

probìhl jsem taky kolem
nìkolika smuteèních prùvodù

doplácel jsem
62 korun.

druhého

Nikdy jsem s nikým
nemìl problém

Café Orange

a jednou kdy jsem
se pøíjemnì utahanej
vracel zpìt do hrobu
leela na mém místì
moje ena.

Lachesis mutus (bobule)

Lièkou v lógru kreslím si zítra
/tohle je sad, ta pupkatá jsem já/
V obláècích kouøe rámuji touebná jitra
/nevstávej jetì, buï má, jen má/

kdysi jsem znal jeptiku.
dìlala bájeèné sýrové
dorty a její pøítel byl
horolezec.

Zdáli zatroubil klakson
lógr mi vzali
za nedìlní snìní úèet pøinesli

studovala farmaceutiku.

To mám za to, e kreslím si zítra
 a dneek trávím na sesli.

dnes
po osmi letech
mi vydávala v lékárnì
v jihlavské nemocnici
homeopatika na hemoroidy.
nemohl jsem pøehlédnout
její bøíko.
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odpovìdìla e se modlí
k bohu aby se to povedlo.
øekl jsem a se modlí
aby s tím bùh nemìl
nic
spoleèného.

kondoluji jen kdy
si potøebuji vydechnout

Ester Fleischerová

Tamara Archlebová

ukázal jsem na nìj
usmál se a øekl aby se jí to
povedlo.

takhle v podveèer
v teplákách a triku
obèas nìkoho vydìsím

hrajeme spolu na schovku
 kdo vydrí dýl, prohrál

neslyel soukolí v nás
pak nezbylo ne poèkat
na dojezd

Beru kosu z kolny.
Potajmu k zahradì.
Beru na sebe údìl
vyhynuvího rodu.

Petr Prokùpek
U Høbitova 54

zavírám obì
ne abych nevidìla 
abys nevidìl ty

***

Autor
Petr Prokùpek
Bagtyropiè|/Josef
AutorJarolímek
Autoroviè

Toto není cvièení
v Tøeti je pravé poledne
spoutìjí sirény
nehoukali pøedevèírem?
pøemýlí sousedka nahlas
myslím, e to bylo minulý týden
tvrdím já
v Tøeti spoutìjí sirény
velmi èasto
veøejný rozhlas zruili, take u
by ani nikdo neutíkal, kdyby
o nìco lo

Kazochovi
tenhle kluk
se snail odtrhnout
od své náboensky zaloené
famílie
zmìnil si jméno
odstìhoval se
snail se chovat normálnì
ale oni ho nali
a donutili vìøit
vech est jich bydlí
u nás v paneláku
vycházejí jenom v noci
a v nedìli
modlí se
za svého syna
aby mu bylo odputìno
vèera ve výtahu
mi docela potichu øekl
e skoèí
a si ho posbíraj
dole na chodníku
vìøím mu
zatím to nedokázal
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moje sousedka je ale stará paní,
vdycky vybìhne na chodbu
ve tøetím patøe
a neví co se dìje
nedávno plakala, e neví
kam se schovat

Josef Jarolímek
Øeení
Kampak, pýcho? Marná snaha.
Hloupost drí, neustává.
Zlost má oèi edé, vlèí 
èíhá v koutì: mlèím  mlèí.
Co nás zbaví téhle mdloby?
Bøeskné tøesky od nádobí.

Jefim Berentejn | Michal
Gustav anda
Erhart/ |JiøíMojmír
Korbel Vrba | David Èerný

Jefim Berentejn
***
anapa
v ádném pøípadì nemùe být
mìsto
aspoò jsem to zkusil

***
jak tu enu miluji
jak tu enu miluji
jak tu enu miluji
jak tu enu miluji
ètyøi
ne-ne
ne tu kterou vichni mysleli
a tu
taky ne

***
z rouenu do ruandy
jet tramvají
a co bych tam dìlal
nebo tam

Píseò
jak je
dobré být
Rusem
jak je dobré
být Rusem
jetì nikdo
mi neukázal
jak je dobré být Rusem

Gustav Erhart
Stáøí

Autor
Georgij
Bagtyropiè
Gennis // Frantiek
Autor Autoroviè
Uher

David Èerný
xxx

Èím ménì toho
dá mi
tím více dokáu se
smát
akalím vytím
vstøíc Mìsíci
který na blázny
mìní

pravý veèer
vítr trhá nehty bouøce
lodièky vlatovek
nadìlaly na nebi køíky
za tu co potkala blesk
a se jí zahømìlo za oèima

Mojmír Vrba

on sedí v nohách postele
moulá sv. vavøince
a marnì vzpomíná
na dobu pøed narozením
a marnì nahlíí
za víko svojí rakve

Po probuzení

vrata mezi ízní a smrtí
vrou strachem

na obloze spolu
mìsíc a matné slunce
a jejich nevìsty
pùjèují si høeben
a jejich nevìsty
vykrabou si oèi
vdovci mlèky
a já s nimi

Slepý král
rány se hojí
jen pae
neuzvedne meè
svìcený chléb
vydávaný
na bitevním poli
udeøit ji do tváøe
a ti poeptá
koho to bolí

xxx
po veèeru
e tak velký snad nemohl být
v záplavì havého vzduchu
naplnil svìt
havran ve varhanách
nad krajem visel
takový unavený, mdlý sen
a rodièe hledali svoje dìti
tehdy kdosi vyøvával:
minulou noc veel
ve vsi záøící
mladý èlovìk do jezera
aby se utopil 

Georgij Gennis

Prostory Ruska
Ljoòa ero touil po radostném ivotì
vychutnávat kadý jeho okamik
ale postupnì ho nièila
diktatura okolností

Bazmek ero
Anna Klecová a Ljoòa ero zali na piroek
dali si druhý
tøetí
ochutnali jetì dílek
od kadého druhu dortu
Cukrárnu opoutìli
vyèerpáni sladkostí

z pokoje se vyourá slabomyslná matka
postaví se napøíè dveøí
a zaène pohybovat rty
ani by dokázala ze zvukù stvoøit slova

Doma Klecová pocítila e je tìhotná
Za devìt mìsícù porodila
malý holicí strojek

potká na procházce Krotkera
v silném koichu a beranici uprostøed letního áru
a uvìdomí si neúprosnì se blíící podzim
který pøejde do tuhé zimy

ero si nespokojenì prohlíel
lesklou hlavièku vykukující z pouzdra
cenila na nìj ostré zuby
a byla pøipravena zaèít nebezpeèný ivot

v nákladní vagon se promìní Anna Klecová
a pole era jako spìninu do dálky
se skøípìním a øinèením
mezi kolísavou hrùzou rozházeného nákladu

erovi nikdy nerostlo nic na bradì
jenom v mládí pár chloupkù
a co teï s tím nadìlením
netuil

ale naráz pøijedou Pestøakov a Ucpavkin
pøinesou kufry
vybalí z nich rozlehlou krajinu
do íøe roztáhnou celou velikou vlast
a ero zapomene na svoje starosti
a nadchne se prostorami Ruska

v noci se ero sklonil nad postýlkou
vzal mlèícího tvoreèka do rukou
a pøitiskl k nìmu tváø
zastrèil òùru do sítì a zmáèknul knoflík
mròous potichu spokojenì zavrnìl
ale za chvíli se zaèal zasekávat 
mechanismus pracoval naprázdno
zápach spáleniny
ero se lekl a vyrval kolík ze zásuvky
Ohlédl se na spící Klecovou
vynesl utraceného potomka na balkon
poloil do lepenkové krabice
a pøikryl starými novinami

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Frantiek Uher
Pamì
Z pamìti
Studna

Na pohøbu mu Anna Klecová dala jméno
BAZMEK ERO

Lovíme stín
Lovíme slunce
Jako sumce
A u dna

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)
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MichalVladimír
anda /Ondys
Jiøí Korbel

Vladimír Ondys

Vìtinou rùový bombarïáky a divný pachy. Chodily
pracovat do nedaleké Rybeny.
Holkám vonìly pipinky jasmínem, kdy jsem je zatáhl do houtiny, kde kvetl, a sluníèko se klouzalo po oblouku pøi èùrání. Ve kolce mì zase nachytali s jednou
v koutì zahrady.
Musel jsem k soudruce øeditelce.
Vyptávala se na divný vìci a mìla pøísný oèi.
Øekl jsem, e nejsem na takové mazlení zvyklý. Táta
tvrdí, e se chlapi nehladí, a maminka mì obèas zatáhá
pøi oblékání se smíchem, e se jedná o divný zvoneèek, kdy nezvoní.
Øeditelka se obrátila na tetu.
Bavily se neznámými slovy a tvrdily, e jsem nìèím
posedlý, kdy èasto stahuji holèièkám kalhotky.
Neumìl jsem jim vysvìtlit, proè zrovna já. Holèièky
jsou zvìdavý taky, ale mì se nebojí. Vzorného Kamila
jo! Byl zlý, kdy se tety nedívaly. Strkal jim do pipinek
klacíky i prsty. Køièely, e je to bolí, a Kamil se pokleboval, e jsou kurvy po mámách.
Zeptal jsem se maminky, jestli je kurva.
Opatrnì.
Jednou Kamil øekl mámì, e je kráva, a kdy jsem to
opakoval po nìm doma, táta mì seøezal øemenem.
Rocky, nevìøil bys, jak dlouho lidská prdel bolí po
výprasku od silnýho táty. Dodnes cítím jeho rány. Mìl
moc velký svaly ze sekání trávy kosou. Pøivydìlával si
tím roky.
Maminka nemohla popadnout dech.
Zakázala mi pouít takový výraz pøed tátou, aby mì
nezmrzaèil, a mnì dolo, e tohle slovo musí být hodnì
nebezpeèný.
Øeditelka se mì ptala, jestli vím, jak se rodí dìti.
Samozøejmì.
Tatínek se pøitiskne k mamince a tlaèí se na ni tak
dlouho, a ji z toho naroste bøíko. Doktor ji píchne
pendlíkem a miminko je na svìtì.
Kroutila nade mnou hlavou.
Pak mi daly pokoj.
S tím detìm je to zajímavý.
Lidi nadávají, e je horko k zalknutí. Na poli jsou vrásky v zemi, úplnì jiný pukliny, ne mají holèièky v klínech, tátové chodí a krábou se na hlavì, mají nìjaké
vi. Tvrdí, e by mìlo zapret.
Pak jednoho dne zaène padat dé. Po vedrech osvìí, vzduch je jako maminèiny vlasy po koupeli, na ulici
vzniknou loue, potùèky, stane se z ní potok a stejný

Dé
Zase chèije! øíkával otrávenì táta, kdy posekal trávu a potøeboval slunce pro seno.
Koukal do nebe.
Provazci detì se pøipoutalo k zemi a ignorovalo tátovo pøání.
Nevìdìl jsem kdo a pohledem hledal na obloze nìjakého ptáka nebo pipinu. Vidìl jsem jenom mraky
a nìkdy úplnou èernotu s blesky i hømìním.
Byl jsem v letech, kdy mì zajímaly tyhle vìci èistì ze
studijních dùvodù.
Na konci zahrady rostly keøe ptaèího zobu a nikým
neudrované vytvoøily houtinu, kam jsem vodil holky
z naí ulice. Stahoval jsem jim kalhotky a klacíkem roztahoval puklinku v klínì. Podvìdomì jsem tuil, e mì
na ni jednou dostanou. Potøeboval jsem vìdìt, co se
v ní skrývá. Proè mùj silnej táta sténá i syèí, kdy v noci
naráí na maminku, a ona naøíká i heká pod jeho váhou? Rodièe si vdy mysleli, e spím, ale pokadé se
prozradili u veèer.
Mìli oèi jenom pro sebe, táta se pokouel o vtipy, nikdy se mu nepodaøilo mì rozesmát, a maminka tvrdila, e si udìláme koupací den.
Natvali mì.
Uprostøed týdne.
Koupacím dnem byla vdycky sobota!
Táta pøinesl do kuchynì velkou plechovou vanu
a ohøíval vodu v prádelním hrnci na kachlových kamnech. První vykoupali mladí sestru, pak mì, uloili nás
do lonice a pokraèovala maminka. Poslední koupel ve
stejný vodì odskákal táta. Pozoroval jsem je klíèovou
dírkou, ale jenom, kdy sestra usnula, jinak by to na mì
øekla, a nastal by malér. Klíèovou dírkou mírují jenom
poboný baby jako nae podnájemnice vdova Konrádová, která roznáí drby po celé ulici, a chce na naich,
abych chodil ministrovat do kostela na námìstí u koly.
Maminka mìla veliká prsa a chlupatý klín. Táta zase
srandovnì velkýho èuráèka. Kdybych ho mìl po nìm,
nevejde se mi do trenýrek, hotový netìstí.
Holky ze sousedství mìly v holých pipinkách nìjakou nohavièku, nechápal jsem co s tím. Lehl jsem si na
schody, nechal se pøekraèovat dospìlými enami
a koukal jim pod suknì.
Nic moc.
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Autor
Dalimír
Bagtyropiè
Stano /| Autor
Peter Autoroviè
rank
bosorka, èo ma v krème pristihla,
lepkavá, smolná chví¾a ako sosna.
Mrmle si, mrmle sebaistý hlas.
Èo? To je jedno! Tak, ako je jedno,
e v noci spávam ako na ihlách.
Za svoj sen nesiem ve¾kú zodpovednos.
Za ten sen, èo som v krème roztáral.
Lekára nechcem, aj keï mi hneï zredlo.
Volajte kòaza a i notára.
U-u je po mne. Smr si po mòa ide.
Snívam tú poves. A je prastará.
Neby tých oèí, mohol som by inde.
Príbeh vak nevie, kde ich nestretnem.
Cigánske oèi. Oèi posvätné.

lidi zaènou hudrat, a pøestane pret. Dospìlým se nikdo nièím nezavdìèí. Chtìli by jen porouèet.
Vìtru i deti.
Vítr umí nadzvednout suknì jako ulièník a odfièet.
Jen Kamil by si troufl ho zadret.
V osmé tøídì pøivázal spoluaèku k bøíze za mìstem
a støepem vyøezal kosoètverce na òadra. Køièel o bolesti, ale nebylo mu rozumìt. Jejich náøek odnáela
vichøice s bouøí.

Dalimír Stano
spev deviaty

Peter rank

Èo na mòa zo sna nahnevane gáni?
Veï je to èiernooké cigánèa!
Hoci som nebol celkom nacenganý.
Bledé a v zablatených baganèiach
odilo zo mòa za vèasného rána.
U nohy po posteli netanèia,
take je iba vyslovene na nás,
èi si ho zajtra znovu prisníme.
Spomienka naò je v krème roztáraná
ako sen na postrieke. O zime.
Mláïa sa v snehu len tak neskrbá¾a,
a u je jedno èi ho prespíme.
Vie o tom celý, celuèièký valal.
A hora nehovorí o inom.
Keï som òou kráèal, priskoèilo, ¾a¾a.
Ani som nepomyslel na víno.
Tie hnedé oèi v ktorých sa svet toèí.
U dávno, dávno nie je mamkino.
Natoèi film len na cigánske oèi,
v ktorom sa môe ten sen odohra.
Neh¾adia priamo. Skáèu po úboèí.
Môe ich ¾úbi, môe ich ma rád.
Vak nikdy, nikdy nemôe im veri.
Nie je to sestra. Nie je to tvoj brat.
Pýtam sa ho, tak ako svojej dcéry:
Kde je tvoj domov? Odkia¾ prichádza?
A ono na mòa iba zuby cerí:
Preèo si biely? Preèo nie si ná?
A u viem, e sa nevymotám zo sna.
Vstávam a trielim v noci na sala.
U nie je ono. Je to ona  zlostná

Definitíva
revolver depresií
mi mieri na spánky
a bdenia
mám chu skúsi
absolutný adrenalínový port
veï aj tak je len jedno prikázanie
nepreije
no vetky mosty sú
príli nízke
a predávkovanie liekmi je predsa
proti zdravej výive
skúsim to spácha ivotom
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Michal
Slavomír
anda Kudláèek
/ Jiøí Korbel

Slavomír Kudláèek

Vlny mých nejistot
jsou podstatami tvými !

Sklenìné rybièky a povodeò

Ve tvé volnosti i pøítmí
já, vystavený slunci pøíli
se s vesly odøenými blíím.

Sklenìné rybièky v otevøeném oknì
se toèí kolem zavìené osy
v prùvanu ranního èervence
z ulice zvuky hlasù
a zavíraných aut zní ostøe
mraky se vydaly cestou
náhle, bez upozornìní
vechno odchází, nebo se mìní
co ale bude s tìmi
kteøí zùstanou v plochém kraji
mezi rozlitými vodami na sebe volat?

Vìèný konec zimy
Protoe nejde jako døív
vzít láhev umavy a pít
bøeznovou dobu vstøíc jaru stvolù.
A ne se vesnice, zmatená zvuky dne
doplahoèí do noci u nevìdìt
a pøece jetì dojít do hospody hlasù
pít tam jak ïábel svìtlo za svìtlem
s bolestnì nìnou pìnou dní
a nemít nic; jen al a radost èasu
plíícího se s elesty noci údolím
a chvíli, uvázanou motouzem na zápìstí.

Sklenìné rybièky z Tøebonì
vzpomínka prùhledná
vysoko do nebe.
Co ale bude s tìmi
kteøí zapomnìli?
Co bude jednou ?

Tohle tìlo by uneslo pár jiných
do slunì obèanského konce masopustu
ale s jediným takovým má døinu k smrti!
Vidí ty barvy v mlze rozhodnutí ?
Ty veletoky sasankových lesù
køídová moøe s jinotaji soli
prázdné obrazy z dìjin pìny?

Baroko pohledem èlovìka velmi chabé víry
(Na památku Zdeòka Kalisty)

Kde se to vzalo
pøikládat tolik sil
divému baroku, pohledùm
mylenek z era?!

Dál to pak nelze øíct, ani komu.
Vrátit se domù kolem sadu
pìinou, která se kroutí.
A co jsem vlastnì èekal ?
Hnízdí pták vìèného konce zimy
jeho vejce jak skvostný granát puká
a bøezen tìsnì míjí.
Budi nám veèer ve vyhøátých lukách.

Sotva to bude samým obsahem
zoufale ctnostných ivotù
a velebností písní.
Ale tím propadnutím víøe
s jistotou, podobnou gravitaci
jejich rozpoznáním tíhy
která v nás leí
a jsme cizí èi blízcí
své, nebo jiných viny !

Autor Bagtyropiè
Josef /Hrubý
Autor Autoroviè

Josef Hrubý

V Rejkjavíku
Sníh
který opustil labutì
na jezeøe v Rejkjavíku
mìkce odíval záliv radnici a høbitov
a z toho byla bílá kniha

Na námìstí Akademie v Berlínì
Slepý váleèný invalida
sahá obìma rukama na sochy
zatímco jeho prùvodkynì
tie eptá
Ze tmy do tmy
se vrhají sochy
V Berlínì 1986
je oslnivé léto
Na výstavì ve foyer èinohry
stojíme my
a Lothar Sommer
který tøi roky po válce
demontoval miny
v Severním moøi

Na bílém høbitovì
bìhala bílá koèka
se zvoneèkem na krku
led na stromech
jemnì cinkal a do eber
Byla tam náhrobní deska
s jediným slovem
MAMA
Tady se zastavil ikmý sníh

Z hloubky a ze sklepení
vzlíná jako psí víno
Mozartova hudba
Bloudí zde mýty
mezi elezem civilizace
A my také
jako souèasníci tìch
kteøí jetì nedávno
nemìli støechu nad hlavou

xxx
Svlékají se hoøké vùnì z hlohu
tvùj stín dveøe zamyká:
tøikrát Zdrávas za duièky
tøikrát za blbce
Kupte mé øádky
mé pastelky
zlosti a rozsudky
i sen hvìzdou podkován

xxx
Mistr rydla a jehel
a èerní andìlé
vedou suchou jehlu
za èelem
místo v mìdi

Kdy zpívá  vznikne víno
Kdy zasívá  vznikne útlum
Kdy zanadává  vznikne liják
Nízká výka nízkosti
Svìt poøád krájený na díly

Ze tmy se vykasalo
ero
Nikdo ti nepoví
Pozhasínej

Teï? se musím splést
Jsi vysoko
Schody mi sebrali
Rozeètené schody dveøe klíèe
Jsi pryè: nemoje

Kam a se doryje
Tam a je to!

Na moøi vìcí
se vznáí koráb jiný.
Moøe, ach Boe, tak dobøe
je mi !
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Michal
Janacs
anda| /Marcel
Jiøí Korbel
Mikuláko

Christoph Janacs

Piotr
AutorKitrasiewicz
Bagtyropiè|/ Wilhelm
Autor Autoroviè
Przeczek

Piotr Kitrasiewicz

Oberplan

Matka zùstala doma
Vyznávala høíchy
U pinavého nádobí v døezu
Pøed fotografiemi zboných
Rodièù
Straících peklem
A den pøed tím
Kdy
Dìvèátko v kostele omdlelo
A bodyguard s aureolou se neprotlaèil
Dusivým zástupem

dùm:

odkryv

pøíli nízký
pro nemotorné tìlo
okna:
pøíli malá
k vidìní ne víc ne
strom
záhon
tøaslavé
trávy

krajina
ta zùstává:
koøeny
kapradí
su
veselé pøemety sojek
oheò ve snìhu

uvnitø: stùl
(záøezy)

stopy
stopy
zjizvené písmo

idle
postel
u vchodu vitrína:

místo nálezu les:

obrazy
knihy
vyívané prùpovídky
pero

pod kamenem
který zdvihla ruka
místo stinek a broukù

mírnost
bez hranic

kovové nábojnice

dùvìra

(Z nìmèiny pøeloil Josef Hrubý)

pøíbìhy
otce a syna a

Marcel Mikuláko

jistota:

tóny

bìh svìta nezmìní
ádná revoluce

ná klavír
musí by drevený

zemì nikoho
horné oktávy patria tebe
dolné mne

les patøil minám
a jejich trpìlivému èekání

mono ho rozreeme
túbou

dnes krokùm poutníkù
a té jedné, poslední, zapomenuté

po harmónii
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Nové milénium
Pøila SMS
Vzneená slova bez polské diakritiky
Virtuální knìí
Hledají due
Singapur se svìøuje Barcelonì
A Piotrków Trybunalski Miami Beach
Po kliknutí a odeslání èástky
Vstupuje do ráje
S poèátkem www
Svatý Petr se s klíèi
Ztratil v jiné doménì

(Z poltiny pøeloil Libor Martinek)

Wilhelm Przeczek
Nepohádka
Tøída

Na bøehu rybníka v rákosí
Sedìla ába do ní byl zakletý princ
Èekal na ten pravý polibek
A léta míjela

na noèní tabuli
andìl zapisuje køídový pøíbìh
puèí houba hlavy
v koutì nìkolik hadrù

Okouzloval skøehotající písní
Kandidátky na spasitelku
Tolik jich pøelo kolem
Nìkteré astnì plíchaly
ádná si ho nevimla

stín napovídá ze strany tøi slova
je to tøída

Cesty podzimu

A jedna se zastavila
Docela hezká trochu tlustá
Pohlédla tím smìrem
Jako by se dovtípila

Vyel jsem z hlubokých lesù
ve smìru podzimu
Cesta vede vytrvale
k pohoøím

Princ u za ní pospíchá
Èáp ho chytá polyká
Neznámá ustrnula
Mylenkami je v jiné pohádce

V Beskydách jsou kopce jako hrby
mého ivota
Zamazávám stopy na vlastních
Stezkách

Zpovìï
Otec s dcerou li do kostela
Zpovídali se
U vlastních zpovìdnic
Pak pøijali svátost

Strakatý podzime
kolik mlhy bude jetì tøeba odrubat
abys mi daroval skuteèný chlad
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TadeuszMichal
Soroczyñski
anda /|JiøíMartin
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Poulièní ruch

Elika Sýkorová | Autor
PavlínaBagtyropiè
Pulcová |/ Autor
Stanislav
Autoroviè
Èerný | Jakub Chrobák

Martin Vokurka

Elika Sýkorová

Stanislav Èerný

***

Jazyková bariéra

XXX

(Boenì a Ryszardu Gabrysovým)

Nemohu pøejít pøes cestu
Od rána trèím u svìtel
Dokonce u i zebra se mi smìje

pøes horký koleje
pára radosti
vrací se
nebo uléhá
dálce
do cesty?

Na druhé stranì onoho pohybu
je vidìt jasný bod
Zelené svìtlo pøívìtivì mrká
a já jsem se ani nepohnul
Soucitný chodec ukazuje na mé nohy

Louka
A nyní vidím e jsem pøirostl
k chodníku koøeny
chodidel

jako suené houby
vypadají
krávy pasoucí se na louce
spásají tam trávy
trávy které nìkde pod nimi
jedí zdechliny
hladem uhynulých krav

(Z poltiny pøeloil Libor Martinek)

Mluvím,
ale nikdo mì neslyí,
mám toti zacpané ui.

Mìl jsem sen, v nìm listovala, po zhasnutí,
chlípnost tmy mým stínem  vzpomnìl jsem si
na Lotynku,
jak kòukává z psího spaní, a povídám: Ulevím si,
budu mluvit.
Protoe se ale sen stává skuteèností teprve nastane-li
v nìm
obrat k nejhorímu, a protoe opla nepla, mluvila
jen ona 
prý vrate ho do vìe. Støih.  Z lucernièky telefonu
vyukávám SOS. Bude slunì krutá?

Katastrofa
Byl zvlátní den,
vloèky ze zemì
ke hvìzdám padaly.
Bylo ticho, ale i hluk
nikdo nevycházel
ven.
Jen já tu naposledy
stála na první stranì.
Ticho pøed bouøí.

Jakub Chrobák
Nepatøiènosti

Tadeusz Soroczyñski

Po roce a pùl

Z Prousta

Pavouk splihlý obìenec
v kuchyni smrká záøivka
chlad od peøin
øíká cosi
oèi obrácené v morový sloup

Rozházená slova
jak jablka v otcovì sadì
uprostøed listí èasu
hledáme slova
o lásce a pøátelství

Jsem tvùj nejdraí
víc ne koòské oko
chlapa co byl tu pøede mnou
Zasazen do snubního prstenu prázdnoty
jsem mlèící ornament
a ty rozøezává mì èasu v ústrety

v proutìném koi
je ukládáme
na lepí dny

Pøed veèeøí jetì milování
rozkouskovaní lneme teï k sobì
e zítra musí být hùø
Poslíèkùm z hlubin nasloucháme
a zrakem visíme na zrcadle
a uráèí se
nedívat

(Z poltiny pøeloil Frantiek Vetièka)
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Pomíjivost
Do tikotu hodinových obìníkù
vkládám z utøeného stolu
svítící drobek

Kadý, kdo umírá
by chtìl mít
jen o den víc.
O jeden den ivota,
ale nemùe,
protoe mezitím umøel.

Zlehka skládám
z nepatøièných point
ne snad pøímo svìt,
( )

Pavlína Pulcová

Noc
Andrejce
V ochládání
kuchyní probublává
èas.
Mráz
prozatím dýchavièný
z pùlnoci vyøezává
kopýtky budoucího Metodìje
Tvé poehnané bøicho

O dozrávání
I.
klièkovaná  závod s vìtrem  sudù válení
reliéf podráky v kùøe kmene
ve vìtvích  hrazda  praskot
zelená trofej s vìtvièkou
v mezerách po mléèných zubech
trpké zklamání
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Michal
Alena
anda
Kanásová
/ Jiøí Korbel

Alena Kanásová

akceptova, e od tej chvíle u nemôem v tomto byte
vies osobný kalendár a rozobera prekvapujúce veci.

Psychopatologické narodeniny

A tú dôleitú ni mám.

Mala som narodeniny. Na tieto narodky ma priiel
navtívi k nám domov Vendelín.
Vendelín priiel s kyticou, rozpakmi a s úctou.
S úctou k mojej mame, mojím narodeninám a k naej
krásnej èínskej váze.
Hlavne vak priiel, aby trafil dva klinèeky po hlavièke.
Ten druhý klinèek bol stokrát dôleitejí.
Vendelín si sadol na jednu stolièku. Neviem ako vycítil,
kam si má sadnú, keï sme mali doma aj gauè, hojdacie
kreslo a ve¾a iných stolièiek. Hral sa s vreckovkou, pochva¾oval tajomný nápoj mojej mamy a knísal sa.
Knísal sa na dvoch zadných nohách záhadnej stolièky
na ktorej sedel.
Po chvíli sa to stalo.
Vendelín spadol. Èo spadol! Zrútil sa aj so stolièkou
na zem a nau drahú, drahocennú, predovetkým mamininu, ve¾kú, priam obrovskú èínsku vázu rozbil. Narodeniny sa zmenili na pohreb.
Na tom urèite nie je niè zaujímavé.
Lene my sme doma nikdy iadnu porcelánovú vázu
obdivovanú mojou mamou nemali. A èo je úplne najdôleitejie: nikto ju na moje narodeniny nerozbil!
Teraz je u vetko v poriadku.

No a èo?
Mojej mamine raz jeden èlovek povedal, e nebudem dobrá gazdiná.
Tento úprimný sused jej to povedal na záhrade pri
plote a rý¾ si zapichol do zeme.
Bolo to v èase, keï som sa doma nechcela uèi rozoznáva vòate, burinu, krája hodiny ani ríbezle obera. S ríbez¾ami som nechcela ma niè spoloèné hlavne
kvôli pavúkom, pretoe mi môu potichuèky, nebadane, aj keï nevedome spôsobi ok, ak sa mi dotknú
tela bez môjho rozhodnutia.
Lene rodièia mi to nechceli veri, vdy dali vari
vodu na èaj, a to tie rozhodlo o mojom bezuzlovom
putovaní a premý¾aní o kvrnách na dui.
Mamina naastie nebola ve¾mi smutná z názoru suseda, lebo aj jej sa v tomto prípade troku zdalo, e: no
a èo?
Lene výnimoène iba v tejto epizóde.
Na rozdiel odo mòa.
Aj teraz, v Bratislave, mi ¾udia rôznych ve¾kostí a zameraní hovoria, e aj tak nechcem obera ríbezle, e
nie som do koèa ani do voza, ani do cie¾ovej stanice.
Áno. Je to tak.
Okrem toho nie som ani do rôznych záprahov. Nemám rada opraty, ohlávku a prekraèujem vyznaèené
kruhy. Ale nie je v tom samoúèel.
Dúfam, e ma za to nikdy, nikto, nikam nezatvorí, ak
by znova zaèal kopa nejaký ve¾ký kôò.
Tú kvrnu by som potom u urèite nevygumovala.

Vitamínová tyèinka
Raz som sa vybrala z práce akoe domov a nie a nie
strèi k¾úè do zámky.
Bol to môj k¾úè, aj keï to bolo a je úplne jedno, pretoe jedna lastovièka naozaj leto nerobí.
Tento normálny k¾úè bol od bytu, v ktorom som dlho
h¾adala nenájdenú, dôleitú, ivotnú ni, umývala riad
a jedávala napríklad peèené zemiaky, robila zbytoèné
kroky, kotrmelce, spávala tam, ¾úbila dni, mesiace,
roky, a tak rôzne.
K¾úè ale jednoducho do zámky nepasoval, pretoe
niekto spravil radikálny krt do môjho osobného kalendára. Volá sa Erik, nebol to môj priate¾ a mohol to
v jednej veobecnosti urobi.
Ale ete zaujímavejie veci sa diali, keï som musela

V bare v ¾ahkých topánkach
Kedysi som chcela by aj barmankou, pretoe som
tuila, e za tým nie je barový pult.
Nebol.
¼udia prídu do baru, aby sa napili.
Prevaná väèina z nich nie je smädná. Teda nie ako
ava.
Ale oni fakt pijú.
Pijú z oèí, z úst do úst, aj zo zápästia.
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Václav Teslík
Pijú z krku retiazky, z nôh topánky a hlavne tak obyèajne z peòaeniek.
Pijú úprimne zo srdca  zo sàdc, z due do due.
Prvý tretiemu a dvanásty piatemu. Alebo jeden druhému.
Opíjajú niekedy svoju duu, aby sa náhodou nejako
múdro nerozhodli, lebo sú z toho èasto plné gate
a velièo iné. Plné.
Je im tam dobre. Je to opojné. To prevracanie  aj
pohárikov.
Niekto príde zelený a odchádza na ruovo. Iní ve¾mi
èasto opaène.
Ve¾mi milé. Sú, ako príde to, èo si chcú vypi.
Aj ja chodím do baru.

pozdního masa a jarní krajiny. Nakonec jsme se
nemohli ani zbavit té pronikavé vùnì, témìø
hmatatelné, jako vechny poltáøe, kterými se
popisuje místo.

Jetì jednou
Potleskem
Nebo jen napøíè
Vùnì parfému hned vedle uschlého listí
Blíí se tmou záclon
Drnèí loktem jako by se nemìla kam posadit
Plátì doktorù jsou u narychlo poèmárané
Pøítím zranìním
Jen kolik zouvákù je ve vech obrazech
A to bude mramor
Setkáme se ve staroitnictví
Nenápadném jako kapky v koutku oka
Na jeden výslech je toho a a

Jan Gabriel
Mistr
Kdo ví, èím se vlastnì vryl do pamìti, pøilnul, tøebae
jeho okraje jsou u neostré, roztøesené jako staré
filmy. Jen si vzpomenout, kdy u jsme se nechali
vláèet a sem. U baru jako pouhé gesto, objednával
jen lusknutím prstù, jako by chtìl jetì sám sebe
probudit, tlouct do plechu, dát vale poèasí, zradì,
mostùm, které zde zbyly, poskládané jako sirky. Ve
svém oumìlém pláti, témìø pøízrak zimy
v nastávajícím jaru, schoditì, které se nedalo zamykat
a kde vichni naøíkali. Neznámý stráce novin, jak se
náhle rozevøely, se ví diskrétností uprostøed
rozhovorù, jako kdy se èlovìk pøevrací a nemùe
usnout, protoe ostrovy jsou plné hrbolkù. Obèas si
i sám nalil, jako by i to patøilo k obøadu, smìnému
vemi tìmi potrhlými gesty. V zrcadlech se odráely
mraky i pouhá zvìdavost, zaslechnuté útrky vìt,
dotìrné rekvizity, podivné u tím, e se nedaly
k nièemu pøikusovat. Melancholická stehna. Starý
mistr nebo jen lak, ten výsmìch vybledlých obrazù:
zastihli jsem ho témìø pokadé a nemohli si pøát víc.
Jen zvolna plnící se popelník dával tuit, e také nìkdy
jinde se jetì drolí omítka, zvíøe pøedstavení. Kdo ví,
moná právì naproti, kde rozkvétá leení, ta kytice
rozumu i fantazie. Moná si mùeme sáhnout
a nespálit se, klidnìjí o ozvìny. O usychající kapky
krve, které zde zbyly po odjezdu, jako dùkaz

Václav Teslík
V ZEØELÉ místnosti jen záclona se hýbe,
prùvan jde potichu od okna ke dveøím,
a prach si nachází své místo bohulibé
pravì tam, kde u si  vùbec nic nevìøím.

PØEJÍDÍM zrakem enskou (sochu
v parku), dlaní ji ohmatávám,
 je pøíli chladná, tak to vzdávám.
eptá mi:  Nemá nárok, hochu.

POLOÍM talíø, opøu se, zavrzá  tedy bdím?
Pøemítám, pak-li pohnu se, pak moná nìco sním.
Vak jak se pohnu! Co je s ním? Vtom vrzá neslunì:
Tak k sakru, chlape, já tu sním, tak seï a neru mì.
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Markéta imková
Aa
Haló, haló, pane, pane,
co kdy se vám nìco stane?
Málo platné naléhání,
akrobata andìl chrání.
Chachá! Kdepak pojitìní.
Nad andìla stráce není.
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Christian Morgenstern
Michal anda |/ Jiøí
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Korbel Ringelnatz

Christian Morgenstern

Zaustilo
Malé milé mlèenlivé
Morèátko,
Moøské prasátko.
Zahledìlo se,
Zastydìlo se
A bylo ticho po komoøe.
A pak, náhle odhodlané,
Zeptalo se: Pane,
Kde je moøe?

Povzdech
Na noèním ledu bruslil povzdech
a o lásce a o radosti snil.
Bylo to u hradeb, sníh leel po zdech,
tøpyt z oken do tmy zasvítil.
Pomyslel povzdech na dívenku
a rozpálený zùstal stát.
Led pod ním roztál za chvilenku 
u nespatøil ho nikdo vícekrát.

Tak moc mám tì rád!
Bez rozmylení
 tak moc mám tì rád 
kachel ze svých kamen
chtìl bych ti dát.

Koiláè
Zná samotáøe koiláèe?
Tøepotatá, tøepotatá.

Neudìlal jsem ti nic.
A teï smutno je mi.
Na náspech eleznic
janovec svítí, krásný, nìmý.

Kdo nosíval jej, proklat pláèe!
Tøepotatá, tøepotatá.
Ve vìtru tøeská a pleská.
Vichrydují, vichrydují.

Pryè  promlèeno 
vak neztraceno ani chvilku pouhou.
Jsem na cestách.
Ve, co trvá dlouho,
je tiché, ach.

Naøíká jak malá dìcka.
Vichrydují, vichrydují.
Tak pláèe samotáø
koiláè.

Èas na útes
vrhne kadý list.
A tìká pes.
Neumí èíst.
Neumí psát.
Nemùem zùstat napoøád.

Joachim Ringelnatz

Musím se smát.
Na sítu tou hlavní vìcí
jsou díry pøeci.
Tak moc mám tì rád.

Bezdomovec
Skoro jsem
Umøel údìsem:
V domì, kam mì pozvali,
Náhle z povzdálí,
Ze skøíòky vedle klozetu,
Se zvuky ozvaly.
Chvíli tam, pak zase tu
Zakrábalo

(Z nìmèiny pøeloil Radek Malý)

Rolando
AutorÁlvarez
Bagtyropiè
| José
/ Autor
Antonio
Autoroviè
Barmúdez

Rolando Álvarez

záhadným rytíøem jsou tvá námìstí
prahy pøání

Moje mìsto

pod kùí, které se dotýkám, plyne krev nostalgie
pod tváøí zádumèivých let
pod tím zmijím tìlem ze zlata

Moje mìsto
nemá trafiku,
nemá kavárnu, smutnou a starou,
kde by se dala vyèkávat hodina schùzky
u telefonu nebo jednodue
trávit odpoledne ètením Cavafise a
vzpomínat na hnìdé oèi eny
nebo na ulice jiného mìsta.
Kdyby nebylo vrcholu
a vzpomínky na mùj rodný dùm,
posazený nad pøehrazenou øekou,
zapomnìl bych na nì.
Jeho ulice
mi nedaly jediný nepøedvídatelný oblièej,
jen tyto tváøe, které se dívají stále
samy na sebe,
zakopány pøi úpatí hor,
pomateny hradbami od tak velkolepých
stráných vìí,
e zaclánìjí výhled
na horizont, který se otvírá
jak moøe zemì.

dosud zachovává tvou kùi, posvátné dary minulosti
vechny køivdy ijí slanì s ovzduím
jedinì zde, v tomto kraji, lze dýchat vìènost
pod tíhou mámení jsem si tì podmanil
prchlivý lide, nevyhnutelné kouzlo sémì
cítím tì vedle sebe jako opojný stín prostoty
nechci tì víckrát spatøit, pøeji si propojit tvé dìtství
a zachytiti tak v èase tajemno
íznivého ptáka, tajemný vichr a hnus
tìlo beze strachu a zmrtvýchvstání
báji èasu, slzu zapomenuté kvìtiny
jen nardy kráèejí prachem
po pøíchuti podzimu na rtech
vodní pláò, modrá rýha bídy
podezøelí putující øemeslníci
udìlali z tebe, olivovì zelená panno
èervenání inspirace a zpìvu

José Antonio Barmúdez
Pøikryj mne

láska a sen se nerodí v píscích
èlovìk, který se tì dotýká,
tvoøí vesmír

pøikryj mne èistotou a lstivostí svých òader
horami nad moøem, které obléhá kámen
nedívej se na mne tak plae
rozbìhnu se tebou jako vrba do prostoru

(Básnì z antologie Rana de los ríos celestes /áby
nebeských øek/, která vyla k pìtistému výroèí zaloení
mexického mìsta Guanajuato (Ciudad de Guanajuato)

opojen z tvých nálad a legend snaím se
nepodlehnout docela
to nejsi ty, ale le, kdo mne volá a bièuje

v nakladatelství Ulyses Editor v Guanajuatu r. 2000. Ze
panìltiny pøeloila Petra Adámková.)

vdycky se najde nìjaký kufr v tvých ulièkách,
kde uchovává pravdu o svém toulavém lidu
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MilanMichal
Libigeranda
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/ Jiøí Korbel
Hanpach

Milan Libiger

Daniel Hanpach
nezaklínej les

Veèer v horách

u tùòky táhnou se útlé stopy
vedle tvých lápot
vypadá to na
otisky kopýtek jedný lanì

Promrzlý, ale namìkko. Venku temný chlad, v kuchyòce z igelitové plachty plynový vaøiè, svíèka. Mladík
s knírkem válí tìsto na èapátí a zpívá. Placka v eru
voní. Ptám se ho, jestli je astný. Ztlumí hlas a øíká, e
není.

dokud nezíská jistotu e
nìkdo laò nechytil neuøízl
jí nohy a teï v nich nechodí
nemluv o tom

Cesta do rozbøesku
Voják v mantlu drkotá zubama. Holky schovaly hlavy
do èepic. Øidiè kouøí, ostatní se zahøívají øeèí. Autobus
klesá z Himalájí, z edého nebe mìsíc. Mezi sekvojemi
a cedry zastavujeme u první z vesnic. Paprsky sem u
trefí. Místní stojí rozkroèení na kohoutku cesty.

Jan tolba
Autor| Bagtyropiè
Lenka Juráèková
/ Autor|Autoroviè
Romana Ryavá

Jan tolba

Na výletì
Stavení jadernic
stráené ípky
Sýkorám vítr
z èertích hruek
zdobí katafalk
Pøes slunko skoro není vidìt
chlapy jak nosí
døevo do stodoly
Po mezi hraje
uschlý vlèí mák

Hlad a ízeò
Hlad a ízeò na horách!
Tisknu se tváøí do pramene
kde brouk kdysi kormidloval
prosvìtleným kamenem vody
a po dnì bìel jeho stín
zatímco tobì zbývalo
posledních pár let Høeben
hor èekal
na dalí noc bez lidí

Nìmèièky

nakonec jsme pustili televizi

Dìcka se srocují na dvoøe,
pøípravy k zábavì,
pøíleitost zùstat s dospìlými,
nosit idle, aranovat lampióny
Toèí se mezi strýci s klukem v náruèí,
ve dbánku poèechrává pìna.
Stavení vedle: jaké mají?
byl hodný?  

jen my dva zbylí
jenom lem poutníkùv v sále
chlap s èervenou gázou u odjel
vstøíc snìhulákùm a my tady tvrdnem

About home

mlhou dolù padaly blesky
bez chyby mimo
Jsem u jen zvìdav

(tenkrát mi hroznì tvrdla noha)

Evropan v turbanu je jako Ind v horòáckém kroji.
Koèka pod idlí jako doma . Které je jenom móda?

oíval jsem sebou a chtìl furt nìkomu volat
se seznamem v ruce a na hlavu mi padalo závaí
proè jsou suknì pomíjivé? skoro jako by byly
kadou chvíli na úplnì odliným místì a nemohly
to trefit

Dajsalmér v noci
Spí na støechách domù
jako zajíci po honu

pøenosnej kazeák s barevnejma hvìzdièkama
hraje & hraje hudbu
venku snìí

kdy skonèil dalí den
Mìsíc jak oko myslivce

jak se vlastnì dozvím
e voda v zemi doteï drí
neporuené

za hruní bílé tahy tryskáèù

Duièky

tvary vech mrakù toho dne

Je mìsíc dýní, vítr pìje chóry,
slunko se krátí, nehøeje,
dny erou skøeti, prolézají dvory,
na raòkách tmy vre nadìje

Lenka Juráèková
Na kávu

poskakuju jak lye kdy se vude rozdávaj nìnosti
sháním se po jedný holce je hezká ale nemá ráda
zpocený ruce

Obøad
V øece jenom po kolena
jak zbabìlé akvabely
cákáme na sebe chladnou vodu

studuje a uèí se dìlá to pro sebe
kadej pøece hraje za sebe
hraje hru
a prohrává

Romana Ryavá

Topoly svíce, capkání vrány
vùz tìrku skuhrá
podél vlnitého plechu

Mrtví holubi
v sestøinì kanceláøi álek
odroèení, spisy, jednaèka
zvuk kopírky 

Mrtví holubi se vracejí
Ne oni, ale jejich due,
Stoupají vzhùru do nebe
A pohozená tìla v parcích

od pùlky vìty klusáme k hale
vyklepat z podráek, koèárku
zavøít kvíru mezi víèky
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Kateøina Kováèová

mrazem ji øezaly rozmetané ohnì, kdy se její matka
snaila znekodnit tu pínu. Jana nabírala, chtìla se
ubránit drhnutí bolestivého rukávu, ale nelo to. Ema si
nalízla kus látky a pokusila se znovu. Jana sebou cukla
a vymanila se ze sevøení druhé silné pae, zaøvala zlostnì na matku, tak drze, e Ema vzala utìrku, která visela ze skøínì a vihla s ní po hlavì malé Jany.
Netluè to dìcko! zaøvala Grabulka a protoe nikdy
nemìla dítì a nikdy u nebude mít dítì, chytla malou
Janièku kolem krku a chránila pøed její vlastní matkou.
Mìla ruku ostøe zlomenou, tlaèila na její hrdlo høbetem pøedloktí. Jana ji chvíli nechala, pak jemnì prstama zaátrala po napnuté kùi, protoe se skoro dusila.
Ema povìsila utìrku zpìt na své místo, zlostnì ukázala prstem na Janu, pak na dveøe. Dítì zmizelo. Kdy
otevøelo dveøe svého domu, slyelo zlovìstný chrapot
vìènì umírajícího.
Zima byla ten rok nádherná. Vechno bylo obaleno
do bìla jako do obvazù, které nepropustily naprosto
ádné rány. Jana se brzo zotavila z pokoøení a zase u
vyvádìla s ostatními dìcky v závìjích snìhu. Stavìly
hrady a zámky, které byly znaènì deformované a vùbec se nepodobaly hradùm ani zámkùm, spí nìjakým
hrbùm. Prokopávaly se tunely a vymýlely rùzné váleèné stezky. Mám ráda sníh, vechno je pod ním ubité
úplnì stejnì.

SOUMRAÈNO
(Úryvek z novely)

Grabulka pere prádlo. V obrovské oválné praèce,
která má gumovou obrubu a celá je taková neforemná, se kvaøí zbytky bìlavých vláken. Pøed chalupou je
pùl metru snìhu, nemohla se dostat ani do mìsta.
Bude tu zasypaná jetì hodnì dlouho. Ema jí nosí chleba a máslo. Taky polívku, která zbude. Grabulka u si
dokáe vyprat prádlo, smysl jejího bytí jí ale stále jetì
protéká mezi kvírami nepevnì sepnutých prstù. Sníh
ale proèiuje.
Taková vánice, smìrem k Frýdlantu, tam se èlovìk
nedostane, Grabulko, jetì e se doma, nikam nechoï, nemá to cenu.
Grabulka ale ví, e to nemá cenu. Ema poloila bandasku s pøevalujícím se mlíkem na linku. Bylo studené
a chvíli se jetì hýbalo ne bylo ustáleno a zemdlelo
v jednom tvaru. Pøinesla taky suenky, takové k èaji, ale
èaj, Emo, èaj si zapomnìla! Rozbalila suenky a vyklopila do sklenìné mísy. Mìla na sobì dlouhý kabát, rozepnutý, protoe u Grabulky byla kamna rozhavená
a v té kvíøe pro nenechavý plamen jako by se peklo
nikdy nemohlo zacelit.
Kdo tì vzal zpátky z mìsta? ptala se Grabulka a dotýkala se tepla nad kamny. Ema si sundala kabát, pohodila ho na gauè u okna a zadívala se do snìhových vloèek, které se zvolna spoutìly jako pavouèci po svých
vláknech.
Krala.
Ty si jela v tom jeho náklaïáku? zeptala se Grabulka a usmála se, na prstech se jí uhnízdilo horko, a jí to
pálilo mezi prsty. Jo a pøedstav si, e sme museli dvakrát stavìt a odhazovat, øekla Ema a její tváø stále jetì zanoøena do padajících vloèek, které se do ní ale
nedostaly, protoe je dìlilo chladné sklo, se mírnì vyjasnila. Bude krásný veèer. Jen tma a v závìjích smrt, ze
které neèouhá ani kost.
Jana pøibìhla s obrovskou mouhou pøes celý oblièej. Nechtìla být doma sama, tak se pøiøítila ke Grabulce. Dìcka ji venku vyválely v blátì. Byla ubreèená
a kdy spadla do dveøí, v rozcuchaných vlasech jí tály
snìhové vloèky.
Co se stalo? zeptala se Ema a drsným rukávem jí
sundávala zablácenou stopu z tváøe, døelo to a pod

Zaèal dalí jarní úklid. Vyházela vechen nábytek, malované idle s vykrojeným kruhem v zádech, s køesly jí
pomohla Ema. Mlátily do kobercù, seè jim síly staèily.
Zpívaly trhanì, protoe nemohly s dechem. Do rytmických ran se ozývaly jejich pøeruované hlasy.
 do hrobu ho kula smete,
do hrobu ho kula smete,
na hrobì mu ani bodlák
nevy kve te.
Neplaè holka pro vojáka setøi sl zy,
vak ty na nìj zapomene jistì brzy , zapomene
na milého,
zapomene na milého,
za týden se zamiluje do jiného 

Kateøina
Autor Bagtyropiè
Kováèová/ |Autor
Iva Dvoøáková
Autoroviè

Iva Dvoøáková

sestøelit svým novým prakem Grabulce hlavu. Míøil
dlouho a jak se tak soustøedil a pøelapoval do vech
moných úhlù to zkouel, svezla se mu noha po ránem
navlhlém kameni a ten se pøekulil ze svého proplesnivìlého hnízda. Práil se sklátil do pøíkopu. Vude na oblièeji mìl pak pupence, protoe se hroznì krábal
a ten oblièej se mu dlouho nemohl vyléèit, take vypadal jak obrovský puchýø. Grabulka vidìla jen jeho klátivé bosé nohy, které se zazmítaly ve vzduchu, ta se tak
smála, e si musela lehnout do studené trávy a chvíli se
jen tak pøevalovat a kvílet a dret si bøicho. Ema se
chytla za roubení dveøí a jen tie sebou kubala, ale slzy
jí tekly proudem.
To má za to parchant jeden. øekla nakonec, protoe vìdìla, e u po nich nìkolikrát støílel a i teï si
vimla praku spadlého u cesty. Uchopil to zmuchlané
hádì na køivém klacku a poníenì utekl, nohy se mu
zadrhávaly a z pravé rozseknuté paty mu ukapávala
krev.
Co Krala? zeptala se Ema jakoby nenápadnì, ale
dech se jí pøi tom ptaní ponìkud zatajil a slabiky se
podsekávaly.
Jdu s nim na ples, ale jinak nic. Jak sme byli na tý zabíjaèce, tak sme si tak pìknì povídali, no, jinak nic,
vánì. Pomáhala sem mu dìlat ty jelita.
Nelíbí se ti?
Ale jo , ale , uvidíme.
Já jen, hele Vlastièko, se moc mladá na to, abys zùstala sama. Ema ukubávala kus rozdrobeného vu ze
sedaèky, nedívala se Grabulce do oèí, protoe vìdìla,
e obì právì zradily. Grabulka jen strnule stála zapøená o døevìný kùl, z kterého se øinul provaz k druhému
døevìnému kùlu a na tom provaze zvadaly ubité koberce. Grabulka tu vdycky vìí prádlo.
Jo, asi má pravdu, moná , moná, e to s ním zkusím, ví? Ale mluvit o tom moc nechci. Prudce se otoèila a zakaredila. Nikomu se nikdy nesvìøovala a nevidí dùvod, proè právì Emì by mìla øíkat vechno to,
co ji krtí, kdy chce v noci spát. Chtìlo se jí breèet nad
svou vlastní posedlostí.

***
Vyvápnìné jevitì
prázdnìjí
ne rozetmí se
Pøítì u nebudeme ít v iluzi
v to tedy doufám
Vykradenìjí
ne jsme staèili pøeèíst
Je zbyteèné
ne bílé a nehaené
a postava v køeèi

***
Vyrazit
a co pak s dechem?
U od vèerejka
panty, dveøe
Zakopáváme o nì
Vdycky jsem chtìla zahradu
tak zalévám
U pøes hodinu tu stojím
a nepøekvapuji se 
myslím na Tebe.
Odpadla kolem dokonce omítka
Vysvìtlit to
Nejdøív jsme chvíli èekali
a pak jsme se podívali na jízdní øád
a zjistili, e nic
Nepovídej!
I o práh
posunutí

Do roztrhaných slov nesmyslné písnì se ozvalo pitìní toho nejmeního Práila. Bylo mu sotva est let a u
umìl tolik sprostých slov, e by se za to nemusel stydìt
leckterej vorala. Spadl do kopøiv, kdy se pokouel
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Autor Bagtyropiè
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Vladislav Reisinger

Pelhøimovy

Tváøe kraje

Pavel Urban
Vo sviatok

(inspirováno výstavou Aléna Divie)

Pøed barokním kostelem sv. Jiøí
pøikrytí zbytky podzimního listí, se krèí
ena a mu.
Pomalým foukáním si zahøívají
zkøehlé dlanì.
U nikam nespìchají.
Hermine Salinger a Robert Schöfer.
Dva kamenné pomníky,
dvì skvrny na ule.

s èervenými tváøemi
dítì z písku
staví skálu
pruty vrby
s èervenými tváøemi
smavé li
slouí pravdì
s èervenými tváøemi

Travná
popel pøíbìhu
létá lehá sedá

Od boích muk tìká pes. Nahrbený knìz plouivì se
vrací do puklého chrámu. Jetì ne pøekroèí práh,
naposledy zvedne zrak k Rychlebským horám za vsí.
Nikdo ho èeká, neèeká, a pøeci: nahota prastaré
zahrady.

smrt dìlá ze ivota kresbu
s èervenými tváøemi

zadul ostrý vietor
nad cintorínom
vtedy
pichlo v dlaniach
mávajúceho Jeia
pred bránou
ustarostený otec
postavil
mramorový tít
starkej nad hrobom
aby jej
nefúkalo na kríe
v neïalekom dome
uplakané dievèa
kopol do bruka
nový ivot

Bosonohá spomienka
Hrubé i hladké mince
netrpìlivì chøestí v kapse
nikdo neotvírá vychlazené obaly
pøièiním se
sahat vedle
postranními cestami se prohrabat
k tuèným larvám úspìchu
chodím s pøíèinou
spím s pøíèinou
ale iji bez pøíèiny
já u to znám a pøece se vracím
bledé usmìvavé tváøe dùsledkù
vsakují do oken
bez ohledu
na patra
Já u to znám
pøicházejí návtìvy
a pøináejí svou bolest
nelituji vèera pokosené trávy
kopu sklep na chlad a ztiení nepøichází
kopu køikem
kopu svìdomí
bez ohledu na patra

ulové køíe na obzoru
Dlanì z oceli u vrat domù
Otisky v slídì z kamenolomu
Rozsochy prázdných rozhovorù

***
Vymìnil bych vechny básnì
Za malý podíl v místní masnì
Neznámý autor 21. století
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v garsónke
na treom

rozpolená vôòou
lúèneho medu a bazalky
za breètanovým plotom
dolta zahorel ovos
z drustevných polí
túbou po slnku
splaený vidlochvost
prestrihol
deò smerom k veèeru
sestre na záhumní
v drobných sandálkach
s babkou sadila sirôtky
kým mui z lazov
zváali drevo
tak ve¾mi sa tìila
na malého brata

V nede¾u

Obsah
Køíe

Záhrada

na priedomí
obesené zväzky
suchej kukurice
pri dverách opretá
brezová metla
zakliata do pavuèín
v prítmí kuchyne
ouchaná
modlitebná knika
britva
s ktorou sa dedo
preholil a k starobe
za sklom kredenca
jeden obrázok
panenky Márie
pod ním dvoje
osirelých papúè

vdy z rána
rúhavo
zabúdame na kostol
keï rozopína lásku
tak beriem osud
obèas za teba
do mojich rúk
aj modlitbu
na konci

Sídliskové dopoludnia
pred lekáròou
dôchodca
stíska v dlani
gombíky
bolestenej ú¾avy
s príchuou
vdoveckej samoty
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slobodná mamièka
krycím manévrom
schováva plaè
do práèky
so pinavou bielizòou

Tiene dospelých
bojím sa
natiahnu budík
do rána vyrás
o ïaliu záplatu
kým na siedmu
vstanem do práce
u nepoèúvam
s primrznutými uami
na moste
elest ¾adových krýh
keï sa topí rieka
vdy z jari

Ich mui
po ichte èakajú
pøed zmenáròou
v sk¾avených rukách
èeské koruny
slovenských krá¾ov
ostravských baní
v dia¾ke prevesený
detský plaè
u bude lepie
na pár dní

Karel
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PetrKorbel
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Autor Bagtyropiè
Petr Pustoryj
/ Autor Autoroviè

Karel krabal

Petr Kukal

Petr Pustoryj

S praskými básníky

1 Orel velmi

Voyeur

S praskými básníky
na plzni za 30
kopeme brambory
poezie
Buï to tam je
nebo to tam není
Generace na odumøení

Se enou jsme si na sobotu kupovali èervené víno ígl
vely  údolí orlù nemohla si to zapamatovat poøád
øíkala ígl very  orel velmi kdy se se mnou pak
rozvedla stal se ze mì Prométheus kdykoli piju
èervené víno vnitønosti mi rve orel velmi.

3 Èerné díry
Novináøská

V jednom poøadu øíkali e èerné díry jsou místa ve
vesmíru s tak obrovskou koncentrací hmoty e její
gravitace vtahuje vechno vèetnì fotonù svìtla kdy
jsme v noci pøicházeli se enou z návtìv svlékala si
sukni a svetr sedìla na opìradle køesla v èerném
prádle a èerných punèochách a øíkala jsem utahaná
jako kotì a já jsem zhasnul lampièku protoe taková
koncentrace krásy vtahuje vechno vèetnì fotonù
svìtla.

Mìl jsem sraz
se zdrojem
problémù i inspirace
V pøítím ivotì
bych chtìl být
kuloárová informace
Do uzávìrky zbývá
jediná ance

5 Mapy
enì, která nám poslala tip
Utírej si ten hrnek øíkala moje ena kdy jsem si stavìl
kafe na stolek v obýváku budou tam mapy a fakt jsou
tam mapy kadý veèer po nich teï jezdím prstem
a u vùbec nemùu najít tu dávno ztracenou zem.

Mùj tým u dostal instrukce
pracovníci mají pøidìleny úkoly
a je vymezena jejich zodpovìdnost
Na akci se pøipravujeme
zpravodajská maina
se právì rozjídí
To je ta pravá chvíle
na jedno manaerské kafíèko

7 Eurydiké
Myslím e Léthé nebude moc iroká øeka myslím e
nebude irí ne jizva mezi dvìma manelskými
postelemi kdy moje ena odcházela ani jednou jsem
se neohlédl!

SMS manelce
Zítra ti zavolá moje sekretáøka
a domluví termín
kdy se setkáme o víkendu
Obleèení navrhuji
sportovní  neformální

8 Motýl
V zimì jsme uèili nae dìti dìlat otisky ve snìhu ena
tomu øíkala motýl ale já se hádal e se tomu øíká
andìlíèek a letos jsem zas jednoho takového andìlíèka
vidìl a fakt mi pøipadal spí jako motýl smrtihlav.
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svíèku, aby pøitáhla mùry, a uvelebil se do sesle k láhvi,
cigaretám a rozeètenému Balabánovi. Moná, e odcházíme. Z toho, co bereme sakumprásk s sebou. Pomalu, ale jistì, jako kdy se stmívá. Stránka za stránkou, otáèí V rámcích oken blik, blik, magické modré
a luté rýmy, duchaøské stínohry, promìny v kompozici posvìcené náhody. Vyhøátou vanou dvora se prohánìjí netvoøi temnot, co uniklo, prská v sádle pod
svícnem, dole v seschlé trávì mlaskají mladí jeci a velký èerný kocour kálí do pískovitì. Normální provoz.
Zároveò ve právì teï  a teï, mitky v knize pøed
oèima. Noc a on. Nahoøe úasné nebe se studenými
krystalky stálic. Chvíli nehnutì civí. Uvnitø nic. Jaké je
to z druhé strany?
Dóm odbil pùlnoc, protìjí blok je tajemný jak zakletá skála, za hmotou tmy a tenkou álou nízké mlhy pøísvitem lamp z ulice nafialovìle edá. Prodýchává sedmou cigaretu, hltne merlotu. Ète. Vazby, vztahy, osudy.
Trochu by ho zajímalo, jestli ta jeho Edita je tou Editou,
kterou myslí Tak trochu by to odpovídalo, i ten rozvod. Vlastnì je i není to jedno.
Ve dvì se plamen svíce mihotá v závanech èerstvého vzduchu. Potrhané mraky proèesávají svìtlomety
flaku. Vzdálené dunìní. Skøípot vlakových souprav
a varovný hlas z megafonu od hlavního nádraí. Kontury jsou zpøesnìlé, ètverec pískovitì vyvstal, aby pøivítal kruh talíøe muíèkù s temnýma mandlovýma
oèima a nepøíjemnými sklony pozorovat a pitvat prapodivné pozemany. Nahoøe náhle prokoukl úplnìk,
dole Dukelskou bloudí opilec, mlátí se, na kusy porcován maèetou svìtla, stroboskopem lakového plotu. Za
rohem bloku kosa  zvuky pajlu, pád tìla, kurvy slov.
Snadná koøist.
Dolo víno. Strnulý jak leguán se stìí odpoutal. Do
prvních kosù jetì dlouho.

V krámu jsou tøi. U masa, uzeniny, u zákazníkù, èile
se hýbají, studené ruce, násobené v projekcích zrcadel
a skel zmnoujících sortiment chlaïákù, stále plné práce. Vecky matky, urèitì, kolem tøicítky, ale kvùli nadváze vypadají starí, oblé bøichy, zadky, veselé líce
a èervené zástìry za èervenými vahami. Jen tak, bez nièeho, ta pøedpokládaná tìla vykazují pùvaby a kvality
tu mas drùbeích èi králièích, nìkde hovìzích, vìtinou ale laloènaté povislosti vepøového s pepøem, hoøèicí a køenem. Doma na manelovi dosahují se po veèerech brunátným úsilím a nìnì ramenatou mocí se
sekáèkem nadohled, na noèním stolku, s kníratým smíchem zamazané od svíèkové omáèky èi prejtu, pod
postelí hozené pro psa kosti. Jestlipak mají za dveømi
lonice rudé tapety? Nebo mají úplnì jiné záliby? Podléhají snad naveèer únavì z rutiny zaitých úkoTak kolik tìch eber?
Ta èerná s temnì podmalovanýma oèima Claudie
Cardinale.
Tak asi.
Prásk!! Jateèní sekyra ala kousek od pevných prstù.
Mimodìènì kubl lopatkama. Køup!! Flák se odlomil,
igelit ustí.
Dvacet dva padesát. A sekanou nechcete? Haló,
pane, sekanou?! Máme domácí, èerstvou!
Dìkuji, a pøítì. Na shledanou.
Na shledanou.
Jo, sekanou, sekanou , mumlal si otvíraje èervené
dveøe øeznictví. Pomalu se ourá k domovu.
Kosti strèil do hrnce na sporák. Nakrmil køeèka a rybièku, zalil mukáty a sobì turka, na balkónì cigareta.
Do veèeøe daleko. Kdyby tu byla ena s dcerou, dopøejí si nìèeho normálního. Sebe nìjak odbyde.
Zaèíná se smrákat. Dìcka zahánìna, dávno po Veèerníèku. V domácnostech se odehrávají kadoveèerní
rituály, dvorem se ozvìnou nese tøeskot sklízeného nádobí, z rozraených okenic v patøe naproti milostné
skøeky. Pøidali se rorýsi v honièce po zlatém nebi. Ty
ptáky obdivuje, i kdy vøískají veèer co veèer skoro
nesnesitelnì. Závidí. Taky by rád umìl ít za letu, jen
tak, ze vzduchu. rát, spát, páøit se, umírat.
Brzy po nich vylétnou na pastvu netopýøi. Zapálil

Vyrazili po proudu výletním kolesovým parníkem.
Cestu prospali v podpalubí, stranou únavného slunce.
Za soumraku kotví v lagunì. S pøibývající tmou a prvními hvìzdami osazenstvo oívá. Páry oputìjí loï, aby
si zajistily potomstvo a vybírají si i ta nejnemonìjí
místa. Jako dvojice na mìlèinì pod protáhlým kýlem 
mu zavìen z nìj za ráky, ena na fenku, bradu nad
hladinou. Jeho se to vak netýká. Sedí v kajutì na záchodì s kulatým okýnkem, pozoruje a hlavnì poslouchá hlouèek penzistù na palubì pod ním. Vyprávìjí si
milostné záitky z mládí. Kraluje tu starý Ginsberg: pøi
jeho pikantních historkách se dùchodci kácejí smíchy 
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jsou spíe z ranku Wildovy Lady Fuckingham, ádný de
Sade. Ale kdy se k tomu na dùkaz svých hérojských
èinù rozepne, starci onìmí. Z kalhot leze úd velikosti
novorozence. Po poèáteèním oku sklízí aplaus, ale
pochybovaèi mluví o atrapì, nevìøíce, e by to lo nìkam cpát.
Vedle se vak probudila jeho dívka a on kvapnì místnùstku sousedící s koupelnou, kde se sprchuje, opustil, houkl pøes dveøe pozdrav a zaèal se shánìt po svrcích. Tak ho pøekvapila s jednou nohou v nohavici
a druhou ji v botce, s neurotickým tikem se sápajícího
po trièku, v trenýrkách s vlhkým kolem vpøedu. Nebyla to pøítelkynì. Byla to úplnì cizí enská. Sjela ho pohledem od hlavy dolù a vylo z ní: Csss.

bílí jako její stìny, s vrstevníky si uívali léta do sytosti.
Skoro kult tìla  koupání, veslaøské výlety, pøíroda !
A a veèer u ohnì s buøty taky lahváèe, rum a víceménì platonicky i babáèe. Jen jednou za romantické noci
k tomu stvoøené, se dostal k pichu, jak se øíkalo, a na
tøi dny se zamiloval. Byli si vzájemnì prvními. Teda skoro, ale to kurevsky trapný pøedtím radi nepamatovat.
A tohle, a na mladickou dychtivost, která je provázela,
taky vlastnì nestálo za moc.
U stánku fronta jak na maso, babáèi v bikinách se
pøesunuli právì sem, za borci v surfaøských trenkách,
zdá se. A jetì Siegfried. Dokymácel se k nìmu s vangogovským slamákem na plei a strká mu pod nos jakousi knihu.
Minimalismus! vole, ameriètí minimalisti to detailnì
promysleli, proto si jich váim. To byl kumt jednoduchej, ale jasnej, pièo.
Pøed oèima Johns, Pollock, Smithson, Newman, Rothko, Morris, Stella, defilé stars nebo stará garda, dle gusta, obraz za obrazem, v tom hicu ani nemá na pøípadnou otázku, co je kumt jednoduchej, ale jasnej
Etì e tì mám, kterej má vánej zájem o nìco! Aj
tak sme dopadli ! Èemu fandí?
Èemu? Kouká na osmahlé prciny kolem. Neodbytnì
se vkrádá: Kdy ji miluje, není co øeit. Minimální
kontext Jak dopadli? Fronta se hnula o èlovìka. To
zrovna umøel Andy Warhol. Slunko praí na palice, ale
Siegfried pod slamákem nedbá:
Ètverec! Tím to zaèíná  a konèí! Jak ti pikasové makali hlavama! To za to stojí! A dnes? Já u prostì nevim,
která bije Ale spokojenej klidnì prásknu s kariérou
do do kalue! Nemìl bys na jedno?
Marnì pravím, já nehraju, vytanulo mu a zatouil
po koupeli. Ale snad nebude pozdì  tráva jako troud,
hrdlo taky. Ètverec nebo kruh ?

Zírá do zrcadla, jako by se odsud dal vykoukat osud.
Prd Snad sud a on v nìm. Vak osudí se bez køeèka
netoèí. Nádobí smrdí ve døezu. Byt dutì duní bigbítem.
Buben na sudou. Kroutí hlavou, být sám sebou  jako
bez sebe. Sotva pár dní Nic nemá být jisté a co u tì
má tìit? Free as a bird  málo platné, mìl bys to zkusit. Ven, na luft. Chtì-nechtì. Jakpak vlastnì je dnes
u nás venku? Kdy u bude noc? Na èerstvì okrábnutém krku vyvstaly krùpìje krve. Holením a na kost,
sekáèkem sekanou! Zaklebil se na sebe. Vlasy dosud
na punkera, omládlý, abáèek Mauglí. Vypadá jako ti
nesvìdomití sebevìdomí fracci, vìènì zacyklení a vychechtaní z tlustých pekù pøed hospodou. Dùkladnì
si èistí zuby, s hubou plnou Fluory poulí oèi. Monday
nothing, Tuesday nothing, Wednesday, Thursday nothing ozývají se z obýváku staøí Fugs. Plivl pìnu
a zabroukal s nimi pohupuje se v kostrbatém rytmu.
Doskotaèil do pøedsínì a shodil pøezùvky. Nádobí necháno svému osudu.
Nuda plá je plná. Místo v zátoèinì zalehla partièka
jeho vìku. Proplelí pantátové s pupky a maminy s vytahanýma ukojenýma prsama zrovna hromadnì vyráejí na mìlèinu pinkat se strakatým balonem okøikujíce povykující dìcka, aby se jim do toho nepletla.
Chvíli si je zkouí zastavovat v barokní tronza odhalených neøestí a ctností. Rodièe, dìti, neøesti. Stranou
pak omrzele rozepíná zip batohu, aby zjistil, e propriety zùstaly doma. Ploutve nevadí, ale bez brejlièek
by dopadl jak Angorák. Tak ho kdysi na èundrech pøezdili. Nahmátl rajtofli a vypravil se pro pivo. Na Bítovì
z vody vdycky dostal oèní alergii. Ale na rozdíl od tìch
starích z party, kteøí pobyt prochlastali v pivu a promazali v kartách na kryté terase hospody a odjídìli

Tak. Nìkam se schovat, na chvíli, pøed tím úmorem.
U dlouho se chystá právì sem, a kdy jde okolo
Ztìka vykráèel schody. Kavárna Muzea umìní. Uvnitø
ani noha, jako obvykle. I za barem prázdno, vude
prázdno. Zaèal obcházet stìnu s výtvory. Výstava se
jmenuje Otisk mého svìta. V dimenzích prázdna,
chtìlo by se dodat. Název ho zlákal z ulice, ale netuil,
e pùjde o dìtské práce. O vítìze soutìe. Usoustøedil
se na v poøadí druhý, barevný linoryt, nazvaný Pohledy.
Dost expresivní, takovou stylizaci by od kolního dìcka neèekal, kdoví, kdo mu vedl ruku. U dalího obráz-
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ku se zarazil, z odrazu v klipu seznal, e tu není sám.
Otoèil se. Servírka.
Nic si nedám, su na úprku, nemám èas. Jenom
skouknu ty grafiky.
Pokrèila rameny a odela. Moc pìkná ramena a ksichtík jak z kameje, akorát sluníèkem pøièmoudlé.
Doel na konec. Kristián Skutka, to bude asi benjamínek rozlezlé Skutkovic famílie, no vida, u visí v Muzeu umìní. Co a skonèí jako jmenovec Kodet? Chvilku mu napadalo taky to jetì zkusit. Vstoupit do toho
a nechat to marné prostoupit sebou. Dobrovolnì. Ha,
Muzeum umìní, výtvarný provoz
Umìní?  kdepák, pozdaleka! Umìní jenom za bukem, øíkával Záhuma a drel se toho, vzpomnìl si. Nebo, jak praví Reja, bys musel bejt globálnì antiglobalizaènì angaovanou homosexuální èernokou
chcípající na ejds, myslí, e jinak nìkoho zajímá?
Koho zajímá tøeba Siegfried? poloil si øeènickou otázku.
Obrátil se k odchodu a uvidìl znovu servírku. Za
sklem, jako v teráriu, na terase nahodile poseté stolky
a idlemi sedí pøesnì v dobìla rozhaveném klínu
ohranièeném kosými stíny muzejních støech. Z èerné
suknì a bílého tílka vylézají snìdé údy, rozhozené kolem idle. Pak nìkolik zbyteèných sluneèníkù, tetelící
se vzduch a pozadí tvoøené modøí oblohy. Kompozice,
vpøedu jetì èlenìná litami v prosklení zimní zahrady,
je dokonalá. Díval se asi dvì minuty a mohlo ho jen mrzet, e nemá na film. To by se snad jetì vrátil. Dìvèe
se neklidnì zavrtìlo a otevøelo osleplé oèi. Pátravì se
zahledìla do výplnì pøed ním. Konec, koda. Aèkoli
moná vidí jen sebe ? Vsunul hlavu mezi lítaèky a doznal se:
Mìla byste to sundat!
Su v práci, to nemou, øekla.
Ani ji nenapadlo se zasmát.
Sebìhl na ulici, po havé dlabì pøeskákal k hospodì U muzea.
Uvnitø prázdno, pár mátoh vzadu v rohu.
Ty, Pepo, myslí, e bych ti mohl dluit do veèera,
moná do zítøka pìtku? Dal bych jedno malý.
Vrchní zvedl hlavu a posunul kiltovku.
Zítra tu nejsu.
Tak do pozítøí.
To tu taky nejsu, v nedìli taky ne, tak a v pondìlí.
Z kouta lokálu pøibíhají vzruené hlasy, z beden od
stropu evelí Velveti. Sedl k prvnímu stolu, pohodil tácek a mátrá v báglu po knize. Sometimes I feel happy,

sometimes I feel sad Sklem terária probleskla zpocená tramvaj. Podveèer zlátne na koèièích hlavách a na
lýtkách uondaných pìákù. Vichni se odnìkud vracejí. Pomalu, stále. Jako karavany poutí. Do kroku pøidají a nadohled oázy. A tam on u je. Pøemítá, zda mu
Pepa kývne na dalí, nebo bude muset poèkat, a se
slezou ostatní. Pokud nedorazí jenom Siegfried, je nadìje. Stejnì není kam spìchat. Nemá do èeho píchnout a po tìch iks letech byt nemusí být vycídìný jako
klícka. Otevøel na stranì zaloené loòskou fotkou. Pat
a Patachon, dvì snìdé, holé postavièky v mìlké vodì
pláe a obzor  daleko za nimi v oparu takøka neznatelná èára dìlící prostory nahoøe a dole, moøe a nebe.
Jen s lupou by se dalo rozeznat, jak se ty dvì smìjí na
nìj, který je neviditelný. Zábìrem se mihla bílá pae
a malé pøistálo pøesnì na køíek. Pomalými, etrnými
douky vychutnává.
Ty, Pepo, pièo, myslí, e to donde? Ta èárka je a
tady!  nasranì k výèepákovi naèatý dredaø.
Kurvae! doplnil druhý.
Jistì, pìny je zatim dost, dostalo se jim.

Pán bez zásad
No, povìzte mi, kdy jste øíkal, e jste bez zásad, jak
byste vnímal to, e manelka po vás chce, abyste veèeøel pøesnì v sedm. V sedm. Ne za minutu sedm, kdy
øekne, e je nervózní, protoe jí pøekáíte v pøípravì,
ani v sedm nula jedna, kdy køièí: rádlo je dávno na stole, studený! Já jsem od pøírody nedochvilný a její vlastní
dcera, kterou jsem vyenil, pøichází vdy, vidíte, skoro
by se dalo øíct zásadnì, v sedm pìt. No, to byste koukal. Blesky v oèích a nehodíme se ani na hnùj. Pak se
pustíme do r-  pardon  do jídla a s dcerunou na sebe
spiklenecky mrkáme. Dy vona dokonce nemùe pochopit, e nemám nìjaké idoly! Jako e neobdivuju
tøeba takovou Madonnu, nebo e kdy mám rád Michelangela, tak ho nemám za pøíklad, vzor! A kdy jí
øeknu, e nás pøece dìlí pìt století a rùznost povolání
a kdo ví, co jetì, a tudí to není moné, opáèí, e jsem
bezzásadový nièema. Já u fakt nevím, co na to øíkat.
No, u takový asi prostì jsem. A jak vy jste to myslel
s tou bezzásadovostí?
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Taána Vinogradová

bojím se slepoty, rakoviny, vztekliny, chøipky, ílenství
(dementofobie),
ví, hemeroidù a rýmy.
Jetì se velice bojím oèkování (vakcinofobie).

Bojím se
(konspekt seznamu fóbií, nalezeného na internetu)

Bojím se svìta zvíøat
(a hlavnì Drozdova s jeho vtíravým hlasem;
poslední dobou mluví bùhvíproè poøád
o dinosaurech).
Bojím se straákù, bojím se mechu a kùe zvíøat
(hlavnì tìch ijících v Turecku) (dorafobie).
Bojím se mravencù, vyder (lutrafobie), býkù, koní
a slepic.
Ano, pøedevím slepic, protoe se podobají
dinosaurùm (alektofobie).
Bojím se molù, pavoukù a ab (batrachofobie).
Jetì se velice bojím motýlù,
Ale tato fóbie se v seznamu z neznámých dùvodù
neobjevila.

Bojím se veho (panafobie).
Bojím se mnoha vìcí (polyfobie).
Bojím se pøírodních jevù 
vzduchu, mrakù, chladu, ledu a mrazu.
Bojím se noci, dne i jasného svìtla (fotoaugliofobie).
Bojím se mìsíce, polární záøe (nikdy jsem ji nevidìla,
ale bojím se jí),
hvìzd (astrofobie) a uragánù.
Bojím se propastí, detì a stínù (sciopofobie),
taky vìtru, výky a stromù.
Bojím se situací 
upøeného pohledu druhých lidí (u od dìtství,
ze koly!) (skoptofobie),
bojím se dotykù, znásilnìní i atomového výbuchu
(atomosofobie),
bojím se toho být svázaná, být uduená,
být v davu (ochlofobie),
bojím se také zùstat o samotì (izolofobie).
Nejvíc ze veho se bojím dobrých zpráv (eupofobie).

Bojím se pøedmìtù:
asymetrických pøedmìtù,
malých pøedmìtù, velkých pøedmìtù,
svatých pøedmìtù a automobilù (motofobie).
Bojím se knih, hodinek a poèítaèù (kyberfobie),
krucifixù, boích muk, køiálu, loutek,
ptaèího peøí, jehel, zrcadel (katoptrofobie, 
je to zvlátní, myslela jsem si, e by to mìlo znít nìjak
libozvuènìji )
 papíru, bøitev, jaderných zbraní
a telefonù. A telefonù. A telefonù.

Bojím se látek:
alkoholu, vína (hlavnì amontilladského, hlavnì
ráno poté),
prachu, hnijící hmoty (Pravda o tom, co se stalo
s monsieurem Waldemarem),
dále kodlivých výparù a poledních hovorù
(deiptofobie).
Bojím se jídla (cibofobie), fekálií a èesneku
(hlavnì snìzeného ostatními) (alliumofobie, chudák
Drakula).

Bojím se lidí:
lidí veobecnì (antropofobie),
bojím se pleatých, bojím se vousatých,
bojím se jakékoli spoleènosti (sociofobie),
vlastního odrazu v zrcadle po pùlnoci (eisoptrofobie),
dìtí, zubaøù a klaunù,
muù, en, starcù,
politikù, knìí a prostitutek,
Japoncù, idù, tchýnì nebo vagrové (penterafobie).
Ze veho nejvíc se bojím vrstevníkù (syngenezofobie).

Bojím se stavù:
únavy, stárnutí (gerontofobie),
svobody, veselí (cherofobie, ne, opravdu je to tam tak
napsáno).
Bojím se hnìvu, lásky a snù (oneirofobie).

Bojím se dìjù:
bojím se usínat (klinofobie),
pøecházet ulici (agirofobie),
rodit, oblékat se i rozhodovat se (decidofobie).

Bojím se nemocí:
nemocí obecnì (patofobie),

40

Taána
AutorVinogradová
Bagtyropiè /|Autor
Mìrana
Autoroviè
Cucyna
Také se bojím mytí, veøejného vystupování, návratu
domù
a hlavnì  otvírání oèí (optofobie).

Steven King a Edgar Poe mi rozumìli.
Nechte mì na pokoji.
Bojím se.

Bojím se tìla a jeho èástí:
Veho, co je na levé stranì tìla, i veho, co je na pravé
(to znamená, e trpím levofobií a dekstrofobií
zároveò).
Bojím se krve, bojím se ztopoøeného penisu
(medortofobie)
a enských genitálií (kolpofobie),
bojím se rukou, kolen, nahoty (gymnofobie  to je
právì strach z nahoty,
a co jste si mysleli?),
bojím se krve, zubù a vrásek.

(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)

Mìrana Cucyna
tvrdohlavá chemie
kolik èasu zùstane
pro paruku na hlavì
ptala jsem se
v dìtství
jsem ostøíhala
panenèí vlásky
zvìdavá
jestli znovu narostou
teï
lehce
své si vytrhnu
v hrsti ale
ne-mám
takzvaný
ivot

Bojím se toho, co je spojeno s èasem:
høbitovù, mrtvol a èasu jako takového (chronofobie).
Velmi se bojím toho, aby mì nepohøbili zaiva
(tafefobie).
A mì radi spálí.
Bojím se abstraktních pojmù:
idejí veobecnì (ideofobie),
ráje, pekla, nekoneènosti, spravedlnosti
a materialismu.
Jmen, hudby, novinek, filozofie, poezie a pokroku.
Bojím se náboenství, slov (logofobie),
dlouhých slov (hypopotomonstrosesquipedaliofobie),
taky techniky, démonù a pøízrakù.

stanovisko

Bojím se èerné, purpurové, luté, èervené a bílé barvy.
(Mám totální chromofobii.)

pod mou podrákou
eptá magnet
obìma nohama
mám stát na zemi
pokud stávám
na hlavì
vysypu písek
z mé due
do podráek si nalapu
skøípavé výmluvy

Jetì se bojím èísel.
Èísel obecnì (numerofobie).
Ale hlavnì èísla 8 (oktofobie), protoe se podobá
vzepjatému nekoneènu.
Bojím se míst.
Urèitých míst (topofobie),
svého domu (ekofobie) a domù vùbec (domatofobie).
(Ohlednì klaustrofobie a agorafobie radi pomlèím).
Bojím se zøícenin, mostù a prázdných pokojù
(cenofobie),
divadel (teatrofobie), kostelù (eklesiofobie)
a prázdného prostoru (spacefobie).
Hlavnì prázdného prostoru.

(Z hornoluické srbtiny pøeloil Milan Hrabal)
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Daniel Hradecký

hrozilo blýsknout se u koneènì pìstìnou tváøí,
umínil sis koupit vìzení a pronajímat dùm po cihlách,
bylo tì pøíli mnoho
a u u velel jsi rozchod.

Raskolnikov, Rodion Romanoviè
Potøeboval jsem svou pøepychovou vinu.
Stalo se vèera veèerem blíe Senného,
vèera, a u dnes znám svùj luxusní trest
lépe, ne mùj jazyk zná mùj chrup.

Tehdy jsem ve výmolu tvé cesty vykvetla já,
kaktusový kvìt.
Pùjdu s tebou, kam musí, Roïo,
a ne nás ochutná zemì, dobøe budem ivi
jako vechny dìti
z lovu bílého ptáka
za nejhlubího novoluní.

Porfyrij Petroviè, sokolník mé due,
vrhá na mne pohled starých ikon, øka:
Dokud drím v ruce cigaretu,
nedrím v ruce nù.
Soòo, cigareta zachránila víc duí,
ne zahubila tìl.

Milan Hrabal

Nìmec spoèetl, e zástup Èíòanù,
vstupujících do moøe, nevylidní Èínu.
jsem Èíòan, který strhne a povede zástup,
a ty jediná, Soòo Semjonovno,
pochopí a odpustí
nìco tak neslýchanì groteskního,
jako byla vèera veèer v domì Vjazemského
moje sebevrada sekyrou.

***
za stromy roste
sad hor jak plot poouchlý
slít klid je prosté

***
v hotýlku se zdi
nezardí zpìv tìl je krátký:
pomiluj a jdi

Soòa Marmeladovna
Pøila jsem k tobì
jako housle ke svému slepci,
bezbranná jako mìsto práce po pùlnoci.

***
v záhonu kleèí
ena vede pøi s kvìty
bez dlouhých øeèí

Ihned sis mne, prý pro mé bezpeèí, ponechal uvnitø.
Nosí ode mì klíè jako revolver
s jediným nábojem.

***
aluzie dìlí
edivé dìní uvnitø
mne od nedìlí

Mùj otec nezemøel, on doslova oprýskl ze svìta 
vìdìl a nedbal, e ïábel je vrchní lovèí, e
stojí vdycky po vìtru a nikdy nemá rýmu
Pøiel jsi ke mnì, èerstvì popravený,
èekat, a mìsto povstane popelem?

Autor Bagtyropiè
Julia Idlisová
/ Autor Autoroviè

Julia Idlisová

utkané z tìch nejsvìtlejích mylenek 
obejme, zakryje peøinou a bude si myslet,
e je to nakonec vechno, co mu patøí,
protoe vechno má svùj konec,
který nìkdy pøichází
s tie padajícím snìhem,
vypadá zpoèátku jako zaèátek
nìjakého nového ivota, kde tohle tìlo
mu plnì náleí, se vím uvnitø,
s èím nikdy nepoèítal
ani nedoufal, e to získá.

***
starý baron umírá,
tøetí den nic nejí,
nereaguje na volání,
jenom stojí u okna,
øíká, e poslouchá,
jak se pøikrádá zima.
musíme povolat z mìsta baroneta.
povídám, polete do mìsta:
starý baron umírá
a nechává vechno bez dozoru:
rusé vlasy a pod ramena,
pøekrásné pevné nohy,
dále tenký pas a òadra
témìø ideálního tvaru,
výjimeèný pár oèí a dlouhé prsty 
je vylouèeno, aby takovou krásu
získal nìkdo cizí:
náhodný obchodní cestující,
soused, pohotový s perem a papírem,
krysa, která vyhlédla zpoza skøínì,
kdy se chtìl obìsit.

kdovíproè se v dìtství zdálo,
e starý baron nikdy, nikdy;
teï zaèíná chápat, e vìèné vìci,
jako bùh, pamì, soucit,
jsou tak vratké
a podléhají rozpadu
v kadém tìle zvlá.
ale pøece jen jetì existuje slunce.
mladý baronet prochází chodbou,
cestou se dotýká záclon, stírá prach z portrétù,
polovina tváøí na nich je nenávistná
a druhá polovina neznámá.
poøád rozmlouvá
s ozvìnou svých opatrných krokù
a vìtrem na galerii;
vtom otevírá dveøe,
vchází do pokoje a sedá si k oknu,
kolébá na jazyku kadé slovo,
které vyslovuje,
tiskne rty k okolnímu vzduchu,
diví se, jak se jeho chu mìní
zároveò s jeho slovy.

starý baron umírá
a øíká: po mém narození
mì poloili na stùl
a celou noc jsem myslel,
e stoly nikde nekonèí,
protoe nemají hranice.
po mé smrti
jediné, na èem záleí,
je závì;
a proto povolejte z mìsta baroneta,
a pøijede od svých mìstských záleitostí,
prodchnut stovkami unavených en
a sebevradami
olovìných vojáèkù v dìtské vanì.

starý baron ve mnì zemøel právì proto,
pokraèuje baronet,
abych sedìl a poslouchal,
jak pøichází zima
po vnitøní stranì èasu,
zakrývající oèi.

a pøijede, pravím.
poeptám mu do ucha pár slov,
a pak nastane ticho;
obejme tohle tìlo 
neoèekávanì lehké, jako by

Samou zlostí zabloudil jsi ve vlastním pokoji,
noc byla velmi mladá, hrozil ses vidìt,
jak stárne, ílenství pøestávalo být maskou,
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(Z rutiny pøeloil Jakub Grombíø)
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JAKUB GROMBÍØ / Kolik pøíleitostí má divizna

párné vìcnosti, ale upadají do tlachavosti; kdy jeden uvede svou oblíbenou znaèku tabáku a druhá se definuje jako bláznivá enka divoenka rozvíøená, neví ètenáø jaksi, co s tím. Snad jsou tyto informace
urèeny jen úzkému okruhu pøátel a psaní básnièek je pak stejnou kratochvílí jako pìstování kaktusù nebo sbírání pivních táckù.
Èasopis tìkoøíct mám opravdu rád a jeho autoøi ukazují, e jsou citlivými a pøemýlivými osobnostmi. I to je moná dost, o nìkterých literárních koryfejích, chrlících vyprázdnìné a odkudsi opsané texty, bych
netvrdil ani to. Sborníèek je vak pouze skicou, které zbývá jetì poøádný kus do díla, zadírajícího se pod kùi. Kdyby mì za pùl roku nìkdo nabídl stokorunu za kadý ver, který dokáu ocitovat z Verbasca, nejspí
bych moc nezbohatl. Cupovat takovéto projekty, zaloené na upøímnosti a radosti ze psaní, èlovìku arci povìst nevylepí. Ale chtìli recenzi,
mají ji mít.

(Hanka Teplá, Mojmír Vrba, Jakub Kovaøík, Adam Heinisch,
Hanka Suchánková, Marek Kvapil, Markéta Fiedlerová, Stanislav
Èerný: Verbascum, Olomouc 2006)
Olomoucký èasopis tìkoøíct, orientovaný na kulturu, literaturu a ivot v kostelní lavici, je projekt veskrze sympatický, pøináející mnoho
chytrého ètení a vyhýbající se pøitom akademické nekomunikativnosti i náboenskému sektáøství. Nutno vak konstatovat, e rubrika poezie nepatøí k jeho pøednostem. Potvrzuje to i nedávno vydaný básnický
sborník, obsahující texty osmi autorù, spjatých s èasopisem. Kníka se
jmenuje Verbascum, co (jak si snad nìkteøí pamatují z Køemílka
a Vochomùrky) znamená diviznu.
Básnì jsou bohuel pøetíeny moralizováním: Strach z ticha / je
jako mor / jako bledá mlha / oblévá nae mìsta / dusivým smogem
ateismu (Marek Kvapil), také Pokorní køesané Adama Heinische
nebo Králièí symfonie Markéty Fiedlerové. Potìí krátké básnì Hanky
Teplé  jsou-li dvojèíslí za kadým textem letopoètem jeho vzniku, pak
je nutno ocenit uválivost, s ní autorka dává svým básním dozrát
a nesnaí se publikovat kadý polotovar jako mnozí básníci proslulejí.
Zralý nadhled i svéráznou obraznost osvìdèuje Mojmír Vrba: jak kovbojové / ze starých westernù / nosím spodky / po celý rok / na verandì
/ roubeného domu / v houpací idli / èekám / na pøíchod cizince,
koda jen jeho mánie kadou báseò pointovat slovem høích nebo pokora. Také básníøky jsou pøesvìdèivìjí tam, kde osvìdèují ensky lyrické
vidìní (Ve sklípku Markéty Fiedlerové nebo báseò Hanky Suchánkové
zaèínající slovy nostalgická krajina v mlze), ne ve snaze formulovat
axiomata: se sprostou / pomalou / a k uzoufání nudnou / manýrou
/ krade se v nás / a chrèivì loupe bulvama / lhostejnost. Úsporné vyjadøování zvládá  nìkdy pozoruhodnì  Jakub Kovaøík: podzim /
mezi remízky u u svítání / to laò si koue dech. Minimalismem
ovem básníci spíe konèívají, ne zaèínají, je toti potøeba i proít nìco,
èím lze køehkou formu naplnit.
K poezii nejspí nestaèí jen popsat pøírodu, vystavit na odiv svoji posmutnìlost a semtam zvednout zrak k Bohu. Chce to také nezatuhnout
v dosaené poetice a zkouet psát vdy jakoby od zaèátku, nebát se nových obsahù i forem. Báseò toti jen stìí unese pøemíru explicitního
vyjádøení víry v kontrastu s titìrností odvìkých básnických rekvizit.
Sympaticky jinak to zkouí Stanislav Èerný, jene zaumnost jeho textù
málokdy skrývá stejnì novátorské sdìlení. Dvaadvacetiletý básník je
vak rozhodnì pøíslibem do budoucna: uvidìt jetì víc / a zajít do závitu / nebo závidí / pojivou vodì / tekuté k proplutí / trvale laèné
/ v tíze tíh
Na magickou devítku pak básníky doplòuje výtvarník Jan Krtièka
a fotografie jeho instalace na vnitøní obálce. Nic proti gesamtkunstwerku, ale naaranovat do lesa sklenìné tabule mi jako dvakrát pøevratný nápad nepøipadá. Medailónky autorù se snaí vyhnout sucho-

JIØÍ STANÌK / On se nevzdálil

Autor Bagtyropiè
recenze
/ Autor Autoroviè
definitivnì: i v Kecanicích se vyprávìjí pøedevím osudy lidí a kuriozní historky èi historie, by pøíbìh tu mnohdy, ba skoro vdy, podobnì
jako v Obecních radních, konèí bez nároku na pointu a vyznívá do otevøeného prostoru  a tedy vlastnì ani není pøíbìhem jako spí koncentrovanou radostí z jazyka, ze slov, z jejich chutí a vùní; podobnì jako
v poezii Patrika Ouøedníka nebo Jaroslava Kovandy. K autorovì kodì
z jeho nynìjího psaní také ubylo komiky a imaginace: osudy geniálnì
scuknuté do jednoho intenzivního obrazu, jak je anda vykreslil
v Blues 18901940 a Sudamerické romanci, ale i ve Dvaceti deka
ovaru, v nové kníce vystøídaly ne vdy strhující jednotlivosti, by i zde
najdeme klenoty jako surrácký sousoí zmrzlých psù, hrob zkrápìný
moèí tak intenzivnì, e to oiví mrtvého, pøípadnì øeditele Sykoru,
který seknul vycpaným syslem na podlahu pøírodopisného kabinetu.
Kecanice ale nakonec nechávají ètenáøe trochu na rozpacích: to, co
sdìlují, jsou jen v nových variacích øeèené anebo z jiných úhlù nasvícené motivy pøedevím z Dvaceti deka ovaru, aèkoliv tam lo o ver
a tady jde o prozaický text. A jazykové panoptikum zas autor pøesvìdèivìji sestavil v Obecních radních. I ten stesk po starých èasech, který
stál v základech zmiòované trilogie, básníka opustil. Kecanice jsou souèasné, nikam se neohlíejí, ale ani nic nevyhlíejí, a na horizontu,
nebo po vertikále  prostì jsou: dneska a tady. A jestli neví co je veget
zadej si ho do Googlu.

prosince ètyøicátého prvního nebo zkuenost vnímanou toliko dìtskýma oèima. Zcela jednoznaènì demytizuje pojem vlasti, vnímaný
u naich severních sousedù mnohem vypjatìji a jenom potvrzuje vdypøítomný pocit básníkova odcizení, osamìlosti, emigrace dovnitø, nezávislého na geografickém èi historickém kontextu.
Takto, pøes dvojlomný nikol ètený Mi¹zek najednou pøestává být nedramatický a objevuje se a barokní svár due s tìlem, èi  chcete-li 
ètení máchovské, oblouk od transcendentální touhy do výi k vìdomí, e jen zemì je má.
Pøekladatel Libor Martinek zvolil pro úkryt oblouku nepatetické,
obyèejné a vední výrazivo skácelovské raby. Celou kníku pak doplnil zasvìcenou mini-studií o poezii Bonifacyho Mi¹zka, dokazující, e
v nìm dozrává polonista nikoli nepovimnutelný.

RADIM KOPÁÈ / Tøikrát poezie, i kdy jednou
próza
(K novinkám M. andy, J. Koblasy a M. Jaree)

(Bonifacy Mi¹zek: Návrat, pøel. Libor Martinek, Literature
& Sciences, Opava 2005, 1. vydání, náklad a cena neuvedeny,
82 stran)
V opavském nakladatelství Literature & Sciences, programovì se
specializujícím pøedevím na vydávání polské literatury, vychází sbírka Návrat Bonifacyho Mi¹zka.
Jde o autora v tuzemském prostøedí doposud neznámého, jeho poezie byla zveøejnìná pouze v èasopiseckých ukázkách v Akordu a regionálních periodikách, i kdy první pøeklady vyly ji v roce 1997. Recenzovaná kníka obsahuje ètyøicet sedm básní a její nevelký rozsah
(v pomìru k tomu, e jako zdroje bylo pouito londýnského vydání výboru z díla Sandomierskie wirydarze) pomìrnì pøesnì koresponduje
se skromnou pokorou, jí je naplnìn ivot i dílo dnes ji umìlecky vyzrálého sedmdesátníka.
Bonifacy Mi¹zek a do odchodu do dùchodu pracoval jako vìdec-intelektuál, zkoumající jazyk, profesor slavistiky na Vídeòské univerzitì,
v prostøedí sekulárním, aby souèasnì, paralelnì a nedílnì praktikoval
kodifikovaný katolický ritus co správce farnosti. Autorovo dílo tedy
pøedstavuje rozklenutý svorník, spojující skeptickou racionalitu s harmonizaèní touhou po dosaení nad-lidské spravedlnosti a øádu. Pøi nebipolárním ètení nápadnìjí sloka nabývá vrchu (lak, pøekrývající vrstevnatost spletité èlenitosti pod ním) a Mi¹zkova poezie se jeví jako
velmi tradièní, nevýbojná, bez experimentu a opravdu harmonizátorská.
Ve dveøích se vak chléb neobjevil / pøekvapeny / utekly jako zlodìj
/ policajt mìsíc proel nebem / hadry odely / i kdy on se nevzdálil.
Dopis Hebrejcùm vak velmi otevøenì a poctivì, na polské pomìry pomìrnì pøekvapivì, pojednává idovsko-polský vztah za druhé svìtové
války. Nemùe traktovat pøímou autorovu zkuenost, zasazuje-li dìj do

44

I
A jestli neví, co je veget
Tøi roky se spisovatel Michal anda (1965) vydýchával, ne se pøihlásil s novou kníkou: po mystifikaènì-recesistické trilogii z let 2000
2003 se autor obloukem vrací ne snad úplnì ke svým tvùrèím poèátkùm, kdy holdoval konkrétní poezii, ale rozhodnì k dávné èi aspoò
dávnìjí etapì své tvorby. Soubor ètyøiaètyøiceti nových textù shrnutých pod titul Kecanice (nakladatelství Protis, 64 strany, ilustrace Tomá Pøidal) jako by vyrostl z ducha kníek Oklivé pøíbìhy z krásných
slov (1996) a Dvacet deka ovaru (1998)  tedy ze spontánních a pábivých hospodských èi pavlaèových kecanic, v nich na pøetøes pøicházejí daleko nejspí ty nejobyèejnìjí vìci vedního ivota, trochu outsiderského, trochu spokojeného se svojí samotou.
Zatímco v Blues 18901940, následujících Obecních radních a Sudamerické romanci si anda zval na pomoc fikci, respektive fiktivní
postavy a fiktivní prostory, v nich se moná nanejvý odráely zasuté
vzpomínky z vlastního dìtství anebo z intenzivní èetby, Kecanice jsou
svého druhu dokumentem, autentickou literaturou. Jde o texty, které
se básníkovi narodily na rybách, v putyce, na nádraí, na fotbale, na
houbách, na Matìjské pouti anebo doma pøi kanastì: z náhle rozehnuté situace, gesta nebo slovní sráky vznikla potøeba se rozehøát kecama, èili rozèeøit línou hladinou moøe èasu historkou v co nejsurovìjím stavu  snad dokonce vychrlenou krapet iracionálnì, jak o tom
svìdèí minimum interpunkce a malá písmena na poèátcích vìt, ba autorské pøiznání, e bez mého aktivního pøièinìní mi zaèaly vyvstávat
jakési promluvy Bìhem dvou týdnù vzniklo, respektive se mi pøihlásilo, ètyøiaètyøicet kecanic.
Samozøejmì e Michal anda se od své pøedchozí trilogie neodøízl

II
eï dovnitø knihy
Edice souèasné èeské poezie, která od roku 1998 vydala víc ne tøi desítky kníek básní, mj. Josefa Hirala, Petra Krále, Kateøiny Rudèenkové nebo Aleny Nádvorníkové, prochází nìkolika zmìnami: má nového
spoluvydavatele (po praském Klokoèí je jím èervenokostelecký Pavel
Mervart), nového grafického úpravce (Stanislava Kolíbala vystøídal
Miloslav áèek)  a nový, v øadì pìtatøicátý titul: soubor textù výtvarníka Jana Koblasy pojmenovaný O tom. Pøestoe kníka je vytitìna na
kvalitním køídovém papíøe, doprovodné Koblasovy ilustrace vìru nedopadly nejlépe: jde sice o lepty z cyklu Noèní hovory, ale pøíliná tma
v tomto pøípadì kodí i samotné noci  dìlá ji skoro neèitelnou.
Stodvacetistránkový titul O tom sebral dohromady texty z let 1962
2004, co znamená za víc ne ètyøi dekády, a povìtinou vznikající
v emigraci, tedy pøedevím v Nìmecku, kam Koblasa (1932) na sklonku 60. let odeel a kde záhy získal renomé; dnes, jak èteme na záloce,
ije v Hamburku, Praze a na Ibize. A o èem tedy pojednává jeho teprve druhá samostatná kniní publikace, následující ètyøi roky po titulu
Záznamy z let padesátých a edesátých, v nich se reflektuje dobové
spoleèenské a kulturní klima z pohledu dada-roáckého midry?
Základem Koblasovy poezie je ètenáøsky nepøíli vdìèný, naprosto
neobrazný popis: malíø, grafik a sochaø u jen názvy svých básní 
O kameni, Døevo, O kresbì, O technice vidìní, Sochy  dává najevo, e
prostá reflexe tvorby, respektive snaha o pøepis dialogu, který umìlec
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vede s hmotou, je tím, oè mu výluènì bìí. Poezie, èi pøesnìji verbální
vyjádøení rozvrené do verù, tu slouí jako oáza, v ní se ve stínu mohutného výtvarného díla, tu více, tu ménì závaznì dumá nad jeho
vznikáním a smyslem. Nejzajímavìjí je tudí asi struktura textù: od
konstelací slov, které ètenáøe navádìjí na stopu experimentální poezie
60. let, pøes bezuzdný slovní tok, pøeruovaný pomlèkami, z nìj na hladinu obèas vyplouvají rýmy èi jindy zvukové asociace, se autor dobírá
skoro epické dikce, poklidného vyprávìní o tom.
Oproti jiným básnícím výtvarníkùm, tøeba Evì vankmajerové, zmínìné Nádvorníkové, Jiøímu alamounovi nebo Michalu Singerovi, ale
Koblasova poezie nestojí sama za sebe  je ilustrativní, a tím v celku
autorovy tvorby odsouzená k druhotné roli. Notabene zùstává-li tentý
autor v celé sbírce v bezpeèí obecností a abstrakce, vzdává-li se monosti dotyku s konkrétní sochou, kresbou nebo malbou, která prola jeho
rukama. Odpovìdi na otázky, jak vzniká dílo, èím je a jaký je jeho smysl,
se tak ve svazku O tom nedoèkáme: Koblasovy texty sice deklarují sympatický souzvuk èlovìka s pøírodou, pøihlaují se k vìènému kolobìhu
vìcí, v nìm ve je staré a nové zároveò, avak sdìlení typu kdy chce
dát hmotu do pohybu / musí být tvým spojencem nebo zjitìní, e sochaøství èi malba jsou èlovìku berlou, s ní se dá protloukat svìtem, zaznìlo z dìjin poezie i umìní nesèetnìkrát, a navíc v pùsobivìjím podání. Pøíli nezachrání ani dvì básnì z konce kníky, v nich Koblasa
odboèí k reflexi emigrantských návratù. eï, která dominuje obálce
sbírky, se chtì nechtì tentokrát pøelila i dovnitø knihy.

do tøetí èásti sbírky jsou jedinou oázou, kdy se forma krapet uvolní; závìreèné oddíly (Vìtby a Ubývání) se u opìt drí bezpeèného øádu.
S tím souvisí druhý dojem ze ètení: Jestlie Jare píe, e ivot
uvnitø mì byl tolik mìlký, / e nebylo místo pro pocity, rázem tím dobarvuje ètenáøovu dosavadní zkuenost s jeho veri  vznikající navzdory melodiènosti a pøirozenì vytváøenému rytmu promluv , toti dojem, e základní hodnotou sdìlení, která se tu pøedávají, jsou artistnost,
èirá verbálnost, èili ona mìlkost. Výjimkou je nìkolik textù o zhroucení
tìla-svìta, v nich se na vzdálenì dekadentnì-expresionistickém podloí
buduje pomyslný metafyzický chrám  pøíznaènì tyto texty spadají do
prostøedního, a tedy formálnì nejménì jednotného oddílu.
Básnický subjekt se vùbec z poezie Michala Jaree ochotnì, pøeochotnì vytrácí: a u jde o konkrétní vere (chvíli být chlebem / pro prostory, anebo pøímo: já se ztrácí), nebo vlivy východních básnických tvarù, odpoutaných od konkrétnosti a èasu. Jare je autorem denním, pro
nìj tuit konec není vítìzství, jen zøídkakdy sáhne po obranné ironii
(i døevo v ibenici myslí vechno dobøe, høbitovní túje / se smìje),
eventuelnì symbolicky unikne skrz imaginativnì rozvitìjí obraz,
jako mlha je èlovìk, muèený hladem, aspoò na okamik na dosah hájemství noci. Pøevánì vak jde o tvùrce prùsvitného, na jeho díle se
ètenáøi nedaøí zachytit, jím projde bez sebemeního povrchového zranìní.
Ve sbírce Kdo dnùm rozumí tak pro mì zùstává zakleta odpovìï na
základní otázku, kterou si kladu nad poezií B. Trojaka, Z. Kaprála, P. Fabiana nebo P. Borkovce: Je básník schopen porozumìt dnùm opravdu
do dna? Anebo ho u na hladinì straí iracionální nesoulad, který radìji rychle pøekrývá blýskavými fialovo-hnìdo-edými mouhami?

III
ivot uvnitø mì byl tolik mìlký
Michal Jare (1973) pracuje v Ústavu èeské literatury Akademie vìd
ÈR a souèasnì pùsobí jako redaktor literárního obtýdeníku Tvar. Od
roku 1994 si vlastním nákladem vydal tøi sbírky básní, pøed pìti lety
publikoval v olomoucké Aluzi oficiální prvotinu a nyní k ní pøidává
sbírku pátou, respektive druhou  titul Kdo dnùm rozumí (72 strany),
který vydalo nakladatelství Lubor Kasal a v nìm je jako odpovìdná redaktorka uvedena Boena Správcová. Kdo v tirái bohuel uveden
není, je grafik publikace: blýskavé fialovo-hnìdo-edé mouhy, které
tvoøí obálku, a totálnì nepovedené, tentokrát pro zmìnu edo-luto-zelené logo edice, ve svém osobním ebøíèku Nejoklivìjích knih roku
øadím hned za Wernischùv titul Hlava na stole (2005).  Natìstí lze
kníku z obálky vysvléct a dál prodlévat jen s její bílou nahotou.
Jareova nová sbírka se k pøedchozímu titulu Brzo je k lásce Pozdì
k øeèem na první pohled váe jistou mírou konceptuálnosti: zatímco
první kníka se rozvíjela jako abeceda, respektive v tomto poøádku la
za sebou první písmena jednotlivých básní, v druhotinì se støídají formy  rozsáhlou výchozí skladbu Nálada postduièková plynoucí v pravidelných trojverích následují rozhovory, vedené opìt v øeèi vázané,
tentokrát na ploe pìtiverí; patné melodie a fragmenty uzavøené

PAVEL ØEZNÍÈEK / Mahalebky, kloardesky
a padavèata
(Spisovatel Pavel Øezníèek komentuje tøi básnické novinky)
Mìkké gumy? Divný název. Asociuje buï mìkké gumy vozidla ivota, které otøesy a nárazy ití dostateènì netlumí, anebo mìkké gumy,
je nemohou dokonale vymazat z pamìti to, co bylo nesnesitelné a nepøíjemné. Pøikláním se k impresi, e v pøípadì kníky Mìkké gumy
(Protis, 2006) ústeckého básníka a bohemisty Iva Haráka (1964), jsou
pøijatelné oba názory. Jeho sbírka poezie je toti napojena deziluzí: rozchod s bytostí, která pøes zeï slabikuje tajná jména hvìzd zasáhl autorovu osobnost a jeho básnì nasály hoøkost jak sací papír. Tvùrce ale
kontruje:  hvìzdy nemám rád, / pøíli krásné / a neteèné. Manì pøichází ètenáøi na mysl ver jiného souèasného èeského básníka: eny
a hvìzdy jsou krávy.  Drsné, zajisté, ale realita ivota jiná není. Iluze
mnohokrát padají tak, jako z oblohy padají hvìzdy. Padne-li hvìzda, pøinese to tìstí. Padne-li iluze, dochází k pohromì. Nepomohou kolikrát
ani nezvìstní svatí  poezie není vevládná, není to univerzální pa-
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naceum a básník je dotlaèen k povzdechu:  ena / zbyteèná báseò / a
rohypnol. I kdy autor pøipadá zbyteèný i vlastnímu ïáblovi, je mu
jasné, e souèasný stav je jen zkoukou a vyjde z ní jako bájný pták Fénix, jen povstal z popela. Mimochodem jsem básníku vdìèný za to, e
mnì objevil slovo mahalebka. Zdá se, e jde o druh jablka, protoe
v básni Sen o zahradì èteme vere:  e trpkost mahalebek snímá
voda / e koda vìèná: mlha ústy lebek Ano: Ivo Harák doel ve svých
nových básních na Golgotu (tj. Lebku) spirituální poezie: je na jejím vrcholu a nyní se rozhlíí po krajinì své bolestí; ta jej vak nezahltí.
Hedvika Krejèí (1947) nazírá ve svém výboru ze sbírek (Paseka,
2006) jinou krajinu. Ty sbírky se jmenují Èekání na èas, Bezdomoví
137 a Srázná stezka a vydávají povìdomí o tichu smeteném do rohu
svìtnice, pestré horeèce paøíského sobectví a vùni Seiny, kdy se rozvodní. Autorka ije od roku 1980 ve Francii a je nejen básníøkou, ale
také malíøkou, která se snaí brát ití plnými douky, protoe dochází
ke zjitìní, e ivot není pro kadého. Leè to víme vichni: ivot je tìkou chorobou, která pravidelnì konèí smrtí, a ne k ní doklopýtáme,
nazíráme kolikrát na vìci divné, a podivné, ba jetì podivnìjí:  vìdomí  ten drzý pes / nás vìènì kousá do nohy. Z pasti vetknuté do
prázdnoty sice mùeme uniknout, ale kam? Do básnì Bezdomoví 137
(je moné, e obec tohoto jména existuje, vdy Jan Skácel má báseò
Bezpráví, a tak se jmenuje ves u moravského Kuntátu), kde vak narazíme na únavu u naprosto vím: ivotem, smrtí, snad i láskou. Jetì
e v následujícím textu, s krásným názvem Kloardesky (clochard je
francouzsky bezdomovec, momentka z pohledu bezdomovce pak asi
kloardeska), se setkáváme s krvavým peøíèkem v bledìmodrém
nebi, a tedy tím, èemu se øíká enské psaní. V závìru se jetì obèerstvíme veri za tichem nù leí / dlaò v jablku skrytá / oèi hada svítí
ve stínu / na nìm jablko spoèívá  a mùeme snad øíci, e básnické
práce Hedviky Krejèí v tomto výboru nejsou marné.
Omámen vizí krásné Laponky pøedstavuje své básnì Jakub Èermák
(1986), a to ve sbírce nazvané Padavèata (Protis, 2006). Tolik oèekávanou mlhu a svìtlo básník nabírá ústy a polyká  a tím dochází
k prozøení:  proboøený strop / v rotundì sv. Hlíny / jsou horí hlíny /
z nìkteré neuplácá ani èlovìka. Autor se nesnaí oenit jablko
s chilli, radìji se vìnuje své Laponce a krásným pøedstavám: mìsto je
bílé / jak tìlo Olympie / nahaté / hanbaté / a vzruení andìlé seskakují / z morového sloupu. Krásné pøedstavy se daøí: Èermák je ve
svých dvaceti letech pøíslibem. Snad hlína, která se jako symbol v jeho
textech hojnì objevuje, nezavalí jeho budoucí tvorbu.

Totem.cz

kulturní magazín
Totem  internetový kulturní magazín a zároveò
prostor pro vechny, kteøí chtìjí prezentovat svá díla,
výtvory, èlánky, recenze i jakékoliv nápady v oblasti
poezie, prózy, fotografie, grafiky, výtvarného umìní,
hudby, filmu, divadla, mystiky, filozofie a dalích. Své
pøíspìvky mùe kdokoliv sám vloit, zaøadit do rubriky,
urèit datum zveøejnìní, obohatit je o obrázky nebo
zvuky a to ve pøímo pøes tento WEB.
www.totem.cz
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Kniha Kacír v èimách autora píícího pod pseudonymem Memfer
vyla v Ars Poetica jako 15. publikace (info@arspoetica.sk). Básnì
z této sbírky byly publikované v PV è. 29 pod jménem Roman Pekarík.

POEZIE V MLOÈÍ DÍØE speciál
VEÈER VLADIMÍRA HOLANA
V ý s t a v a : Svést svatého Vladimíra. (Cyklus kreseb inspirovaný stejnojmenným pøedstavením Jana Frièe, Jany Sloukové a dílem Vladimíra
Holana.) NIKOLA TEMPÍR (Praha)
R e c i t a è n í p á s m o : Výbìr z Holanovy milostné lyriky v podání
básníka. TOMÁ LOTOCKI (Brno)
P ø e d n á  k y : Filozofická a psychologická dimenze poém Vladimíra
Holana. (iroce pøístupný pohled na Holanovu poezii let 19381945
prizmatem filozofické hermeneutiky a hlubinné psychologie.)
Prof. JAROSLAV HROCH (Brno)
Byl Vladimír Holan angaovaným básníkem? (Holanova poezie a komentáøe
k spoleèensko-politickým událostem mezi roky 19401970.)
Mgr. ALENA PETRUELKOVÁ (Praha)
K tobì se vzdaluji (K tématu lásky v díle Vladimíra Holana.)
Mgr. LUKÁ NEUMANN (Olomouc)
Veèerem provází doc. Lubomír Machala.
Uvítáme ochotu ptát se a následnì diskutovat.
Støeda 11. dubna 2007, 19:00
Galerie U MLOKA, Lafayettova 9, Olomouc
Kontakt: stanislaw.cerny@centrum.cz
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