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 Život zůstává stále stejný.
 To ty sám jsi musel roztříštit různé polohy příběhů,
 aby sis ověřil smysl jeho jednoty…

 30.7.2005, Liberec

***
 Čisté umění je velká vášeň
 a proto možná
 stejně tak velké odříkání

 Není opiem radosti,
 ale ani lahví plnou vodky
 v rukou zapomnětlivce
 s krvavou tváří

 A stejně si často
 v duchu říkáš,
 že v té absolutní odlišnosti
 s ním máš něco společného,
 neboť obojí jsou okovy
 pro tři nádechy
 a alespoň malou
 špetku bláznovství

Hořkost
 Prosím rozuměj tomu,
 co je evidentní,
 protože já to nedělal
 pro chrty tvojí babičky,
 univerzální charakter tvojí rodiny,
 vševidoucí úsměv okolí,
 magnetofon mýho dědy
 a dokonce ani pro ego svých básní

 Já to dělal pro sebe
 lásko chamtivá,
 sobecká,
 úplatná

 Já to dělal pro sebe
 a dvojí pravdu
 v koši plném hadů

***
 Přijdeš s potřebou rozdat
 a vrátíš se jako ten,
 co vyrval

 Jde o vztah
 a ten vyžaduje druhého,
 jenže nezapomínej,
 že jsi taky hráč
 a nechceš být tím,
 jenž je na tom hůř

 - to nikdy
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Nikdo nikdy
 Život není lidem trnem v patě,
 neboť na to
 jsou jejich
 přívalové vlny štěstí
 moc silné

 Jenom ten pocit,
 že všechno může skončit
 v jedné chvíli
 nikdo nikdy nevymazal
 a nevymaže

 Ani ikona
 ani vzor
 ani svatý
 a to i přestože
 by se jednalo pouze o utrpení
 vykoupené utrpením
 jiné tváře

Hlad
 Pro tu nepotvrditelnost
 vlastní existence jsem se
 dostal na tenký led,
 provokoval tam jistotu poskakováním,
 dlabal přitom nugetu prvoplánu
 a rozmlouval s kojotem
 o nepředvídatelnosti změn

 Tenkrát říkal jsem mu
 že pokud nezná
 ten Hlad uvnitř,
 tak jeho básně budou
 pouze jako jahodový úsměv

 Sice sladké,
 ale přitom sezónní
 a ještě k tomu plné
 kočičího písku

Lítost do vlastních oken
 Vím,
 že něco nelze zlomit lehce
 jako proutek o koleno

 Vím,
 ale i tak je mi to líto

 Za jiné,
 za to,
 že nás je na lásku víc
 a přitom i tam,
 kde se tomu říká domov
 potichu jako ryby v oceánu
 míjíme se

 Ano
 i to je ta má jizva,
 i to je ten škleb lidstva,
 co mě ve snech děsí

 A navíc,
 nakousaná švestka
 vždycky hnije rychleji…

 Je mi to líto,
 ale nemusíme o tom mluvit mami
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Básně jsou velký důkaz. Měly by být tím nejautentičtějším svědectvím 
pochybnosti alespoň jednoho života. Kdybychom je ve svých 
představách sešili a vytvořili tak imaginární gobelín, zjistili bychom, jak 
moc si je na některých místech podobný.

Vždycky se šlo k jádru, ale vždycky trochu jiným způsobem.

18.6.2005, Přibice

Nad jistou nejistotou
 Vracet se vzpomínkami
 do minulosti není jako
 házet si mincí

 Ale,
 když to co připomene,
 někdy objeví se,
 sáhneš přece jenom
 do kapsičky
 a silně zapochybuješ
 nad tou jistou nejistotou

 Nakonec je si ve své tíži
 možná rovno
 to, co bylo
 s tím, co ještě bude

***
 Člověku je od přírody vlastní nevěřit,
 ale protože zvony srdce o samotě
 bijí naprázdno,
 bijí pro nikoho,
 je nám stejně tak vlastní touha důvěřovat

 a myslím,
 že život je to napětí,
 ta tíživá nerozhodnost volby mezi nimi

***
 Vladimíru Holanovi

 Básně nevěnujeme ze strachu,
 že bychom se v druhých
 mohli zklamat

 Dlaně můžeme mít
 hrubé jako skála,
 ale oči
 - ty vždycky prozradí
 vyplašeného koloucha…

 Ta slova co jsem četl,
 však byla mohutná jako
 kamenolom našich srdcí

 Jako zvuky z obrovských
 bubnů znějící papírem
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vyprovodil jsem své šílenství na vlak
 vyprovodil jsem své šílenství na vlak
 a ten se neustále zpožďoval prostě tam stál
 a řekl si že by si měl chvíli počkat aby mi to
 jen tak
 neulehčoval
 přidával pořád čísla na velké tabuli
 sledoval jak stojím a trpím a snažím se usmívat
 naštěstí ho to 
 po nějaké době
 přešlo odfrkl si a zmizel
 naprosto náhle
 ubalil jsem si cigaretu která špatně táhla šťasten že jsem konečně našel
 lék proti hloupý dlouhověkosti už žádnej dopis od tebe z vlaku
 nebo od tebe z naléhavosti a z hloupého pocitu že mě postrádáš
 už zase jenom gaskin s pocitem nahoty
 pozval jsem pár chlápků z hlaváku
 na pivo abych nemusel platit dluhy
 sbírka básní o tomhle šílenství je uzavřená má kolek a hloupý jméno
 mělas přijet když to bylo aktuální a asi by ses měla líp
 i já bych se měl 
 líp vím to protože vím jak napsat sonet jak chodit po rukou jak
 udělat kytaru a jak se zamilovat abych mohl dostat přes držku
 já kosmos ládví jak jet do cizího města opít se a vrátit bez 
 usmysleného původního cíle stopadesátičtyřcentimetrový holky jak
 pořád 
 myslet na trolejbusy na litry černého čaje co jsi pila
 a na to jak jsi mi tvrdila že mě miluješ a tak a na
 rozpolcený město co neví jestli vážně nemá jenom jednu ulici s tvým
 doma kde jsem nebo nejsem předurčenej ležet a čekat jako rybičky co zapomínaj nárazy
 o sklo
 jsou chvíle kdy jsem si myslel že bych měl utéct ale tentokrát neměl
 utéct nikdo
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euforická část
 euforická část 
 pohlavního styku
 z oka do oka
 strašně snadno vyprchá a 
 imaginárně definujem imaginárno
 mám tě rád protože ti chutná v kfc
 mám tě rád protože máš ráda koka kolu
 mám tě rád
 proti klubu frigidních intelektuálů
 mám rád tvůj byt cos označila červenym světlem do okna
 kvůli mýmu orientačnímu smyslu
 jsem tu třetí den a ještě jsem neviděl
 tu tvojí spolubydlící
 co je tady všude na fotkách
 mám rád že nás nechá
 mám tě rád protože každý den najdeš ten největší
 čistej hrnec a uděláš kolik se tam vejde hovězí polévky
 ještě ten den jí sníš
 a jsi tak čistá 
 mám tě rád protože jsi v jeden den rozbila
 mikrovlnou tvorbu
 vánoční žárovičky
 a tvoje televize
 nefunguje
 mám tě rád protože děláš u soustruhu
 mám rád tvoje pořád naprosto oholený nohy
 mám rád tvoje texty v Chuchli napsaný na papíře
 položený dva metry od povodní
 líbí se mi plyšová želva položená na tvůj klín
 aby ses nemusela starat jestli ti není vidět pod sukni
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prodal jsem diktafon
 prodal jsem diktafon
 za tabák javanse jongers
 o střední síle
 a za dvě stě kilometrů
 na cestě k tobě
 už teď se trénuji
 abych se mohl co nejlíp smát
 tobě
 stevardka se kterou nebudu chtít spát
 mě vysadí z jelou busu
 a já si opřu zelenou tašku sportovní o záda a
 našlápnu jemnym střídmym krokem na jedinej eskalátor a
 pro vlastní pobavení budu předstírat že funguje a bude 
 tma v malym městě a bude nasládle chladně
 bagry vykrvácely hlínu viděl jsem je umírat ještě
 ráno na cestě do školy a teď jsou mrtví a dívky se
 kterýma jsem byl před tebou si vezmou do obchodu s sebou
 deštník rozloženej nad hlavou aby mi bylo ze mě ještě
 víc a víc špatně
 tentokrát se budu stydět jít na záchod já ale vím že je to fér
 když ses ty styděla minule dneska jsem dával krev a moč a všechno
 na předoperační vyšetření a ukřižoval medvídka a vypil nejvíc
 martini (prý stačí pár sklenek noc před operací a dovolí mi
 zabrousit do komatu) 
 dovolil jsem testovat jaderný program na nártu své nohy byl jsem
 tak neobyčejně hodný
 přestal jsem na nějakou dobu dělat chyby a myl
 jsem nádobí (několik hrnečků a příbory dvě a půl hodiny) protože 
 včera byl den kdy jsem pekl chleba posiloval jsem a zabíjel pavouky
 mám neskutečný nutkání milovat se ale velká ryba je ještě nejvíc 
 daleko ale naživu mě drží nádherná představa tebe v sukni s klínovou
 rybičkou nebo v básnickym úšklebku
 už jenom dvě stě kilometrů na cestu zpět další diktafon nebo
 ledvinu abych ti byl nejblíž a mohl si na dva týdny přestat kousat ruce
 přivezu kousek vltavy a sílu svojí všechnu spolu se svojí sbírkou zamilovanejch
 šťastnejch a nadšenejch pohledů a náhradní oči právě teď klepu na tvoje dveře
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podle návodu jsme
 podle návodu jsme
 otevřeli svoje duše bližním
 a ony je vcucly
 a odmítají je vydat
 dokud nebudou mít vlastní stát
 nyní
 dle nepsaného bodu návodu
 který ovšem se situací nepočítal
 můžeme duši odložit někde co nejdál
 a zbavíme se tak dvou věcí
 najednou
 vlastně ti
 děsně inteligentní slečno
 děkuju
 nedokázal jsem předtím chápat
 co znamená co
 hlavně mi uniklo
 že samota je asi nejlepší věc
 rodu ženského
 co mě mohla potkat
 po všem
 nejraději
 bych všechno řešil jinak
 podle uvědomění
 nejraději
 bych dal přednost všemu před ničím
 což obvykle popírám
 nyní
 asi půjdu spát
 a probudím se
 až budu mít v ruce
 jinou ruku
 a budu cítit nějaký 
 rytmus
 jakýkoli
 (sem
 by mělo přijít něco o jazzu
 ale taky máte rádi bezkonfliktní klid?)
 až budeš chtít
 abych odvolal všechny svoje jednotky 
 z tvýho těla
 dej mi prosím
 normálně vědět
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tak málo věcí je na světě pro člověka
 tak málo věcí je na světě pro člověka
 s naučenou kuřecí anatomií a přetejkajícíma kapsama
 sudy smrtelnýho alkoholu a už žádný noční ulice v brně
 žádný bloudění a žádná snaha zahřát se
 měj se fajn chlapče a tak
 nic nemá smysl běžet nemá hodnotu souložit nemá cenu a 
 všechno ostatní prostě nemá smysl
 konec tvojí lásky nic nezastaví a žlutý autobusy budou jezdit dál
 pro jiný lidi někdo jinej s tebou pojede trolejbusem dvacet šest
 někdo jinej s tebou bude souložit a snažit se tě tlumit
 jenže
 já jsem hrozně drsnej kluk
 od tý doby co jsi mě viděla naposledy jsem se naučil
 chodit po rukou mám o jizvu na obličeji víc a cokoli jsem si přál
 jsem sám víc a víc i když natřený zelenou barvou
 snažím se utíkat ale najednou nechci před někým ale k někomu
 jsem strašně drsnej a nedokážu se přesvědčit nazvat tě krávou i když 
 moje ješitnost tě strašně nenávidí
 vypil jsem asi tři tisíce korun za několik nocí ty peníze jsem vyhrabal z vnitřků kuřat
 a byly na tebe byly na zmrzlinu a tabák na pokousání tebe
 místo toho skončily v baru na smíchově a ve snaze balancovat mezi šrámkem a 
 klasickým typizovaným povalečem nenávidím tě
 nebo si to alespoň přeju

baví mne rušit lidi
 baví mne rušit lidi 
 když jedí když si dopřávají chvíle klidu když souloží nebo sledují zpravodajství
 baví mne se na ně neviditelně usmívat a s korunou z umělé hmoty kovu a molitanu
 mluvit o neopakovatelných příležitostech
 (na start mám dnes málo cigaret)
 baví mne kuřácké pauzy
 ach ano kuřácké pauzy!
 jednou za dvě hodiny totiž se mi podaří dostat se ke světlu vprostřed
 starých domů dvorů svědomitých děr po shořelých pneumatikách
 jednou za dvě hodiny roztáhnu ruce a usměji se
 někdy kouřím
 navštívil jsem hodně míst v desetiminutových pauzách
 a navštívím další

jaro-podzim 2005
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21. dne měsíce trávy (II)
 v kalném ránu
 od úst stoupala pára
 a má chůze
 byla unavená
 a jaksi stará

 v kalném ránu
 tiše jsem ustrnul
 při volání zpěvného ptáka
 od úst stoupala pára
 a ne ledajaká

 s každým povzdechem
 ze rtů život unikal

 kroutil se jako dým

 v kalném ránu
 od úst stoupala pára

 nevidím

modlitba děkovná
 ze všech Tvých darů
 ó Pane
 tři jsou, nad něž není:

 víno, jež sládne na jazyku
 a trpkost mění v pochopení

 ženy, nejrozmarnější
 i nejroztomilejší ze stvoření

 zpěv, jenž k nebesům vzlétá
 a léčí bolest světa

***
 tvrdíš
 že jsem býval méně zamlklý

 pravda

 ale to jsme se ještě v dešti smáli
 a za keřem milovali
 když ostatní utekli

 tvrdíš
 že jsem býval veselejší

 změnilo se klima zdejší
 subsaharské předpeklí
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***
 ježiš
 abysme zas
 nebyli moc chytří

 železo železem
 se ostří
 a rozum o kámen

 rozum o kámen
 tiché „ach“
 o ámen

 ježiš
 tolik zmatku
 tolik pochybností

 ve všech půlnocích
 
 jen částečně vítaní
 jsme hosti

Johan Klempa Trubka
   Nemilostné postpůlnoční blues
 jen mě nechte – nechte mě jen
 nějak si to v hlavě srovnám
 zmaten zlehka, kýmsi naveden
 po nočních barech courám

 domů se nechce – chtělo by se komu?
 nač chodit tam
 kde každé ticho znám
 plné stejnošedých tónů?

 jen mě nechte – nechte mě jen
 nějak dopadnu nakonec
 neb zbytí není, zakoření
 každej pitomec

***
 bylo toho tolik
 že jsem se až divil
 třicet galaxií v hlavě
 a celý vesmír
 mluvil

 jen sdělení
 neradostné bylo dosti:

 nedělej chytrýho
 
 trochu už ti
 rezavějí kosti



IV/05FIN

12/34

o moudrosti
 pravda je zakletá
 v nějakém tom víně:

 náhoda není blbec
 náhoda je vychytralá svině

***
 nakonec
 bych řekl rád
 oč jsem stál
 a kam jsme zabloudili

 cesty příliš rovné
 nás dovedly
 mezi kruhy do obilí

 když se teď ohlédnu zpátky
 krajina usnula
 natřikrát

***
 na začátku prázdnin
 v předvečer vrcholného léta
 si vždy vzpomenu

 víš přece proč

 vzduch těžkne žárem
 jehličí jako troud
 a ptáci nekřičí

 mlčí
 o závod
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o starých parcích
 nebe je plný hvězd
 (tady)
 a to zas tak moc často nebývá
 svatojánský chléb
 a kanadská líska
 v pozdní fázi byvšího léta.
 vlastně jsem šťastný člověk:
 nikdo mě nechce zastřelit
 a nevykopává z ledvin zkrvavenou moč
 žádný ostnatý drát
 a boj o chleba
 a přitom
 nejsem šťastný člověk
 neboť neuléhám
 v posvátném tichu
 tvého těla
 zošklivěli jsme si
 zhořkli

o nočních setkáních
 ta hudba
 je tak tichá
 a slýchávám ji
 jenom vzácně
 na okraji vnějšího světa
 asi
 je po dlouhé době
 zas jednou uvidím
 jak přicházejí
 v měsíčním svitu
 z dálky
 tady
 už začíná podzim
 v kostech mráz
 možná konečně snad
 přijmu pozvání
 do země věčného léta

zrcadlová
 poslouchám baladu o lásce
 má milá
 kde jsi?
 kam ses vytratila?

 noc poté
 jsem praštil pěstí do zrcadla
 střepů bylo dost
 krev netekla žádná

 a možná téci měla
 co bych za to dal
 takhle svoji vinu budu vláčet dál
 a cesta do nebe
 mi uletěla

 cestu do pekla
 už jsem znal
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ZOOPSYCHOPATOLOGIE

Hadí
 Stočit se v listí jako had
 vzpomínku na dřeň ostrouhat
 smět slyšet tlukot chladné krve
 nemuset uštknout napoprvé
 nemuset litovat a lhát 
 pohledem hrdých hadích očí
 že mě si flétna neochočí
 aspoň ne dřív 
 než začne hrát

Rybí
 U brány vod se vyzout z bot
 plout o své vůli 
 o život
 s proudem i proti
 jako ryba
 co mlčí a hřbet neohýbá
 nemuset zpívat podle not
 nemuset říkat pořád znova
 co má být zřejmé beze slova
 a nemít důvod 
 hledat brod...

Vraní
 Stesk chodí nezván
 nevítán
 Po noci v barvě křídel vran
 s otázkou přijde nové ráno
 už nekrákám
 je vyzobáno
 ťukáme na sklo 
 z obou stran
 Po noci v barvě vraní šedi
 přichází ráno s odpovědí 
 strach prokloval všech dvanáct bran
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Kočičí
 Kočičí hravost
 vlčí hlad
 Proč musím pořád utíkat?
 Jsem bílý blesk a černá křída
 a žádná mříž mě neuhlídá
 jen ještě dneska chci si hrát
 Kde projdou vousky
 projdu celá
 noc mladá je a rozechvělá
 a spočte mi to
 devětkrát

Netopýří
 Umět se vyzout z pravidel 
 létat jak oni 
 bez křídel 
 mít jako tihle skoroptáci 
 vnitřní zrak 
 slepou navigaci 
 možná spát ve dne 
 pro radost 
 možná spát ve dne 
 hlavou dolů 
 možná spát v noci není dost 
 jakkoli spíme 
 nejsme spolu

Ježčí
 Nemuset spát
 když nesmím snít
 prostě jen být a neřešit
 jestli to smím 
 být naježená
 v podobě klubka
 ježek
 žena

 mít vlastní kůži jako štít 
 schoulit se 
 když to nejvíc bolí
 vlastnímu strachu 
 z čehokoli
 ostnatá záda nastavit
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Soví
 To těžké ticho 
 znělo mi
 jak bezvědomé svědomí
 V neokřídlené přítomnosti
 z pírek se moudrost nevyprostí
 Než noc se v půli přelomí
 už sýček houká ze hřbitova
 tak kam se schová
 sněžná sova
 tak kam se schová
 a co my?

Sloní
 Duní zem
 to že jdu ti vstříc
 třesu i stínem borovic
 Vyrovnáš-li se s krokem sloním
 ani ti slunce nezacloním
 jsem velké zvíře
 velké nic
 neporadí mi nikdo jiný
 jak přežít v kousku slonoviny
 na kroužcích
 v uších tanečnic

Psí
 je štěkot už jen hořký smích 
 kdo vidí 
 pozná z očí psích 
 že proniklo mu k hrudní kosti 
 na koho plýtval oddaností 
 v obojku ostny 
 kape z nich 

 nenaučil se rány vracet 
 z jakých se sluší vykrvácet 
 mlčte mi 
 mlčte o psech zlých
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BOHÉMOVY POPRASKANÉ RTY
 Spousta dnešních básníků
 platí démonovi za svou recitaci.
 Smysly propadají nevěře
 a nesoudnost odmítá kárání.
 Používají sílu namísto uvážení
 a tak zcela zbytečně,

 tlučou motýla kovářským kladivem.

LABYRINT PSYCHOPATA
 Stůj!
 Potvoro
 Lásko zmrtvýchvstání
 Etiko společnosti
 Hovadino…
 Ve čtvrtek dvanáctého se zamykám doma,
 další ráno odemknu
 a v převleku chvátám proti smrti.

SPOLEČENSTVO „PIPI“
 Prokletá brána nikam
 vábí do naha obnažené dívky.
 Za flák růžového masa
 můžeš proplout 
 nasvíceným molem,
 ověšena bižuterií,
 zasvěcena v extravaganci
 a ošlehána věčným fénem.

 Pro oči ostatních,
 co milujou tenhle kult.
 Pro mě za mě
 a závislost na kráse,
 která se uvnitř ztrácí
 v nakynuté slávě.
 Ověšeny bankovními konty
 odpařují svou podstatu.

DETAILY TVÉHO CHRÁMU
 Do vany ponoříš základní kámen tebe
 a voda začne omílat věnec tvého těla.
 Postupuje pomalu.
 Přes vitráže ve tvých očích,
 přes vyleštěné komnaty v podpaží,
 přes kopule tvých ňader,
 přes posvátnou bránu genitálií,
 až k portálu tvé zadnice,
 která půlí věčnost.
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SYSTÉM? BLAHOBYT?
 v poloprázdné kavárně,
 u dopitého šálku,
 mysl zaklesnutá do mladistvé nerozvážnosti.
 vypsaný pocit,
 hladové já neví co.
 rozběhnout se na pár hodin po dlažebních kostkách,
 po zalidněném krámu,
 po růžových cukrárnách s ženami vyklesnutými ze studených chodeb?
 nebo jít za svou povinností pro vlastní profit?
 systém mi zatížil tělo.
 hledám kompromis.

LÁSKA
 Kde? Zní často odpověď
 na otázku od Sherloka lásky.
 Pod lupou nevinnosti
 nacházíme trápení s pařáty marnosti,
 ale…

 I pes přítomnosti
 někdy zavrtí ocasem,
 aby dal najevo,
 že je někde mezi námi.

STRUKTUROU UMĚNÍ
 Propadl stanovenému údělu
 za tribunami všeho proroctví
 a belhavého akademismu,
 jenž odsekává talent výjimečným.
 
 Vždyť umělec,
 topící se v bahně,
 je vždy odsouzencem 
 vlastní nenapravitelnosti,
 před kterou se za čas,
 bude klanět i sultán
 s obrovskými koulemi
                  vlastního pokrytectví.
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TEPLO
 Prolog :
 Ó pardón pane kasín a moderna.
 Ó pardón světlo noci snaho marná.

 první blouznění :
 Spařené papriky 
 nemohou otevírat
 okenice oáz.
 Ve skulince
 svého obdélníku
 pozdravuju teplo
 a kultovní Tatru,
 míchající nové
 směry architektury.
 
 druhé blouznění :
 Dráždivé kapičky potu
 praskají na pánvi
 mého čela.
 Je zle,
 bojácnému kaskadérovi
 kovanému v deštivém údolí.
 
 třetí blouznění :
 Pohlednice náměstí
 mutuje v zatáčce rudé líce
 do velikého nesmyslu
 skrz sálající plamen 
 mohutného paprsku.
 Ze křesťanských výšek
 mrká na dekorace
 vlastního umění.
 
 Epilog :
 Současný velitel dne
 bičuje poddané
 se svými druhy do doby obnažení
 slavnostních křivek Evina pokolení.

MALOVÁNO POEZIÍ
 (Jonáši Červinkovi)

 I to moje malé město
 dokáže ve vypjatých situacích
 uchopit básníkovu ruku
 a provláčet ho svými ulicemi,
 alejí kaváren
 a všemožnými ikonami.
 Nechá nás nahlédnout
 na umouněné tělo
 poseté symboly.

 Jako odkaz,
 tiskneme své dlaně
 na jeho nepopsané zdi.

POŠETILÁ CENZURA FAKTU
 Nenávidět kuriózní pocity,
 dokazuje existenci strachu,
 to,
 že má něco opravdovou hodnotu.
 Lehce se pak promění
 šukací panna v lásku.
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TICHO HORKO VÁŠEŇ
 Dny plynou po hladkém linoleu
 v nápadně nastraženém blankytu.
 Na letmém poznání je značena touha
 zničit vše a zůstat sám před všemi.
 Slepě oslavovat rozpálenou kůži
 po kusech zkoumanou za tichých nocí.
 Oslavovat sebe i ji
 a usnout pod růžovými květy sakury.

INICIATIVA KAMENE
 Krychlové tvary se neustále bijí
 s pradávnými slohy.
 Jen čisté světlo prostupuje
 skulinkou mezi nimi
 a otevírá tak život a inspiraci
 pro počátek nového kamene.
 Až teprve potom,
 vzhlížíme do jejich vrcholů
 obklopených plachtou onoho podnětu.

DUBNOVÝ SEZNAM 
   TOHO,
   CO BY MI BODLO
   NEBO BYCH CHTĚL 
   ZA DOBU
   NEURČITOU
   (bylo by toho ale určitě víc…)

 Gramofon
 Zničit lenost
 Pressovač
 Sestřelit soky
 Napsat refrén na surovou
 rapovou píseň
 Vyzkoumat jádro
 velkejch peněz
 Chodit do „Raina“ po ránu
 na mohutný vajíčka
 na šestero způsobů
 a banánovej koktejl
 Nechodit tam,
 kde smrdí moc jointů.
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V ZÁCHVATU Č.5
 Protkali mi život nití,
 průhlednou
 a nylonovou,
 bez otázek,
 bez odpovědí,
 jen proto,
 abych se stmelil
 s materiálem
 a ošahanými modely
 velkých výloh.

 Proč mi nic neřekli?
 v čekárně na Marnost.

V ZÁCHVATU Č.4
 Zvednu popel
 a rozhodim ho do aleje pouličních lamp.
 Elektrárny pohltily výpadem proudu
 bulvár kaváren.

 Tma pohltila můj dojem
 podivného zoufalství
 a záhy
 i neonové děti.

V ZÁCHVATU Č.2
 Rvu si vlasy
 a plivu na zem.
 Plivu seanci s feťákama v kině.
 Plivu hodinu na baru.
 Plivu přetvářky na vyjetý panenky.
 Plivu televizní reklamy.
 Plivu neklid.
 Plivu presso, griotku a pivo.

 Vyflusal sem celej den
 a parodii na všechno.

V ZÁCHVATU Č.3
 Ať už budou moje listy jakkoli špinavý,
 prosáklý alkoholem,
 rudou krví,
 nebo žalostnými zpěvy o lásce,
 budu vždycky připravenej
 uprostřed noci
 vystavit torzo do okna
 a zhluboka dejchat parfém poezie.

V ZÁCHVATU Č.1
 Sem sjetej nudou
                   nezájmem.
 Opovrhuju chvílí.
 Zastrkávám do šuplíku 
 pracovní ruce
 a snažim se vytlačit pointu.
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VAGÓN
 Tužkou lehce maluju elipsy,
 lehce si čárám svoje pocity,
 svojí nekonečnou propast pochybnosti o tom,
 jaké to vlastně je?
 jaké to vlastně bude?
 Přijde mi,
 jako bych zapomněl vystoupit na zastávce pochopení
 a stále stojím v prostoru zvláštního vozidla
 a otáčím se kolem sebe
 a pozoruju pořád ty stejný těla ruce nohy hlavy
 a všechny ty mrkající figuríny s vyšpuleným zadkem.
 Třesou se mi nohy,
 třese se celý vagón 
 nastává klaustrofobie z přítomnosti.
 „Pane, nekoukejte na mě těma malinkatýma očičkama.“
 „Slečno, proč mě držíte za ruku? Pusťte mě!“
 „Proč tu pořád zvoní ten budík? Vypněte ho někdo!“
 „Kdy budu moct jako vystoupit a…a…..a proč to dítě vepředu tak řve?“
 ………Nikdo nic,
 nikdo neremcá,
 nikdo neodpovídá.
 Jsem v rybí společnosti.
 K lehkým elipsám připisuju vzkazy a hážu je z rozjetého vagónu
 jako letáky s pozvánkou: „Vzbuďte se
                                             a nastupte do života.
                                             CHCI VÁS TAKY VIDĚT BREČET.“
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Včelař
Už když předtím vešel do dveří, poznal barman, že tohle nebude obyčejný hráč. Byl oblečený do 
béžových plátěných kalhot a košile podobné barvy, takže vypadal skoro jako skautský vedoucí 
nebo spíš cestovatel z koloniální éry, jen tropická přilba mu chyběla. Nedůvěřivě se rozhlížel po skoro 
prázdném sále, z něhož mu podobným mrkáním odpovídaly barevné hrudi opuštěných hracích 
automatů. U jednoho stolu pojídala svačinu skupinka dělníků v zacákaných montérkách, u automatu 
v rohu se hrbil hubený muž v špinavé jeansové bundě a vedle telefonu postával nakrátko ostříhaný 
svalnatý mladík v šusťákové sportovní soupravě. Na půl jedenáctou dopoledne v podstatě narváno. 
 „Dobrý den,“ pozdravil cestovatel a opřel se o lesklou desku barového pultu, „je tohle herna 
Starlight?“ Název vyslovil se silným americkým akcentem, zřejmě často mluvil anglicky. Barman mlčky 
přikývl a zcela profesionálně se ubránil pokušení pohlédnout k blikajícímu nápisu nad vchodem. 
 „Hledám včelaře,“ zašeptal muž, nahýbaje se přes pult. 
 „Kolik?“ zeptal se barman a stiskl tlačítko automatu na kávu. Ozvalo se prskání a chrochtání 
a připravený šálek se naplnil tmavou tekutinou. Béžový muž počkal, až přistroj ztichne, a pak 
odpověděl: 
 „Dvacet dva tisíc.“ 
 Barman znovu zakýval hlavou a ukázal paží k tmavě rudému závěsu na konci sálu: 
 „Na konci chodby doprava, proti směru zelených šipek do suterénu a zaklepat na dveře za 
kotelnou. Bodyguardovi dáte tři sta sedm korun, přesně, jinak vás nepustí dovnitř. Jestli potřebujete 
rozměnit, stačí říct,“ a zahleděl se na talíř plný mincí vedle pípy. 
 „To je v pořádku,“ usmál se muž, „vybavil jsem se mincemi tak, abych dokázal zaplatit libovolnou 
sumu.“ Lehce pleskl dlaní o pult, jako by popoháněl koně, a zamířil k závěsu. Bylo slyšet, jak otevírá 
plechové dveře a rozsvěcí zamřížované žárovky otočným vypínačem, pak dveře zabouchl a bylo 
ticho. Barman zvedl šálek s kávou a nesl jej osamělému rannímu hráči. 
 Chodbou se táhly svazky drátů a trubek, na zdech se střídaly tabulky s nejrůznějšími zákazy a 
varováními. Zelené šipky ukazovaly směrem k nouzovému východu, opačným směrem klesalo do 
suterénu betonové schodiště. Kolem dveří do kotelny se válely rozsypané odpadky. 
 Cestovatel zaklepal na dřevěné dveře za kotelnou. Ozvalo se rachocení zámku a zpoza dveří 
vyhlédl muž v černé kombinéze. Z jedné z mnoha kapes na béžových kalhotách se vynořila peněženka 
a za chvíli již strážný uhýbal stranou, aby vpustil návštěvníka dovnitř. 
 Místnost byla vybavena jako obyčejná chudá kancelář či školní kabinet. Za umakartovým stolem 
seděl v přítmí drobný muž a kouřil cigaretu. Příchozí pozdravil a zůstal stát na půl cesty mezi dveřmi a 
stolem. 
 „Posaďte se,“ vyzval ho kouřící muž a mávl rukou k židli. Jeho hlas zněl hluboce a pevně. Zavrzala 
šoupaná židle, cestovatel se posadil a hodnou chvíli bylo ticho. Pak promluvil opět muž za stolem: 
 „Co si budeme povídat, vím dobře, proč jste přišel. Vím dokonce, kdo vás poslal. Nejsem si 
ale jist, jestli i vy víte všechno, co byste vědět měl. Takže pěkně jedno po druhém: než se pustím do 
instruktáže, požádal bych vás o zálohu. Sem na roh stolu.“ Peněženka opět dostala možnost spatřit 
světlo světa. Její majitel z ní odpočítal šest bankovek a položil je na určené místo. 
 „Dobrá,“ začal odříkávat kuřák, „za prvé: jste opravdu pevně odhodlán si mě najmout a využít 
mých služeb?“ Vyčkal kladné odpovědi a pokračoval: „Vybral jste si dobře. Nechci se chlubit, ale už 
jenom moje cena mluví za všechno. U našeho řemesla je zvykem, že si za každou akci účtujeme o 
pětistovku víc, než za tu předchozí. Už třiačtyřicetkrát jsem vyrazil do terénu, už třiačtyřicetkrát jsem se 
dostal do úlu, a co je hlavní, už třiačtyřicetkrát jsem se pak vrátil zpátky.“ Muž na židli uznale pokýval 
hlavou. 
 „Jestli se vrátím po čtyřiačtyřicáté, bude to štěstí i pro vás — bude to znamenat, že jste přežil. 
Zaplatíte zbytek peněz a zmizíte, víckrát se neuvidíme. Kouříte?“ zeptal se náhle bez spojitosti. 
 „Jen výjimečně,“ odpověděl muž připomínající Emila Holuba, „ale tohle by se snad dalo nazvat 
vhodnou příležitostí.“ Včelař zamáčkl nedokouřenou cigaretu do popelníku a zvedl se stolu krabičku 
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v barevném obalu. Emil Holub vstal, aby si nabídl, ale včelař na poslední chvíli ucukl rukou a hodil 
krabičku do pootevřeného šuplíku: 

„Od této chvíle ani cigaretu. Až do své výpravy se musíme dokonce vyhýbat zakouřeným místům 
— včely tabákový kouř neskutečně dráždí.“ Trochu překvapený cestovatel se posadil zpět a zašeptal: 
„Jistě, jistě.“ 
 Včelař si ho chvíli prohlížel a potom pokračoval v instruktáži: „Vyrazíme pozítří ráno. Sejdeme se 
na jižním konci nákladového nádraží, budete mít s sebou jenom svačinu, lano a zbytek peněz. Pokud 
si chcete odnést nějaký med,“ odmlčel se a významně zamrkal, jeho klient kývl hlavou, „vezměte si 
na něj přiměřeně velkou nádobu. Je pravděpodobné, že cestou z úlu budeme muset utíkat, tak ať s 
sebou netaháte zbytečnosti.“ 
 „Promiňte,“ vstoupil mu do řeči cestovatel, „myslíte nákladové nádraží tady, nebo na druhém 
konci města?“ 
 „Tady. Na druhém konci města žijí kromě včel i mravenci, ti by mohli dělat naší věci problémy.“ 
 „Mravenci? Slyšel jsem, že existují lidé, kteří se s nimi umějí vypořádat.“ 
 „Existují,“ připustil včelař, „a organizují se podobně jako my. ale s mravenečníky já nechci mít nic 
společného. Jejich styl zabíjení pro zábavu se mi hnusí. 
 Takže dál, kde jsem to skončil? Aha, utíkat. To, co máte na sobě, vypadá celkem vhodně, i když 
bych vám radil spíš šedou barvu, v troskách starých skladů a továren vás lépe schová. Přijďte v pět 
hodin ráno, nevím sice ještě, do kterého z úlů půjdeme, za nádražím jich je několik desítek, ale je lepší 
mít trochu rezervu, ke vzdálenějším úlům se jde několik kilometrů.“ 
 „Úl vybereme až na místě?“ zeptal se se zájmem cestovatel. 
 „Kdepak, to je další důležitá věc. Musím najmout někoho, kdo nám ho vybere, znám pár chlapců, 
kteří se v tom vyznají velmi dobře a pokaždé vědí, v kterém úle to nejvíc hučí,“ usmál se šibalsky včelař 
a dodal: „Jeho služby ale nejsou v ceně, budu potřebovat tři tisíce navíc.“ 
 „To mi nikdo neřekl,“ divil se Emil Holub. 
 „To je správné, také o tom nikomu neříkejte. Mezi včelaři panuje pověra, že mluvit o tom s kýmkoliv 
přináší celému záměru smůlu. Ale bez tipaře se neobejdeme, šli bychom skoro jistě na smrt. 
 Až akce skončí, prozradím vám místo, kde bude má příští kancelář. Nikdy nebereme dva kšefty 
v jedné kanceláři — to také nosí smůlu. Vy pak za mnou pošlete dalšího zákazníka, ale musí to být 
někdo, komu plně důvěřujete. Řeknete mu, že heslo a cena jsou dvaadvacet tisíc pět set, o tipaři 
budete mlčet. A s nikým jiným než s dalším klientem o mně nemluvte.“ 
 „Rozumím,“ řekl cestovatel, „kdyby se něco doneslo vojsku, byl by to konec.“ 
 Včelař se zamračil: „Konec? Mě by zabili a vy byste se z vězení nedostal. Úly jsou zlatý důl, ale 
smrtelně nebezpečný. Mohl bych vám vyprávět, jak skončil můj učitel a jak dopadli kamarádi, kteří 
nebyli dost ostražití a opatrní.“ 
 „Raději snad ani ne,“ namítl cestovatel. 
 „Dobrá,“ vstal včelař ze židle, „to je všechno. Dobře si pamatujte, co jsem vám řekl, ale raději to 
nikam nezapisujte. Uvidíme se pozítří.“ 
 Muž ve skautském úboru také vstal, rozloučil se a zamířil ke dveřím. Strážný mu je otevřel a řekl: 
„Jděte nouzovým východem přes dvůr. Tam přelezete zídku a vrátíte se do herny od záchodků.“ 
Sledoval ho přimhouřenýma očima, jak mizí v chodbě za kotelnou, když tu náhle zaklel a otočil se na 
včelaře: „Mizíme. Máme jen pár minut.“ 
 „Jseš si jistý? Určitě byl od nich?“ zeptal se včelař a sypal do kožené kabely obsah několika 
šuplíků. 
 „Na sto procent,“ odpověděl strážný a zaklepal si na hýždě, „viděl jsem úplně přesně, jak mu na 
zadku z kalhot kouká žihadlo.“ 

srpen 2005, bzz bzz
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svůj k svému
 ke klisně klapot
 k žalu žízeň
 ke krvi klín a mouku
 dlaň
 
 k večeru dojít neponížen
 
 plamen pak prosit:
 „zraň mne, zraň!“

odplavovaná
 vodonoš kráčí, utíkej!

 šedivých kapek mokrý rej
 z údolí Bylo hlínu žene,
 až ke kostem se prohlodá
 a nechá

 - záměr? náhoda? -

 vzpomínky jenom obnažené...

23.06.05
 nenávist není hlasem pekla
 a její barvou není krev

 je šedá
 komisní
 
 tak vleklá
 
 je každodenní pozdrav
 a horko betonových zdí
 
 šustění malých zbytečností
 
 nad ránem první
 večer poslední
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o pánech tvorstva
 ráno se rosou blýská v keři
 pavoučí pevná hebká síť,
 krásná tak, až se nechce věřit…
 
 co usoukat zná lidská řiť?

hlasitá
 Vzdechy a sténání udusit ve zdech? Ne.
 Jsou stále silnější, vrchol se blíží!
 K čemu stud? Jen ať si okolí poslechne –
 - píchá mě! Píchá mě!
 Píchá mě v kříži…

šmírující
 Na chodbě přikrčen před cizím prahem
 skrz dírku klíčovou na těle nahém
 zrakem se popásám, slina mi kane,
 vzrušen jsem k maximu z té podívané.
 
 Radostí nad sebou až kontrolu ztrácím –
 - souseda, svini zlou, strojí funebráci!
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OTEVŘENÝ DOPIS
 Nezlob se, sestřičko
 Má drahá neznámá
 Pro moje mlčení

 Jen trochu jsem se zakoukal skrz chladný ostrý vzduch
 Přes moře zpátky na fragmenty mládí
 Na slepou mozaiku, ze které pokaždé slunovrat pár hrstí ubere
 Aniž by se ptal
 
 Nezlob se
 Vždyť já vím, že dál
 Musím se venku trmácet s desítkami křídel ze zajetí zim
 Že musím vydat se po cestě k domovu, kterou jim závidím
 Ač o nic méně rád zas šel bych opačně
 
 Z jasného slunce zde dole na zemi je jenom dlouhý stín
 Vklíněný oknem do pokoje
 Smutného majáku

(1.4. 2005)

FRAGMENTY

PŘED USNUTÍM
 A když už se zdálo
 Že dotek přeruší mé tiché vyprávění
 Úplněk přeoral nám úhor nad hlavou tak přívětivou brázdou
 Že jsi hned usnula

 V hodinách cvakl nepokoj
 Když už se zdálo
 Že musím něco říct

(21.4. 2005)
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CO SE DNES VŠECHNO STALO
 Ty
 A nic víc už v sobě nemám
 I kdybych vysázel to verzálkami
 Snad kromě lítosti s níž v každém začátku
 Zámotek najdu konce

 Ty
 Pitomé zájmeno
 Tak absolutně osobní v tak absolutním tichu
 Že i noc si chvilku přidřímla
 I tma
 A nakonec i já

 I venku déšť se přestal mrzačit
 O okenní skla

(29.4. 2005)

FRAGMENT KORESPONDENCE
 Nocí se celý svět 
 - vypraný na šedesát -
 Vysrážel pod svítící lampu
 A ani o píď dál
 
 Mé mlčení už znáš
 A víš, že slova ze mne jdou
 Jak z moře ruce neplavce
 A ani o píď dál
 
 Až dopis prostřeš mezi námi
 Budou ta slova napořád patřit nám oběma
 Až nocí celý svět
 Beze slov ke mně překročíš 
 A ani o píď blíž

(4.5. 2005)

POZVÁNKA
 Tak jsem se na ten výlet těšil

 Prý
 Čím hlouběji se potopíš
 Tím více ticha
 A snad i naopak
 
 Večer jsem zhasl lampu
 A stejně všechno světlo dne
 Pevně mne přimklo
 Mým hlučným dechem za víčka
 
 Až poklidné ráno rozsvítí
 Na zvalchovaných peřinách
 Beze slov budu splývat
 
 Měla jsi pravdu
 U dna to bolelo

(10.5. 2005)
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PO DEŠTI
 Projdu se tiše sám
 Jen
   o ulici dál někdo zakousl se do trávy
   shora pár kapek skoro k uschnutí
   a v koruně ořešáků pokojně vypráví si
   arboretum ptáků
   kterým jsem smetl drobků pár z kameninových talířů
   sotva jsem dojedl
 
 Projdu se tiše sám
 Jen
   zrzavobílá kočka uprostřed netřesků asi si hádá z dlaní
   co ještě dnešek přichystá
   co ještě všechno schytají
   zvlněné lesy v šedavém oparu
   na druhé straně údolí za průmyslovou čtvrtí
 
 Projdu se tiše sám -
 Za mělkou kaluží
 Pár minut budeš mít
 Abys mne nalezla

(11.6. 2005)

ZA ZÁPADEM
 Doufám, že nevzbudí tě
 Štěkání psa od zahrádkářské kolonie
 Že třeba ještě chvíli
 Zůstanu ve tmě sám

 Doufám, že bude ve mně klid
 Až dojdeme spolu tam
 Kde přívalem rozlilo se léto
 Kde v teplých dlaních přebývám
 Kde vysoko v korunách bříz na stráni za domem
 Uvázla poslední tříska dne
 Ve kterém třeba ještě chvíli
 Zůstanu s tebou sám
 Byť by to bylo naposled

(25.6. 2005)
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CHLAPI SE VRACEJÍ 
(1)

Teprve až začneš věřit, počneš se bát všeho, co by tvou naději zpochybnilo. Prostě: víra tě nezklidnila. 
Právě naopak! Jsi nesvůj, věci ti padají z ruky a celý večer jen tak sedíš, uši nastražené: „Zdrhají! 
Silnicí zdrhají ťuhýci!“ Dřív tě nenapadlo pomyslet, že se dožiješ takového dne, a tak i strach byl čímsi 
přebytečným.
 Ti venku zabušili zase. Ťuhýci vyslali popravce? Jde jim o krk, a přece si vzpomněli na podělaného 
souseda! Jak se jen dozvěděli, žes to byl ty?
 Jak! Jak! Ani Houška tě nenačapal u Terky náhodou! A dal ti co proto! –
 ... „Terko, musím jít. Už je vidět. Chlapi jsou v dílně.“
 „Ještě ne, Ondři, kdy budeme zase spolu, kdy? Chci se milovat jenom z lásky. Houška je zvíře! 
Máma byla ještě naživu, a už si dovoloval! Kéž bychom byli svoji! Ondři, svoji – a Houškovna naše!“
 „Básničky...“ 
 „Až budu plnoletá, utečeme?“
 „Co je to, Terko? Vržou schody!“
 „Něco se ti zdá, Ondři, a proč ty by ses bál? Otčím na tebe nedá dopustit. Kde najde takového 
truhláře?“
 A pak Houška ve dveřích a pak běsy:
 „Já ti dám utečeme! Já ti dám Houškovnu! Chlapi! Na dvůr s ním! Ke zdi!“
 „– – – !!“
 Kožené pruhy kolem zápěstí vynutí si tvoji poslušnost. Pruhy na lýtkách odevzdání... V hlohoví 
remízků kolem Poříčí vystavěli si hnízda sedmihlásci a pěnice, a když se vylíhla holátka, z lesa za 
cestou vystartovaly perutě ťuhýků. Těch náletů na činžovní domy pěvců! Holátka dožila mlaďounké 
životy napíchnuta na ostnech... 
 Lup! Lískovka rozřízla Ondrovi záda a nešťastná holátka zanaříkala.
 „Mizero mizerná! Já ti dám Houškovnu!“
 Lup!
 Kolena ti poklesla a prach z omítky zaškrábal v očích a dusil. Dvůr je plný dělňasů.
 „Mrkejte na něj! Hoblík mu nestačil! Chtěl výš! U katru ho bolí hřbet!“
 Lup! Z holátek kanou kapičky krve a tátové a mámy zanaříkají bolestným mlčením. –
 ... Na zápraží jako by se rvali koně. Kopance prší do dveří a ozvěna komentující šílenství, jež 
lomcuje klikou, rozechvěla Ondřejovy ruce. Ondřej se přitiskl k almaře, lepidlo potu rozlité po zádech. 
Takhle mu bylo i tenkrát, když ťuhýci zabrali Houškovnu: vedrali se do dvora, prosmýčili kdejaký kout, 
spakovali Houšku i Terezu a – pomoz jim Bůh! – lidské oko více nespatřilo ty dva! Díra po nich zeje v 
Malém Poříčí dodnes – každého měl někdo rád.
 Než přišli tyčkovití chlapci až do údolí, znal je Ondřej jenom ze žurnálu. Když je potkal v úvozu 
před Houškovnou, podobali se šedavým opeřeným otrlcům plenícím ptačí byty v korunách hlohů. 
Všudybýlkové se měli k dílu a Houškovna dostala novou fazónu: u vrat strážní budka, za vraty dřevěné 
nocležny pro vězně, a dílna, dílna...? Kde ty doby jsou, kdy podél zdí stávaly ve vyrovnaných řadách 
psací stoly dubové, psací stoly z třešňového dřeva a naproti řady stolků konferenčních! Kde ty doby 
jsou!... Dělňasové z lesa plaví po Snivé jen smrky a pruhovaní v Houškovně stloukají jen rakve.
 Lup! Lup! do dubových dveří staveníčka.
 Hrom do ťuhýků! Tři roky máš zubatou za sousedku, dvacet minut pěšmo to k tobě má, a přece je 
líná udělat těch pár kroků! Co tě ztloukl Houška prutem a dal ti vyhazov, smíš jenom ke vratům. Košťata 
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prodat..., nůše..., násady. Tak se protloukáš časem a údolím. Mléko ti dá koza. V kotcích každého roku 
na tři tucty strakáčů, v kurníku kropenky, do kůzlečího a králičího masa přidáš vyhandlované vepřové 
– a uzené klobásy v jeskynní štěrbině vystačí ti do podzimu. Když koryto řeky odvede vodu po sněhu, 
v loužích při březích nachytáš skokanů, co hrdlo ráčí! Stehna povaříš dvakrát třikrát v osolené vodě, 
maso nasekáš nadrobno a vmícháš do vajíček. Žabí mozeček jde k duhu, když pečeného krocana 
znáš jen ze žurnálu!
 Lup, lup!
 Po Malopoříčských přibývá děr, jako jsou ty po Terce. Čekáš, kdy dojde i na tebe, a nebojíš se 
– i zubatá totiž zevšední, když usínáš s jejími každodenními vzkazy pod jednou střechou. Ovšem teď, 
teď už mohla jít po svých, potvora! Týdny nasloucháš větru, zda v něm zazní Terčina přísaha. Dnes 
odpoledne praskaly v Poříčíně dělové granáty a hloubkaři pročísli oblaka nad Malým Poříčím. Ťuhýci 
upalují, odkud přišli! Ráno bude po válce. Když neotevřu, oni vyrazí dveře, vytlučou okenice... Jako 
králíka z kotce mě vytáhnou, stavení zapálí... Už vícekrát to udělali! Viděl jsem to v noci ze stráně za 
chalupou. Plameny skáčí z místa na místo, kilometry a kilometry svítí takové lidské hnízdo, a ty jako 
bys byl přímo u toho! Daleko, předaleko napichují na ostny osudy, jimž panuje krutost, tobě na stráni 
se nemůže nic stát..., a přece... a přece jako by tvé vlastní hnízdo podpálili!... Hloupá náturo! Hloupý 
člověče! Ne nadarmo ti felčaři podstrčili dobrozdání, že od těch dob, kdy tě Houška tak krutě ztýral, 
nemůže tvé srdce do války...
 Jedno zda otevřít, či ne, úplně jedno... Vzkaz je k neodbytí. Tvoje chyba, žes do sebe vpustil víru 
– nebyl bys teď tolik vyděšený!
 Ondřejovy čapí kroky vedou po hluku. Masivní dveře se chvějí, rezonují hysterčením. Škvírou u 
veřejí je vidět k neuvěření světlé nebe a nebýt hřmotu na silnici, ani bys nevěřil, že je dosud válka. 
Zvedl jsi petlici, otočil jsi klíčem. –
 „Zavři! Rychle zavři!“
 Vetřelec vpadl dovnitř jako velká voda. Jak drcl ramenem do dveří, Ondřej dostal dubový 
pohlavek a svalil se na zem jako žok.
 „Do řiti! Zavři, slyšíš?! Somáre!“ 
 Slyšíš, ale úzkostí topornému tělu se nechce na nohy. Dořiti to nevydrží, práskne dveřmi a opře se 
o veřeje, pod řasami horečnaté světlo. „Je jich jako much!“
 Panenko skákavá, nezdá se mi to?! Čonka! Kde se tu bere? Ondřej jen pomalu, neochotně 
vstane z podlahy ošoupané do hladka. Úleva se nechce přátelit se vztekem: Pro Cikána mám vstrčit 
hlavu na špalek?!
 „Kdo tě sem prsk?“
 „Vzal jsem roha!“
 „Vystřel odtud! Nechci tě tady!“ Ondřej je už na nohou; přihrbený, přetížený Čonkovou neústupností. 
Co to mele vzácný host? Ať vypadne! Zítra bude po válce, a on si sem vleze jako domů! Ťuhýci po 
něm jistě slídí, a když ho tu načapají... A zítra bude po válce!... „Tady nemůžeš zůstat! Najdou tě tu a 
co bude se mnou? Podpálí mi chalupu! Rozstřílí mě na řešeto! Mazej odtud! Jdi po svých!“
 „Když rozstřílí, tak rozstřílí!“ Čonka hrkne jenom šeptem; ovšem hlas patří člověku vždycky 
dostávajícímu, co si umane. „Zatím tu počkám.“
 „Na koho?“
 „Na tebe.“
 „– – – ?“
 „Počkám, až se vrátíš!“
 „Já?! Jáá? Vždyť nikam nejdu!“
 „Půjdeš k Houškovně! Nevím, co je s Cínou!“
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 „Túúdle! Velký kulový! Co je mi do Cíny?“
 „Měli jsme se u tebe sejít! Doteďka nepřišel! Přitom zdrh přede mnou!“
 Čonka není člověk. Měli jsme se u tebe sejít! Tam a tam půjdeš! To a to uděláš! Přitom ani neprosí, 
ani nevyhrožuje!
 „Možná je Cína za chalupou! Možná se bojí vystrčit kebuli!“
 „Do řiti! Není za chalupou!“
 „Tak je jinde! Trhane! Co mi sem lezeš! Jak se opovažuješ! Vy cigoši jste všude doma!“
 „Do řiti! Není jinde! Leda v Houškovně, jestli ho čapli!“
 „Mně je to šumafuk! Hledej si ho sám!“
 „Ty půjdeš! Znáš to kolem...“
 „– – – ?“
 „Měli jsme s Cínou společnou babu...“
 „Drž hubu, nebo budu zvracet!“
 „– – – ?“
 „Co je mi do vaší baby? Co je mi do Cíny? Kdyby nebyla válka, poflakovali byste se po vsi 
a vykradli mi stavení i s kurníkem! Když to do mě v Houškovně našijou, budeš první, kdo mi vybílí 
chalupu... Když Cína nepřišel, nejspíš je kožený! Je to jen a jen jeho věc! Nehnu se odtud!“
 Z kalných tůní Čonkových očí vystříkl smutek. Ani prosba, ani hrozba, jenom smutek – a Ondra se 
pořád bál. Do rána bude po válce, ale já možná...
 Čonkův čas se rozeběhl.
 „Tak dělej! Na co čekáš? Když přivázali Cínu ke zdi, taky jsi ho v tom nenechal...“
 „– – – ?“
 „Vyrazil jsi stavidla!“
 „S někým si mě pleteš,“ lžeš do kalných tůní, ale Čonku neobalamutíš. Pravdaže si na všechno 
pamatuješ, jako by to bylo včera, a ne... ne loňského října. Jo. Jo, října: zpití pod obraz, šlapou si ťuhýci 
na jazyk. „Za-za-zastřílíme si. Při-přiveďte černý!“ Černí mají široká záda a vápnem vyznačený kruh na 
nich. Nalepili se na zeď. První salva – schválně vedle a na zem se sesype omítka a kulkami vyhryznuté 
úlomky cihel. I tenkrát se čumčumilové tlemili jako tihle ožralové, i tenkrát, když se tvé a Terčiny sny 
proměnily v kal.
 Ťuhýci vypálili druhý zásobník a černá holátka zavyla. Jako by střelili do tebe! Jako by tvá záda 
byla znovu rozšlehána na kaši a vnitřnostmi se plazil drát. Co ti síly stačí, meteš si to ke stavidlům... 
Jestli vyteče voda z rybníka, přelije se i z nádrže pod ním. Až do dvora! Jako krysy je vytopíš. Už si 
nevystřelí!...
 „Tak běž!“ Čonka znovu. „Pakujou se. Běž!“
 Ondřej přimhouřil oči. Poradí si! K Houškovně nepůjde za živého boha a z chalupy musí, jinak 
mu Čonka nedá pokoje. Poradí si! Třeba se Cína na kamaráda vyprd, třeba upaluje lesem ostošest. 
Třeba ho tamti čapli a je s ním amen. Buď jak buď, Cínovi nepomůže a strčit hlavu katovi na špalek, to 
ho ani nenapadne! Jedno auto za druhým frčí za kopečky. Ondřej si protáhne ráno záda a vypleská 
přelud zubaté ze zatuchlé peřiny. A pozítří zamžourá k poříčínské kapli a spatří Terku, jak škobrtá po 
kamenité cestě. Její krk bude mít barvu chudobek a Terka řekne:
 „Ondři! Pořád jsem se za tebe modlila!“
 „Jsem živ, Terynko,“ zakucká se Ondra po polibcích.
 „Přijď kvečeru, Ondři.“
 „Co je s Houškou?“
 „Toho si vzal pánbůh.“
 ... „Do řiti! Nezevluj pořád!“ zaskřípal Čonka zuby. Jeho propadlé, zarostlé tváře se protáhly a 
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Čonka polkl, jako by mu hltanem propadla hrouda.
 Ondřej si připadá zbabělý. Zdá se mu, že jeho vlastní trápení nestojí za řeč vedle trápení Čonky. 
Je mu to nepříjemné. Mají něco společného: Čonkovi záleží na Cínovi jako jemu na Terce!
 Čonka popadl Ondřeje pod krkem:
 „Jestli Cínu dostali!... Měl oteklou nohu!...“
 „Podívám se po něm,“ hlesl Ondřej konejšivě. „Musíš mít hlad – na plotně stojí polívka. Hlavně 
nesviť..., no tak pusť... Omrknu to kolem.“
 Ondřej vyšel na zápraží. Údolí propadlé pod lesnaté svahy otevřelo se před ním jako vždycky 
už odmala, když se po něm rozběhl a předháněl žluťásky a modrásky a bělásky. Jako vždycky, když 
Terka prostřela svou krásu do chudobek a vztáhla k němu nedočkavé ruce. Jako vždycky, když 
odháněl ťuhýky od remízů. Ondra neměl nikdy amplion, natož gramofon. Ať štípal dříví, ať snášel nůše 
borovicových šišek, ať žal trávu, muziku mu obstaral orchestr z remízů. Jen na pohřbech a na bálech 
slýchával jinou. A když se probral z lítosti či z kocoviny, zdraví se k němu vrátilo po ptačích notách.
 „Jestli se nevrátíš, nejsi chlap!“ zadřel se Čonkovi hlas.
 „Zamkni se, Čonko.“

(2)

Ondřej prošel dvorem. Zastavil se teprve za zteřelým plůtkem. Už. Už cvakl zámek!
 Ondřej se přikrčil, oběhl chalupu a místo k Houškovně vrhl se do mladých smrčin věnčících patu 
kopce. Poprask v Houškovně do něho napumpoval vytrvalost. Zbrkle, o překot drápal se výš a výš do 
stráně, kterou opanoval bor. 
 Dílny vzplály a z oken, do kterých mával Ondřej Terce, vyvalil se dým. Střílelo se tam. Hrůza! 
Kdyby Poříčí patřilo ťuhýkům, v údolí by nezbyla žádná krása!
 Konečně se svalil do vřesu pod rozeklanými korunami sosen. Spadané šišky se mu vškrábly do 
zad a Ondra o překot vydechoval posedlé úzko. Ohně pod ním přibylo, povyk se doplížil do boru a 
pach smrti zhoustl. Škvařily se sny. Ale vzpouzely se, ještě se jim nechtělo do trnoví.
 Tu Ondřej zbystřil. Jo. Jojo! Nezdá se mu to! Není tu sám s tím peklem dole pod sebou! V 
labyrintu větví pípl pták! Už je to zacinkání. Už je to pěnkava! Ondřeje jako by pohladil. Jeho nazření 
na život nedalo se ani spálit, ani vystřílet! Údolí ho nenechalo na holičkách – přispěchalo za ním a 
připomenulo mu nahotu jiter. Ondřej se posadil. Poupata vřesu se mu přilípla k nohavicím a ráno 
chudobky rozstříknou svou bílou podél remízů. Bude to k potěše. Bude to k žití!
 Ondřej vstal, aby se opřel o zlatavý kmen. Aroma pryskyřice vrostlo do jeho smyslů, a když Ondřej 
zhluboka nasál lesem přefiltrovaný pach spouště, zaslechl v krátkém poryvu větru zřetelný vzkaz: 
 „Modlím se za tebe, Ondři!“
 Poseroutkové v auťácích! Poseroutkové v sajdkárách! Naparovali jste se, a teď vám sklaplo! Jo. 
Jo – to já vyrazil stavidla! Já vás chtěl vyplavit! Nevěřím ťuhýkům odmala! Ondřej se ušklíbl a polaskal 
pohledem ten cíp údolí, kde nepraskal oheň. A nakonec co! Ať Houškovna shoří, ať shoří! Jen když 
ubude ťuhýků! –
 Ondřej zadrhl pohled o své stavení, na kterém odřel tmu svit ohně. Vykulil oči na otrhance, 
vyběhnuvšího z chalupy: holomek obeplazil stavení a protáhl se do kurníku... Mezi slepicemi se strhl 
poprask; jedna vedle druhé vyskákaly do noci a vyděšeně se rozutíkaly. Jedna chybí! Jedna chybí – a 
tu si nese Čonka! Slepici bez života. Šup s ní pod klest u plotu a hajdy zpátky do stavení!
 Ondřej se nerozčertil; pokýval hlavou a kámen mu spadl ze srdce. Holoto všech holot! Cínu jsem 
ti měl přivést? Pro takového jako jsi ty, měl jsem si nadrobit? Já dobře věděl že ne! Nestojíš za to! Čekej 
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si na Cínu, čekej! Já taky počkám, až odtáhneš jako ti ťuhýci!... 
 S podivem. Přestože válka dobíjí poslední životy, přestože nenasytně plení poslední hnízda, 
Ondřeje si podmanila nasládlá úleva: je to svědomí, které pookřálo. Pryskyřice zavoněla víc a vřes u 
nohou rozvil svá poupata. Ještě Terka aby přišla! Jistě už ví, že nemůže donekonečna patřit dvěma 
najednou a zalíbí se jí ve stavení, které on posadil sem pod les. Houškovna byla jenom pro zlost! Osud 
chtěl, aby lehla popelem a oni dva nečekali víc, až si pánbůh vezme starého. Osud je moudrý.
 S poslední myšlenkou upřel Ondřej zrak do plamenů vstřebávajících nové a nové žvýkance. Od 
torza vrat se rozeběhla šňůra světel – auta se kodrcala kamenitým úvozem k silnici. Ondřejova radost 
rázem poporostla a zaťala pěsti...
 Tu se však první auto odlíplo od konvoje a – odbočilo doleva, k místu, kde Ondřej vystavěl své 
hnízdo. Pryskyřice přestala vonět a vřes naráz odkvetl. Přibude ohně! zatuší Ondřej. Uklízejí! Anebo... je 
to pomsta za stavidla? Cína přece poznal moje stopy... Vybreptal ťuhýkům, co neměl, když mu vpíchli 
osten do těla?
 Auto se šourá luhem. Už je v půli cesty. Už jenom na tři remízy vzdáleno, už jenom na dva. Probůh, 
co to Čonka provádí?! Proč nevezme roha? Na co ještě čeká? Ondřej neví a nevědění ho popostrčí 
na samý okraj stráně. Poslední remíz odpočítal ťuhýkům vzdálenost na co by kamenem dohodil a 
Čonka je pořád uvnitř. Moula! Blázen! Vždyť ho spálí i s chalupou! Upečou ho zaživa, to zlodějské 
holátko! Hrůza vystrčila Ondřeje ze stráně a Ondřej letí smrčinou, která ho zrazuje, šlehajíc ho přes 
tváře a přes oči.
 Do řiti! Ty se jim dáš? Holomku!
 Ačkoliv pádil ze všech sil, připadalo mu věčností, než doběhl ke dveřím a lehl do nich vahou 
schváceného těla. Ten neřád je zamčený!
 „Otevři! Do řiti!“
 Dubové dveře neposlechly.
 „Čonko! To jsem já! Utíkej! Utíkéééj!“
 Konečně vystrčil Čonka hlavu. „Jak je Cínovi? Kde ho máš? Mluv! Tak kde je?“
 „Nevím! Vystřel odtud!“
 „Bez Cíny nepůjdu!“
 „Uškvaří tě! Zhebneš!“
 „Dilinu zplynovali! Cína ví, kde to bylo!...“
 Ondřej vyškubl Čonku ze světnice. Dveře se zhouply v pantech, vrzly – a vtom jako by sem 
doskočil z Houškovny vzkaz. Stavení vzplálo a hned nato vyschly kalné tůně.
 Sotva si to stačil Ondřej uvědomit, rozednilo se a z chudobek k němu vztáhla ruce Tereza.
 „Ondři! Ondři! Celou dobu jsem se za tebe modlila!“ řekla konečně a stáhla ho k sobě.
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