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Úvodník

Poslední číslo letošního 
roku nabízí různorodé 
poetiky, témata 
i autorské záměry. 
 Marek Šindelka 
na sebe v roce 2006 
upozornil dobře 
přijatou sbírkou 
Strychnin a jiné básně, 
za niž získal Ortenovu 
cenu. V letošním roce 
vyšla jeho prozaická 
prvotina Chyba. I její 
recenze jsou převážně 
vlídné. Vy nyní můžete 
nahlédnout do obou 
Šidelkových knih díky 
ukázkám, které vám 
přinášíme, a udělat si 
obrázek.
 Podobně 
i Kateřina Kováčová 
za svůj básnicko-
prozaický debut Hnízda získala 
Ortenovu cenu, v jejím případě to bylo 
v roce 2005. O dva roky později 
následovala próza Soumračno. Přečtěte 
si ukázku z její nové prózy a třeba 
se začnete těšit na celou knihu.
 Lukáš Marvan debutoval 
o poznání dříve; také má za sebou 
již pět básnických a jednu prozaickou 
knihu. Ve svých básních vytváří 
naléhavé zkratky situací zčásti 
skutečných a zčásti domýšlených 
do zneklidňujících obrazů. V tomto čísle 
Wagonu vám nabízíme výběr jeho 
tvorby z posledních čtyř let.
 Ivo Harák je znám svými 
literárněvědnými studiemi, rozsáhlou 
recenzní a pedagogickou činností. Bylo 

by ovšem škoda, aby pro tyto aktivity 
byla méně viditelnou jeho výborná 
tvorba básnická, kterou vám rádi 
zprostředkováváme. 
 Dalším z autorů severočeského 
regionu je v tomto čísle děčínský rodák 
i věrný obyvatel Tomáš Řezníček, 
kterého si jistě pamatujete z autorského 
čtení Wagonu v kavárně Carpe diem 
letos v červnu. 
 V oblasti překladové tvorby jsme 
se doposud drželi spíše poezie psané, 
ale není důvod nezabrousit také mezi 
zpívanou. Tentokrát vám nabízíme 
Finovy básnické parafráze textů Paula 
Simona. Vítaným odlehčením jsou dvě 
rozpustilé mikropovídky frýdlantského 
učitele a prozaika Kryštofa Špidly.

æŠtastné a literární
Původně jsme vám tímto číslem plánovali zpestřit podzimní plískanice, ale nakonec 
nás sběr materiálů zaměstnal natolik, že k vám nový Wagon přijíždí až pod stromeček. 
Možná je to i lepší - právě v čase svátečním snad najdete více klidu pro tiché zastavení 
nad potištěnými stránkami, v našem případě elektronickými.

Ilustrace Tereza Václavková
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Úvodník

Samozřejmě jsme nezapomněli 
na autory, kteří doposud publikují 
především na internetu. Z této skupiny 
pocházejí Michael Alexa, Jakub 
Hojer a Ondřej Janík, které srdečně 

doporučujeme pozornosti tištěných 
médií. A z redakčního mailu díky 
své zajímavosti pronikla do posledního 
letošního Nákladu tvorba boskovické 
básnířky Pavlíny Pulcové.

Pravidelně vám také na našich 
stránkách v rámci rubriky Z jiných 
tratí představujeme profily ostatních 
literárních periodik. V tomto čísle došlo 
na Revolver Revue, jejíž šéfredaktorka 

Terezie Pokorná 
odpovídala na otázky 
E. Choroby.
 Nesmíme 
samozřejmě 
zapomenout ani 
na galerii Nahýbejte 
se z oken: tentokrát 
budete za okny 
našeho vlaku potkávat 
různorodé lidské tváře. 
Fotografka Danica 
Kovačević nám totiž 
poskytla své originální 
pařížské portréty, a vy 
tak máte unikátní 
možnost poznat jednu 
ze světových metropolí 
jinak než z obvyklých 
turistických kýčů: z očí 
a gest jejích obyvatel.
 Těšíme se, 
že náš nový obsah 
vyměníte za zimní 

televizní reprízy. Přejeme vám dobrý 
nový rok a dobré čtení. 
 

J. N. S.

Ilustrace Tereza Václavková
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Bylo nebylo. Oblíbený a oceňovaný 
divadelní soubor se společným 
rozhodnutím svého režiséra 
a dramaturga pustil do hry sestavené 
z jednadvaceti původně zcela 
autonomních kusů, které se z většiny 
vyskytovaly v mnohasetstránkových 
útrobách jistých sebraných spisů. Už to 
by bylo stačilo, aby měl celý soubor 
během zkoušení a následně i divák 
výsledku vystavený zamotanou hlavu. 
Ale pánům Morávkovi a Oslzlému 
se navíc ještě zlíbilo, aby za těmito 
kusy stejně jako za tamtěmi spisy byl 
z většiny podepsán Václav Havel. 
Tentýž Václav Havel, který, chtělo by se 
říci, „trpí výsadou“ být stále pokládán 
za prezidenta. Tentýž Václav Havel, 
jehož každý (i naprosto osobní) krok 
je stále reflektován coby politický 
čin nebo aspoň gesto. Přiznejme si, 
že použít Havlův dramatický text 
znamená zatížit se nadměrnou 
pozorností a případně i zdvořilým 
nepřátelstvím; to přijde na to od koho. 
Použít takových textů témeř tři tucty je 
tedy v podstatě naprosto šílené.

Cirkus ČR
Šílené je ovšem do značné míry 
i období, do kterého invenční a skvěle 
obsazený Cirkus Havel přijel vystupovat. 
Podařilo se nám ani ne dvacet let 
od Sametové revoluce dosadit znovu 
mezi strany aktivně vládnoucí KSČM, 
do krajských funkcí se tu navíc, jak 
se dozvídáme, vracejí lidé, kteří v nich 
již před těmi dvaceti lety byli. Zdá 
se, že krátkodobá paměť národa 
vynechává, a znovu se mnozí nechávají 
kolébat populismem a nadějí na jakési 
unifikované, shůry dané vegetativní 
pohodlí. Murphyovské „líp už bylo“ 
se vtírá každému, kdo občas udělá 
tu chybu, že se prolistuje událostmi 
na počátek devadesátých let, kde jsme 
se všichni zaklínali slovy „už nikdy“.
 Sedět tedy při vědomí těchto 
věcí v hledišti Cirkusu Havel rovná 
se v podstatě pomalému opékání 
na rožni pozdní lítosti. Události 
a situace, které Morávek z Havla 
vyřezal, opestřil drastickým humorem 
Mariusze Szczygiela (citace z knihy 

æO rozstříhání prezidentově 
     a přemnožení Láďů
Nejen nad divadelním představením Cirkus Havel brněnské Husy na provázku

No zkrátka – na konci července jsme – trochu zhublí a trochu pobledlí – přečetli si to s P. O.  
naposled – mělo to konečně už jen sedmdesát sedm stran – a se strachem odeslali autorovi 
k laskavému posouzení – a on takřka okamžitě přijel do Brna a měl to přečtené a rozšafný byl 
a pobavený a řekl, že málo v textu vyskytuje se věta Já mám také pohlavní pud – a že je to  
dobré a že nám věří – a jakkoli takovou manipulaci se svými texty že ještě nikdy nikomu nedovolil,  
my ať to tedy spánembohem rozpoutáme – ten Cirkus Havel, on že říká Ano.
(V. Morávek, Jak zkoušení Cirkusu Havel změnilo vše, Rozrazil 06/2008, str. 3)
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Gottland) a do sebe zaklesl, ošklivě 
ukazují na témata zcela aktuální. 
Po obvodu manéže se divák co chvíli 
otřese, dotýkán náhlým pařátem 
smutku, a s úlevou se pak usměje 
nad spartakiádními reminiscencemi, 
předvedenými v ještě poměrně 
lehkém tónu, případně a už zcela 
bez pocitu trapnosti nad klaunem 
balancujícím na míči nebo půvabnou 
artistkou na visuté hrazdě. Jinak by 
totiž musel upřít zrak na tu část jeviště, 
kde se právě mluví o politických 
kotrmelcích, o účelových (a)morálních 
kompromisech, kde jsou citovány 
osudy lidí nepohodlných a kde jsou 
vůbec nemile vzpomínány naše minulé 
i poměrně nedávné slabé skutky. 
 I když se občas nelze ubránit 
dojmu, že tu dochází k jakémusi 
výprodeji, nebo přinejmenším „remixu 
největších hitů“ V. Havla, scénická 
invence autorů hry umožňuje vnímat 
celý ten Cirkus zaujatě po celé 
tři hodiny, kochat se jednotlivými 
režijními nápady s jakýmsi otřeseným 
okouzlením.
 Děj se odehrává na dvou 
protilehlých jevištích, mezi nimi i napříč, 
a to převážně naráz. Zde chvalme 
herce, kteří bez výjimky hrají ostošest, 
a to i když právě nejsou ústředními 
postavami. Prakticky nikoho nelze 
přistihnout, že by si ulevoval, čekaje 
na svůj výstup. Bylo by to také krajně 
neprozřetelné, ve vzájemné reakci 
i paradoxních opozicích se zvláště 
v první půli představení v rychlém sledu 
střídají etudy, jejichž souvislost může 
existovat, jedině zapadnou-li do sebe 
jako kolečka přesně seřízeného 
hodinového stroje.

Pták. Pták. Pták.
Je pozoruhodné, že do jinak především 
politického Cirkusu pronikly i Havlovy 
experimentální Antikódy. V druhé půli 
hry ovšem tvoří spíše jakýsi zneklidňující 
ornament, ozvláštňující jinak téměř 
nepřerušenou dramatizaci větší části 
letos uvedeného Odcházení. V tom také 
tkví past druhé poloviny. V doporučení 
inscenátorům Odcházení, jehož 
tištěnou podobu vydal v roce 2007 
Respekt ve spolupráci s Torstem, píše 
Václav Havel, že by mělo být hráno 
civilně, vážně, střízlivě, normálně 
atd. Odcházení je totiž spíše hořkým 
komentářem než precizovanou 
absurditou.
 Jako stavební kámen Cirkusu 
Havel bylo ovšem významově posunuto, 
a i když tu V. Morávkovi přišel na pomoc 
samotný autor, který namluvil jakési 
paralelní komentáře sám k sobě, 
výsledek přesto ztrácí něco z přesné 
namířenosti a vypointovanosti první 
půlky.

Plíživé množení Láďů
Zaměřme se ale spíš na smysl celého 
představení než na jeho dílčí problémy. 
Je zřejmé, že Vladimír Morávek 
a Petr Oslzlý chtěli s požehnáním 
rozstříhaného Václava Havla navázat 
na kontext nejsoučasnější, na 
současnou politickou a společenskou 
realitu. Jestliže tedy zamýšleli sdělit, že 
to, čemu jsme se téměř před dvaceti 
lety údajně úspěšně vzepřeli, je tu 
plíživě zpátky, a navíc ještě za našeho 
nadšeného potlesku, je nutno jim 
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přiznat úspěch. V tomto případě pak 
můžeme bez pošklebků ocenit přesah 
hry, který s kapkami opravdového 
jevištního deště prší do hlediště 
a za límce diváků. I oni totiž nakonec 
musí sami sebe někam na skutečnou 
scénu soudobého cirkusu postavit, a tím 
se dlouhý závěrečný potlesk na závěr 
Morávkových tří hodin divadla stává 
spíše snahou ohlušit vlastní zneklidněný 
vnitřní hlas.
 Cirkus Havel je prostřední částí 
volného cyklu zabývajícího se českou 

identitou a morálkou – Perverze 
v Čechách. I proto je nejspíš v jejím 
podtitulu My všichni jsme Láďa. Láďové, 
kteří se víceméně nepozorováni brodí 
dějem celé hry převážně v rolích 
opatrných přizvukovačů, jsou tichými 
karikaturami únikových strategií, které 
si tu v Čechách stavíme, aby se nám 
snadněji a také šedoprůměrněji žilo. 
A právě v tomto vlídně nenápadném, 
ale zato nebezpečně snadném 
zmnožení Láďů je možná ta největší 
výstraha celého Cirkusu Havel.

J. N. S.

A ještě poznámka pod čarou:
Ke hře Cirkus Havel vydalo nakladatelství Větrné Mlýny stejnojmennou knihu, 
která obsahuje kromě hry samé také řadu dalších materiálů, mezi nimiž 
nejpodstatnějším je Havlův Dopis Gustávu Husákovi. I proto ji můžeme jedině 
doporučit.
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Michael Alexa

æPrůměna
Než zlaté sochy budeme si  
já připadám ti bílý  
a ty mně zase bledá.        
 
S červnem černým sněhem přikrýt  
kost lotosu od oběda.

æS otcem
S otcem v hospodě  
já velebím den  
a on kárá noc.     
 
A přec každý z nás je jiný!     
 
S otcem v hospodě  
vychováme syny.

æV kaluži
V kaluži  
si sušíš boty -  
jsi mou cigaretou němá.     
 
Vždyť i pán s berlou pod loket  
pouští toho s dvěma!

æKdo
Kdo pootočil večer v lokti  
a v drážku paže položil  
kosorovné modlení?     
 
Kdo nejprostěji poprosí a  
kdo se ohne v koleni?
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Michael Alexa

æAutoportrét
Parou se pokresli -  
nechodíš k čaji.  
Muzikanti vlasů  
na hřeben hrají.

æVe vlaku
Vlak noční úzkou začíná;  
žiješ nádražím.    
 
Ze západu v rána vnik  
rovnoběžný úhelník.    
 
Brno, Přerov, Březina.

æUhlem
Zrakem zraku uhla.         
 
Amatérsky nahá,  
kdyby se svléknout nechala.         
 
Tajnou krásu uhlem -   
půlky na čtvrtku   
provinile zmenšovat.

æMichael Alexa
Brněnský student, jehož texty lze najít všude po internetu. V tištěné formě 
publikoval básně a povídky v rámci almanachů literárních soutěží, v denním tisku 
pak střípky o aktuálním dění.
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Ivo Harák

æSedě doma u kafe, za oknem křišťál podzimu
Nepřehnal jsi to poněkud se svými hřbitovy a sebevrahy? Není tohle už móda, 
vyvolávání ducha přelomu století, zdání hloubky tam, kde vytepáváš zdobné 
emblémy? Popel z kostí a popel z papíru jsou k nerozeznání šedivými. A navíc – 
neklame-li mne paměť – chodíš přece do kostela!?
  Co na to říci? Možná cosi o kozlečí kůži natažené do dětského usínání nebo o 
prababiččině krvi uvízlé z potřísněných schodů za vruby podrážek stejně dětských. 
Jenomže jde o svědectví příliš soukromé, aby se nakonec nestávalo šifrou, 
amuletem. Kostel tedy. Hledám naději; nicméně – a nevím, zdali ti to smím přiznat – 
občas mne cosi sevře tak, že musím přemýšlet nad každým nadechnutím.

æV liknavosti
Obraz, který uvízl mezi dvěma slepenými stránkami: to, co mělo být vysloveno, ale -     
Přitom gesta dokonale umetla cestu. A stačilo málo, například: Jak krásně voníš 
chlórem, miláčku, když jsi konečně po sobě umyla záchod!

æSlatiňany; nádraží; poledne
zní. zvoní. čípak vinu?
utkvělá dálka
sekyrka v pařezu
ví dlaň, ví
dlaně; různé dřevo –

nehybný vítr, prostupuje
kouř očima až dovnitř
hlavy, kouř z oběda
kouř z cigarety,
                            trávy

ve křoví tíknul kos
když vykročila
rozhrnula hlínu – 
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æCestou do Lomnice (drahým Skořepovým)

ze svahu Tábora
krajina jako kniha

(a nebo jí jsem já?)
z níž někdo předčítá

listy jsou ovadlé
v záhlaví sedí tíha

rozmýšlím: chřipka? vina?
možná jen vzpomínka: 
 
ze svahu Tábora
je vidět dodaleka

ztracený ve vlaku
(nikdo mne nepoznal?)

dál si lžu: já se dívám
ze svahu Tábora - - 

(a dne mi neubývá)

æPřerov (Karlu Komárkovi)

nádraží.spěch.a hlína
plná mastných not
z ní dráty
                  v duru

maso mlhy.kostřičky
keřů; ještě: vzhůru?

æŠtěpánovice
jako když archeolog
skládá a lepí

obědy a ženy
tady voní jinak

v hospodě vtipy
kterým nerozumíš

nejméně těm
kterés dal do placu 
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æTišnov, Hrádek, hřbitov
Když sem chodíval s babičkou, pravidelně si měsíc pletl s ciferníkem věžních hodin. 
Dnes, kdy už má více svých tady než tam, jen zřídka pohlédne na věž kostela; snad 
aby se přesvědčil, že dosud pevně vězí.
  V čerstvě vyházeném blátě; možná promíseném s nimi i s ní. 

æ***
Nesváděla jej občas jeho interpretační vášeň na scestí? Patrně by se mýlil jinak; 
po svém. Jenomže to ne vždy svedl: často (bez zjevné vůle) usiloval číst věci kolem 
sebe i věci, které potkával, jako zprávu.
  O jejím adresátovi sebevědomě nepochyboval, nebyl si však úplně jist osobou 
pisatele: No řekněte, kdo a proč mohl mít zájem na tom, aby v Nových Syrovicích 
spatřil fotbalové hřiště zrovinka vedle hřbitova?! 

æKlucanina
Rozhledna dostavěná teprve pádem prvního sebevraha? 

æPříběhy příběhů
Vždycky ho vzrušovaly tyto verze: Strom padající na manželku, která přinesla svému 
muži do lesa oběd příliš brzo – strom konečně padající na manželku, jíž se už dlouho 
(neplodné a bohaté) chtěl zbavit. Jméno Lahodný jako jméno pytláka, jenž usilovně 
líčil na hajného, až pozval na oběd jeho ženu a děti, aby před nimi – se slovy: to je 
panečku lahoda, co! – vytáhl z hrnce s polívkou ovařenou hlavu jejich otce. 
  Verze uchovávané v paměti jako chuť rybízu z kamarádovy zahrady – rybízů, pod 
nimiž prý v zemi odpočívají kůstky kamarádova staršího bratříčka. Pokud by si z nich 
směl vybírat, tedy by si přál, aby prababička tenkrát odešla do Vídně ne za službou, 
ale, jak se o tom šeptá doteď, dělat kurvu. 
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Ivo Harák

æTrnec
Pár frází do tornistry: Obsáhnout celý vesmír! Přivlastnit si svět se všemi krásami! –  
ale jak, jestliže, a to si musel přiznat, je pro něj i v jímavé Halasově pokoře příliš 
skřípivého patosu? Jako když ráno při holení usvědčil zrcadlo ze lži: a zabolelo to jej.
  Ono lze nakonec i takové umírání podat v technicoloru, málem jako happy end. Na 
malebně vyvedeném kříži.
  Nedůstojně zrzavý plechový Kristus se zdál být blíže své židovské podstatě: jeho  
poněkud teatrální nepřirozené gesto, doplněné na jednom místě čerstvým 
nedopalkem, mu připomnělo vlastní pochybnosti.
  -Cožpak (se) tyto mohou vejít do jediné básně!? Noci porozuměl s Březinou; s kým 
pochopí rozdíl mezi dlouhá a velká? 

æPraga caput regni
Náhle poznal, že. Ne – co. Že. Můžete se jistě dožadovat doplnění výpovědi, ale: 
v jeho větách bývalo vždycky více valů než valencí.
  Cestu za obzor si představoval jako závod Achilla s želvou: bude mu zbývat ještě  
půlka, půlka z půlky, půlka z té poloviny. Takže obzoru vlastně nikdy úplně 
nedosáhne. Kvůli tomu sice nepozná žádné cizí kraje (s obzorem dělícím je zase od 
jiných krajů); nicméně nepozná ani, že tento obzor docela možná jenom odděluje to, 
co je, od toho, co už není. Že za ním už není.
  Díky tomu si mohl být jistý, že. Ne – co. Že. Protože. Můžete ho přesvědčovat,  
můžete ho mučit; ale nakonec se vám vysmekne. Zatvrzele trvající na svých  
jistotách; například na tom, že jedna a jedna se nerovnají dvěma, protože jedna 
švestka a jedna hruška…! 

æPředznamenání
Rozevřít dlaň proti větru a nechat hlínu prosívat mezi prsty. Drobné úlomky jemně 
dopadají na tvoji tvář: voní a zvoní. Nevíš a nedozvíš se, který je časem ztvrdlé lejno 
a který časem změklé kosti. Čí škrkavky jsi právě pozřel. A zdali.

æZázrak (tudíž i Ústí nad Labem)
Neočekávané pomněnky ve škarpě skrznaskrz prosrané psy.
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æMalhostovice
Přes dvě vesnice… Jak to všecko zkrásnělo!; tím, že odděleno, že je tu ještě cosi  
mezi. Vsuvka? Pauza? Ale musel by ji projít pěšky. Aby tam dorazil proměněn.  
Sebe?

æPoděbrady (aneb: Cestou vlakem)
Když zřízenec zpod tvého vagónu vyndával – drže ji něžně za kotník – nohu 
sebevraha, když jsi nevěděl, zdali máš upozornit přítelkyni (a stát se na chvíli 
zajímavým), anebo zda máš mlčet (a zdát se útlocitným), byla v té chvíli nicméně 
nejdůležitější tato otázka: Co ti vadí více? – Zbytečně zmarněný život? Anebo to, že 
v Lysé nestihneš přípoj?

æ***
Příliš mnoho otázek a sebevrahů šlape bahnem tvých textů: nebojíš se, že vyvolají 
démony? Hladina je zatím nehybná, ale zezdola se už blíží velké žluté bubliny.

æZatímco hovoří Ona
Neptej se cesty, zeptej se nohou. Ale odpovědi se dočkáš až tehdy, kdy už ji nebude 
jak a komu tlumočit! A to je jistota, tvá jistota, tvá jediná jistota.

æBytíz (strýčkovi J. S.; psáno křídou po papíře)

Svobodu k omylu, svobodu dokonce i k opakování omylu! … asi jako když řidič nedá 
přednost chodci. Svobodu zapomenout, svobodu zapomínat; svobodu zapřít,  
svobodu nemyslet (si): neboť velká slova ohmatáváním připodobněna kýči.
  Málo je, zatím příliš málo je u nás prasečáků!
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æKdysi dávno: ještě Dobětice?
… ale ten pták jako by lezl po okně: nádherná vzrostlá poštolka, odporně nedomrlý 
pavouk. A mlha: závoj; rubáš. Snídal nevěda o tom, probudila jej až příliš hořká káva. 
Před odchodem stihl políbit cizí ženu; ústy plnými leklých rybek.
  Čí chechtání zní nadmlžným ránem? Ke komu? Komu?

æOklikou
Jediná nezvyklá květina stačí, aby se pro něj známá cesta stala dobrodružnou. 
Výzvou, jíž neumí dostát: Utrhne-li, ona zvadne. Neutrhne-li, zapomene.

æPrávě teď, a potom –
Každá z nových variací hrána níže na struně o poznání rozladěnější. Co také může 
chtít od stárnoucího těla,  mozku, a rozkroku?!

æMečeříž
V rozostřené noci maják kostela: bylo by to krásné, kdyby to nebylo tak zřetelné, 
snadné a literární. Pro něj je domnělé idyly škoda: tuší kvádry navracet se zpátky 
zemi.

æTam, tam –
Taková nezbytnost: i on jednou okusí smrt na svém těle. I kdyby svedl sebelépe 
posunovat slovy (modliteb), i kdyby sebelépe vřazoval cizí těla do vlastního příběhu.
  Může si vypůjčit: slovo, peníze, sako, vagínu, ledvinu. Může méně spát a více pít. 
Ale to jsou pouhé obezličky: použité proto, aby zapomněl, že oklika často bývá 
snazší a rychlejší cestou.
  Vědom si okřídlených Horácových slov píše nyní o babiččině dlani, která jej 
pohladila nad čerstvým hrobem prababičky. Ale ta ruka už je také proměněna 
v drsnosrstý popel.
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æNa peróně
Zdánlivá svoboda: mohu odejet, kamkoli se mi zachce. Čtyři směry, jediný vlak. A 
zpáteční lístek.

æSychrák
Už zase hoří břízy a stará tráva; vonící, až pálí za očima. Ale je jiná a jinde než ta, do  
níž jsme vkládali kradená jablóška, abychom na zapřenou okusili slast přímo 
podpopelnou. Bylo třeba je zajídat hlínou ze zatržených nehtů, jenomže takový hlad 
stejně neuhasíš - -
  než únavou rozlévanou pod žluklým listím pančovaného burčáku. Kadlátke slatké 
jak cecek, na nějž nedosáhnu. Bolí mne kříž. Bať, vlastní. A není síly donést, shodit  
jej a spálit. Obraznost řeči oblékla jazyk z nevinnosti: Kdy piča paní učitelky byla 
stejným tajemstvím jako to, zdali se uvnitř slupky – kamene ještě něco skrývá.

æDuchcov (Patrikovi L.)

Zanechejte veškeré naděje! –jenomže i ve vypáleném kostele trousí andělé svá 
lejna.

æIvo Harák
Básník a literární kritik. Narodil se 4. 11. 1964 v Brně, žil v Tišnově, Ústí nad Labem, 
Liberci a v Chotěboři, v současnosti bydlí v Benátkách nad Jizerou. Po vystudování 
PdF MU v Brně se stal odborným asistentem na katedře bohemistiky PdF UJEP 
v Ústí nad Labem, na níž se nyní věnuje především současné české literatuře, 
literární kritice a tvůrčímu psaní. Je členem Obce spisovatelů a Literárněvědné 
společnosti při AV ČR, redakčních rad časopisu pro současnou poezii Psí víno 
a teologické revue Salve. Vydal několik básnických sbírek (Lednový motýl, 1992; 
Země Dým, 1993; Masna, 2000; Requiem na varhany z lešenářských trubek, 2003; 
Měkké gumy, 2006; Panel nebe, 2008) a knihu literárněvědných studií (Nepopulární 
literatura, 1999). Momentálně chystá v nakladatelství PROTIS pod názvem 
Být odněkud k vydání knihu svých kritických recenzí.
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æŽeny
V ubrusu zbyly otisky hostin,  
skvrny vin a vůně žen.  
Pod kalendářem šisovaný stín  
a studená židle.  
Skrz pryčny opěradla civí křížaly dní  
na místa očí. Tma dáví vjem –  
v hrdle je cítit sevřený klín.    
 
Miluji  
z trpné nostalgie těla.

æV bláhové naději příštího dne
I. Přání 
Otevřít láhev a připít – tolik mu ještě nebylo, 
aby se udal, že pije moc – tak pil. 
…tak ještě jednou tolik… hlídá, aby nevyschla mlha, 
jíž stavěl těsnou hráz.  
Seděli u stolu, naproti. Uvnitř hořelo. 
Slunce je… – – tady… zhasil. Z misky prasknul knot 
a vyběhla tma. 
 
Z tváře si stírali stín žaluzie. 

 
II. Duet 
Stydíš se, přirozeně. – Dítě se choulí v těle muže, 
ruce na přirození, co kdyby… – Skládáme do sebe 
iluze o druhém, až vyjde obraz. Ten pravý. 
– Dáš si mě nad postel. V bláhové naději – 
Spánky vtlouká pohyb krvi kolem. Pocítí tíseň, 
duní palce, praská týl. – – Zkřivený obraz na zdi. 

 
III. Aftershave 
Kamaráde, na nás… Dolil z prázdné láhve 
a naklonil se, hlavy pohltil hedvábný šlahoun kouře. 
Sklenice cinkla o sklo …na život! 
Ulice zhasla. Zrcadlo mlčí tmu.
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æFlamenco
Nábřeží, březen.  
Ještě černé větve.  
Chrastot, jako když praská šev na zadku obřice,  
která se smála španělsky, když šla kolem.  
Vltava, mosty, nic. Ani Hrad.  
Jen dveře s výhledem do předsálí,  
zeď, chodba, stůl a ty. Noc.   
 
Už předevčírem bylo jasno.  
Klobása s vágusem v zádech, pivo z plastu,  
fotbal a taky ta noc.  
A dnes snímání prstů v Al Capone’s  
a na nábřeží  
míjení louží, které tu  
zbyly po Španělce.

æLáska
Stojíš nahá v bodlácích vyšších než ramena Atlase  
a ptáš se, vyniká-li konečně tvá ženskost.  
Odpovídám, že skrz fialový atak nedokážu pojmout  
ani zbla signálů, podle nichž bych mohl určit pohlaví viděného.  
Mlčíš, proto dodávám, že mě štve amortizace ženských těl  
stejně jako potkani v moskevské kanalizaci, tedy nijak.  
Vítr se kývá v pavučině v místě, před kterým tuším tvá ústa,  
zaslechnu vzlyk a suché polknutí. Píchne mě pod levou paží.
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æMaškary
Tady jsi. Schvácená tvář za barem  
hotelu H. Bije dvanáct, včerejší make-up  
nedoléhá, zpožďuje pohyb, až se zdá,  
že nemluvíš. Slyším ves. Staříčka brousit srp,  
nadávat slepicím a déšť, který přijde.  
Tady jsi, za barem svého hotelu, se svými hosty.   
 
Na černém skle cestují vody, venku se svítí.  
Venku lije. Obličej uvnitř je příliš bledý, aby žil.  
Zmáčený vidím kusy těl v míhavém světle,  
pohyby tanců, hýbání torz. Jediná celá jsi ty.  
Jediný obličej.   
 
Tančíme přes sklo. Já s deštěm,  
ty se škraboškami, pohledná tajemství  
jsou mezi námi. Ještě pár let a sžijeme se.  
Ještě pár tanců a bude líp. Ze vsi se táhne  
příšerné ticho. Hotel spí. Se svými hosty.  
Milovaná.

æJakub Hojer
(*1983)  Publikuje na literárním serveru Totem.cz jako zase zkrvák, dříve zkrveživ.
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æStrojem
Slunce mezi stroji,
v něm já
jak ten stroj stojím.

æPerokresba
Kontura
jak zohýbaná z drátu.
Deštník jen kostra.
Šikmý déšť
skrze nepřítomné tělo.

æOdevzdán
Čeká se na sníh,
na odpuštění křivd.
Ticho nad novým dnem,
čistý ubrus na stole.

Vše, 
co od tohoto okamžiku udělám,
udělám horším.

Udělej ze mne svého oslíka,
pane.

æPo zemi
Dnes jsem.  
Děkuji za tu tíhu.  
Laťku plotu  
jsem vyhnul,  
protáhl se do zahrady  
nehlídané.  
V té zahradě  
se stárne  
a opouští první lásky,  
pavouci visí za nit, 
lidé za provázky  
od prádla.    
 
Vítr oddělí  
větve od stonků,  
krev zasládne na těle,  
dolů se tichounce snášejí,  
vedle řapíků,  
čepele.
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æMachina
Až projede vlak
za spalovnou,
budu dýchat zhluboka
všechnu tu rez
a píseň strojů.

Bůh je strojjediný.

Tak ve jménu 
Watta,
Diesela
a Alana Mathisona Turinga.

æNejít
Byl čas prvních draků
a posledních ostružin,
slunce nízkého v očích,
kroků míň - když ustanu,
stromy se vydají na cestu.

æByte ?
Tiše, 
ať neprobudím stroje.
Tiše v té nepřesnosti.
Za hranicí,
kde se člověk 
se samým sebou stýká,
jen odhady a heuristika.

Chybíš mi, srdce moje.

æHlína
Ve směru větru
má síla
vlny jdou travou
tělo mé
hlína
na kruhu hrnčíře
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æLístek
Za krk mi spadl
lístek na zimu  
 
volňásek

æOdčítání
Pil hltavě
pozdní sběr noci,
vyprávěl příběh včely,
ukrytý v krocích,
ohýbal prostor i čas,
nebylo rovnováhy,
předal režisérskou židli,
i klíče s osnovami
vlastního bytu… bytí.
Když přihnul si,
neón mu v hrdle svítil,
trhali sebou spáči,
kalendáře listy,
31. prosinec

æOndřej Janík
* 16.4. 1979, Ostrava   
 
Uvnitř světa vržou kola a duní chodby. Nad nimi bdí někdo strojjediný. Pálím 
ocelové mosty a běžím s větrem v polích. Svět lidí a svět strojů. Nejasná hranice, 
po níž se snažím jít a hledat, co mají dva tak rozdílné systémy společného. Chápu 
člověka skrze paradox stroje a chápu stroj skrze paradox člověka. Zvyšuji entropii 
světa stejně tak jako vy.
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To poslední, které jsem zvedla, leželo 
na půdě. Jeho lesklý osten byl ještě 
od krve. Temnělo a nazlátle jiskřilo 
v paprsku, který se prodíral z přivřeného 
vikýře. Nechala jsem chvíli, ať mě šimrá 
v dlani. Pak začalo pálit, popelatět, jeho 
prach mi zmizel v kůži a nechal přesně 
v prostředku dlaně další černou skvrnu. 
Myslela jsem na ni a snažila se jí přijít 
na jméno. Nic. Byla prostě Zkřivená. 
Lezla od úst k ústům v této podobě 
a svoji pravou podstatu si i s tím 
jménem vzala do hrobu. Bylo zbytečné 
si nad tím lámat hlavu. Na půdě bylo 
těžké ticho. Jen občas zaznělo zoufalé 
třepotání zesláblých křídel ve vláknech 
pavučiny. Zašátrala jsem v harampádí. 
V jedné krabici jsem našla starý tlustý 
sešit, ze kterého padaly povolené listy. 
Něčím nadepsaná titulní strana byla 
silně přeškrtaná a rozrytá tak, že nebylo 
možné slova dešifrovat. Otevřela jsem 
ho. Písmo vypadalo, jako by se pisatel 
nebyl schopen rozhodnout, jak ho má 
klonit. Některá slova agresivně přeškrtal. 
Zřejmě se styděl za jakýkoliv defekt, 
nechtěl, aby jednou někdo četl špatně 
zvolená slova. U krajů se písmo klonilo 

doleva, jako by chtěl využít prostor 
co nejlépe. Některé strany zaplňovala 
drobná šetrná písmena, jiné roztahaná 
neupravená slova, která byla zřejmě 
vychrlena ve velkém emocionálním 
vypětí, protože kostrbatě narážela do 
sebe. Zaujal mě hned první odstavec.

Nejsem si jistý, že jsem jenom prach. 
Sedím před domem. Nikdo si nedovede 
představit samotu, která mě obklopuje. 
Necítím nic, jen její prsty, studené 
a drsné jako zrezivělý kov. A slunce 
zapadá, nezbude po něm ani jeden 
jazyk ohně. I dům už chladne. 

Začala jsem rychle listovat. Sešit byl celý 
popsaný. Vnímala jsem jen úseky.

Dnes obklopen tíhou země jsem 
vdechoval těžký zápach smrti. Už 
jsem v tom místě ani necítil potřebu 
zvracet. Seděl jsem několik hodin 
v hromadném hrobě, četl z ostatků. 
Jsou tam naházené na sobě, otevřené 
kusy těl, která nikdo neuzavřel do rakví, 
nedořečené životy, o kterých nevím 
vůbec nic…

Seděla na mechu. Otírala si ruce, aby 
ze sebe setřásla všechno peří, které 
svrbivě ulpívalo na její kůži. Byl tam jen 
keř, který rostl do tvaru rozkřídleného 
ptačího těla, kříž a stíny. To byla 
první myšlenka, kterou byla schopná 
si zapamatovat až do své dospělosti. 
Útes a v ní byla čistota ještě větší než 

ta, která se před ní rozevírala. První 
vzpomínka. A zároveň poslední prchlivý 
okamžik uvědomění si sebe sama. 
Prstíky zapletené v křídlech trnitého 
dravce. Tenkrát ještě necítila nenávist 
vůbec k ničemu a strach měla jen 
z ticha. Bezelstně drala keř a házela jen 
černorudá pera dolů do cest.

æ***

æZ otevřeného sešitu
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Nic jiného než dnes neexistuje, je jen 
přítomnost, která s otočením listu 
přestává platit. Existence je možná 
pouze v trhancích času, nelze si ji 
uvědomovat kontinuálně. Vzala jsem si 
ten shluk stránek na verandu, protože 
mě šustivý rytmus umírání v pavučině 
dráždil. Zasadila jsem je zpět do vratké 
sazby a slepě listovala úseky dnů, které 
někdo bůhvíproč zaznamenal na papír. 

Nejsem si jistá, že jsem jenom prach. 
Ale jak jinak bych se mohla popsat… 
Vždycky jsem měla zaraženou 
obrovskou radost uprostřed. Až mě to 
někdy štvalo, jak nic neberu vážně, 
jak to všechno přede mnou trčí jako 
hřbitov a já se tomu směju jako blázen, 
protože pravý smysl věcí mi uniká. Ale 
pak požár jednou chodil po seschlých 
polích. A já ho sbírala a držela chvíli 
na prstech. Najednou mě to zastavilo. 
Strnula jsem. Jako mráz za nehtem jsem 
byla světu. Voda, která se na okamžik 
zastavila, aby se v ní mohly zrcadlit holé 
kostry zimních alejí. 
 Sedím na verandě, na lavičce 
udělané ze dvou špalků a prkna, 
a dívám se do stínů zurážených 
vlaštovčích hnízd, které zbyly na stropě. 
V dlaních se mi drolí cizí minulost.

 Lekla jsem se. Je tu ještě někdo. 
Silný krásný hlas. Zase si uvědomuji, 
kde jsem, ale jen na chvíli. Jsem jako 
roztřepená nit. Nepatřím už ničemu, 
a přece jsem kdysi snad něčemu 
patřila. Nemůžu si vzpomenout. Tolik 
jsem se snažila pochopit své dnes, 
že jsem se úplně vypárala ze své 
minulosti. Slyším z domu cinkání starého 
kovu, šplouchání vody a píseň.

Řinula se jí z úst
o milém, který zemřel
a zbyla po něm jen hromádka kostí,
že pak ty kosti jeho milá někde v poli
sbírá.
Poslouchám pukání ran
a něčí pláč, když zpěv se ohnul 
pláčem,
„a ona kost po kosti,“
je už noc, zapírám hlavu o zeď,
zatímco milá váže milého do uzle 
ze staré pytloviny.
Zavírám oči, 
zatímco milá starou větví 
začíná hrabat v šeření
v jabloňovém sadu. 
Mám v sobě nedozpívanou píseň.
Dívám se s milou 
do otevřeného hrobu.

Je srpen. Jsem doma. Otec buší 
kladivem do stěny, zabíjí hřebík. 
Chce pověsit obraz. Prý je na něm 
moje matka. Je to obraz cesty 
k nějakému zámku. V keři v pravém 
rohu je nalepená umělecká fotka 
ženy asi ve třiceti letech. Nejistě se 
tam usmívá, pochybovačně klopí 
svůj pohled, jako by ještě nevěděla, 

jako by tenkrát netušila, jestli skutečně 
miluje. Ty duté rány, hřebíky se ohýbají 
vpůli a vypadávají z mizerné díry. 
Vidím otcův zpocený obličej. Nevím, 
co ho to popadlo. Právě dnes, tolik let 
po matčině smrti.
 Je večer. Ráno jsem vstal jako 
každý den hned, jak se mě dotklo horko 
rozpařeného dne. Snědl jsem svůj chléb 

æZe zavřeného sešitu
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s máslem a pil hořkou kávu. Myslel 
jsem na to, že jsem měl nějaký divný 
sen, nemohl jsem si vzpomenout jaký, 
ale pak mi v dlani projela ostrá bolest. 
Vyděsil jsem se, když jsem viděl kůži 
rozseknutou až do masa. V ráně byla 
ještě vidět hlína. Chtěl jsem ji smýt, ale 
štípalo to jako čert. Nemohl jsem ruku 
udržet pod proudem studené vody. 
Okolí rány bylo nateklé a červené. 
Otec ještě spal, protože on spí dlouho. 
Vlastně prospí většinu svého života. 
Zapadlý do močálu svých myšlenek. 
Nevím nic o jeho pekle, nechává si to 
pro sebe. Řekl mi jen, že se bojí usnout. 
Má prý strach. Chodí ho navštěvovat. 
Vždy si k němu přisedne a něco mu 
šeptá. On se snaží jí rozumět, pokouší 
se dešifrovat její slova, ale ona jen jako 
by syčela. Mračí se. Má na sobě těžké 
šedé šaty, které se jí u ramene rozpadly, 
takže odhalují divně vpadlý dekolt. Její 
kůže je pokrytá temnými skvrnami. Otec 
si myslí, že je to proto, že ji těsně před 
tím, než umřela, podvedl. 
 Nevím, proč zrovna dnes musí 
věšet její obraz. Dlouho byl v kumbále, 
zamčený v truhle mezi dalšími 
matčinými věcmi. 
 Zamyšleně jsem popadl hadr 
a utíral si vodu kolem rány. Díval jsem se 
do své dlaně a začal se potit. Nemohl 
jsem chytit své vlastní myšlenky. Rány 
kladivem, matka, její vůně, její hlas, tvář, 
ne ta není vidět, je jen na obraze, noc, 
úplněk, otec a rány kladivem, matka 
a její nevinně nasládlá vůně, noc, těla, 
rozložené kusy těl, rána, bolest, bolest…
 Musel jsem si sednout na židli. 
Otec konečně ubil svou vytrvalost, 
odhodil obraz do kouta. Divně si 
vyvrknul kotník a sesunul se krkolomně 
do křesla, tak divně se tam zaklínil, 
jako by tam seděl už od nepaměti. 
Chvíli klel, ale pak se začal smát. Vždy 
jsem se lekl, když se začal smát. Byl to 
takový pukavý divně chroptivý smích. 

Předklonil se a otíral si oči a čelo. 
Stačilo jen vyzkoušet jiné místo, chtěl 
jsem mu jen říct, ale zarazil jsem se. 
Otec sípavě oddychuje, pije, utírá si pot 
z čela. Rozložené kusy těl, kde jsem to 
byl, Bože, kde jsem to byl?
 Trvalo mi několik minut, než jsem 
si na to všechno vzpomněl, na rozpadlé 
ruiny starého kostela v lese. Musel jsem 
vypadnout. Stará kuchyň jakoby mě 
připravovala o dech. Všimnul jsem si, 
že mám nateklé i prsty. Rána se musela 
ošklivě zanítit. Ruka v horku ještě víc 
natékala. Nemohl jsem už ani pohnout 
prsty. Šel jsem směrem k lesu. U cesty 
tekl potok. Ponořil jsem rozžhavenou 
bolest do studené vody. Potok protékal 
stínem začínajícího lesa. Chvíli jsem cítil 
šimravé stahování rány a postupně si 
začal uvědomovat, jak bolest začíná 
ustupovat a mění se v chlad, který se 
mi začal rozlévat po celém těle. Seděl 
jsem na břehu a přemýšlel. Chtěl jsem 
vykopat poklad. Prý pod kostelem 
kdysi schovávali kradené zlato. Zdálo 
se mi ve snu, že je to v místě, kudy 
protéká měsíční světlo vybitým otvorem 
v troskách jedné ze zdí. Vyšel jsem až 
po půlnoci, protože jsem celou dobu 
bojoval sám se sebou. Připadal jsem 
si jako blázen. Nesl jsem rýč, se kterým 
jsem někdy neopatrně křísnul o cestu. 
V tom dusivém těžkém tichu mě ten 
zvuk vždy vyděsil. Pamatuji si i stíny 
hrušní, které se nepřirozeně natahovaly 
přes cestu. Pak jsem zahnul k lesu. Je 
to asi jen půl kilometru. Zarostlá ruina 
starého kostela, jen studené kusy zdí 
s rozbitými náznaky oken. Kamenný 
půlkruh.
 Cítil jsem v sobě zvláštní 
napětí, chtělo se mi vyprsknout 
smíchy. Najednou nebyl celý můj 
dosavadní život vůbec důležitý, nechal 
jsem všechno za sebou, čekalo to 
u potoka, u cesty, abych to zase 
sebral, až se budu vracet. Teď jsem 
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byl ale sám a cítil jsem samotu jako 
něco osvobozujícího. Tma, která mě 
obklopovala, nebyla děsivá, byla 
jako závoj, teplá noc, úplněk se svým 
světlem prohryzával nižšími částmi lesa 
až ke mně. Šel jsem po cestě vystlané 
mechem a jehličím. Místo, které bylo 
tak malé, že se tam nevešel ani jediný 
můj smutek a zároveň tak obrovské, 
že jsem po dlouhé době nenarážel 
do stěn jako můra chycená do dlaní. 
Byl jsem sám, ale se vším, co jsem 
na světě potřeboval.
 Zapřel jsem se vší silou o rukojeť 
rýče. Podle toho, co se mi ukázalo 
v noci před očima, to bude tady, 
přesně tam, kde je stín stavby přerušen 
měsíčním svitem. Tvoří se tam na zemi 
sloup světla, který prostupuje skrz vybité 
okno.
  Ve svých snech cítím všechno. 
Bolest, strach, radost. Jednou dokonce 

šimravý dech své matky, která mě 
objímala. Na čele jsem to cítil. Zpívala 
mi. Bylo to asi týden před tím, než 
zemřela. V prošlapaných šedivých 
šatech se mě dotýkala, cítil jsem 
hořký zápach potícího se nemocného 
člověka. V tom snu jsem neustále 
opakoval, aby si šla lehnout, aby 
sundala ten škaredý těžký cár a lehla 
si, ale ona mě nevnímala. Byla ve své 
písni.
 Jazyk rýče se ostře zaryl 
do provlhlé hlíny, skřípavě zněl v tichu 
mezi kameny. Vyndával jsem černé 
cucky ostře vonící prsti. 
 Leží na mně rozpadlý sešit, 
ale já ho neotevřu. Budu ještě chvíli 
nevědomá. Starý muž z vedlejšího 
stavení zapálil svíčku ve svém 
prázdném domě. Z jednoho okna 
se šíří žlutošedá tma na svých koncích 
zešeřená do ztracena.

æKateřina Kováčová
Narodila se 16. července 1982 v Příbrami. Vystudovala češtinu a angličtinu 
na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (v letech  
2001–06); V roce 2005 získala Cenu Jiřího Ortena za svoji básnicko-prozaickou 
prvotinu Hnízda (Ústí nad Labem: CKK sv. Vojtěcha, 2005). V roce 2007 vydala 
druhou knížku: prózu Soumračno (Praha: Protis, 2007). 

Vybrané ukázky jsou z připravované knihy.
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æ***
Byli jsme dva neviditelní
a měli moc pohybovat se prostorem
v tom místě které vypadalo jako starý dům
jsme narazili na bytosti
chytily nás a začaly zabíjet
museli jsme několikrát zabít je
zabili jsme tím i sebe
každá věc se v tu chvíli snažila stát bytostí rovnou člověku
můj poslední pohled patřil smetišti
na kterém se zvedala jakási postava

2004

æ***
Zvedl se na posteli
a díval se jak tmou
přicházejí zprávy
bledě zelená světla
ukazovala cestu místy trávu
došel
a tam na břehu jakési tmavé vody
seděli tři lidé
Jsi ten kterého si z celého srdce přeji neopustit
i kdybych zemřel
řekl jeden z nich

2004

æ***
V každém z těch bytů
které byly moje
už bydlel někdo mrtvý
strýc Josef
kamarád Dušan…
nemohl jsem je vyhnat
a ani nechtěl
kam by šli

2004
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æ***
Je tam stěna ticha
a pak chrám
řekl ten člověk když jsem chtěl jít domů
vida chvíli jsem tu nebyl…
na stěně seděly mouchy
na schodech velcí černí psi
bezbranní proti mně
vida tady jsem bydlel
jak je všechno mazlavé
beze mě se život nikde neudrží

2004

æ***
Kdosi řekl že má přijít vichřice
napadlo mě že ji ve tmě stejně nikdo neuvidí
scházeli jsme se v rozsvícené kuchyni
a neviděnou krajinu
pozorovali jako velké zvíře
možná začnou pukat stromy
nebo něco zmrzne říkali v rádiu
Šimonina tvář zářila
rozhodli jsme se vyložit si karty
když jsme skončili
bylo ráno
venku nic
protože se nikdo nedíval

2004

æ***
Nemá cenu filmovat a fotografovat
svět který neexistuje
je to matoucí
ale většina lidí
na to kouká

2007
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æ***
Byl to sen o hromadném hrobu
mrtví příbuzní
byli naskládáni v kamenné vaně
a všechno to bylo nehluboko
takže jsem cítil dech
který ze země vycházel
„někdo je tam živý“ řekl jsem
a viděl že se pod zemí
něco pohnulo
přesvědčovali mě že
to se tak mrtví občas hýbou
že nikdo živý tam není
dokonce těla odkryli
abych se na mrtvé podíval 
jak hnijí
nepodíval jsem se
ale ten živý mohl ven

2007

æ***
Ty placky na zdech
jsou obrazy
a ta protáhlá krabice
hodiny
to zelí v rohu jsou kytky
a ta ohnutá věc nahoru
je židle
ta průhledná hustá věc to je vzduch
a ta zářivá je pohled do místnosti
příjemné a nepříjemné cítění vědomí a myšlení
pohybují se hodně
okolo toho těla
ve kterém sedím jako v kombíku
nikde nikde není prázdno
a přitom všude

2007
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æ***
Měli jsme plynové masky
pláštěnky na rukou i nohou
procházeli jsme dlouho
krajinou kde svítilo
ranní slunce
po cestě leželi mrtví lidé
kteří si sundali masky
za nic na světě se jich nevzdáme
říkali jsme si
pak přišla úleva
na louce stála velká dekontaminační sprcha
a u ní muž v obyčejných šatech
řekl že už jsme venku
svlékli jsme se
a dívali se jak umíráme
každý se na chvíli
vrátil ke svému mrtvému tělu
které jsme zahlédli po cestě
někteří z nás je nemohli najít
a tak za ně pokládali celý tento svět
pak se tomu smáli

2007

æ***
V komparsu tohohle filmu
jsem kdysi hrál
jdu se podívat
a v salonku vzadu
se vidím s kamarády hrát karty
představuju se a sedám k nim
já se na mě chvíli dívá
je mladší a hezčí o dvacet let
vysvětluju jim to
já se zvedá a odchází
je mi sympatický
navrhuju kamarádům že si dám s nimi
jednu hru
hrajeme a já jim
ukazuju staré fotky
poznávají se na nich
a věří mi

2007
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æ***
Závojem opadaných stromů
projíždí trolejbus
ptáci se zvedají
ke spodním holým větvím
za trolejí se táhnou jiskry
po zmrzlém jezeře padá sníh
přítomnost v tomhle světě
je hrůzná
pro toho kdo si myslí že tu opravdu je
za trolejí se táhnou jiskry
jako ve skleněných trubicích

2007

æLukáš Marvan
Narodil se v roce 1962 v Písku. Od roku 1964 žil v Praze, pak ve Velkých Popovicích 
a nyní v Ústí nad Labem.

Básnické sbírky:
Levhart nebo leopard (Český spisovatel 1993)
Stíny a příběhy (Torst 1998)
Je to napsáno v čarách světa (Petrov 2000)
Noční cesta denní krajinou (Petrov 2003)
Klášter v džungli (Concordia 2004)

Próza:
Mnich (Eminent 2004)
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æRůženin lom
na dně lomu roste
t i c h o
vápenným mlékem jezírek
nakojené  

shora tlačí prsy bledé
než dozní
křik
káněte

æ***
stín motýlích křídel
pečetí tvou tvář

uvízl jsi v slunci
pudrujícím se
nad řepkovým polem

zlomená pečeť
kukla co stvoří  motýla

æPod pozlátkem
Kachny  
s vodní vlečkou
chvátají
do dáli
Perutě hladiny
pořezané sluncem

Skokem se roztříštím
o naplaveninu dnů 

Až na dně
mi do uší 

zašeptá mušle
ššššššššš

æProsiecká dolina
po hostině obrů
kosti Matky pohozené
mezi talíři
             lopuchů

věkem zkameněly
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æ***
jak plátek uschlé růže
byla lehká křehká  
mrtvá
moucha

jak procitnutí 
z bzukotu snů 

æÚnava
beztvarý pohyb těla
víčka přivřená mezi světy
průrvou procházím 
hraniční pásmo
tam a zpět

za zády snovody
sny 
čenichají bdění

æTracyho tygr
plížil se tudy
před námi dvě řady korálků
stop
nezahlazených
a z padajícího sněhu už nemám strach...

sledujeme jej
instinktem slepců
polibků lační

jeho lesklé oko 
v němž se houpe svět
jak v křišťálové kouli
nás pozoruje

rozkošnicky mručí   
Tracyho tygr

æ***
keře šípků párají cestu
propadáme
liliově 
s květy sněhu

pod závějí vůně          
prosyceni silicemi  

klíčím ti v žebru
rosteme v sobě
poupě pod sněhem
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æPraha
Bzučící úl
Průmyslového paláce
medové plástve
naplněné sluncem
V oku 
letargického psa 
utkvělo nekonečno
V jednom okamžiku
na obloze
letí mraky
stuha tryskáče
kouř komínu
Skulinou v zábradlí
Nuselského mostu
to táhne dál…

æGillesově ženě
v polotmě   
klopýtá o své tělo   
světlo nese v dlaních
voskovice útlá 
uvnitř ženy
nestačí vysvítit
psí stesk
leskne se 
v polévce dnění
obojek       
zarostlý v mase    
v půlkruhu života 
větří pach
dny čpí močí
potulných vin  
plicní sklípky 
zatopené zoufáním
na vrcholu 
je řídký vzduch

padá 
lehce
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æHaiku
ve spleti ulic
klepání berle času
rezonuje v oknech æHaiku

hvězdokupy 
na nesmírné louce
shrabe zrána nový den

æHaiku
let labutí
pleskot pláten na tkanici
nebe – vanutí

æPavlína Pulcová
Narodila jsem se v den podzimní rovnodennosti roku 1975 
v Boskovicích, kde i dosud žiji. Vystudovala jsem na FF 
UP v Olomouci obor česká filologie a výtvarná výchova. 
Na boskovickou základní školu, odkud jsem vyšla, jsem 
se zase po letech vrátila jako učitelka. Poezii píšu asi deset let, 
publikovala jsem v brněnském Hostu a v internetovém časopise 
Divoké víno. Píšu haiku do regionálního týdeníku Boskovicko. 
Jsem také autorkou scénáře divadelní hry Mezi lidmi a bohy. 
Kromě literatury mě stále provází múza malířství a ráda se 
dívám na svět hledáčkem fotoaparátu. Také přispívám na školní 
vzdělání chlapci, který žije v daleké Indii. Jsem sběratelkou 
prožitků.
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æAž běda
povětšinou odcházejí
pro okolí v tichu nerozpoznáni
jen tak od kávy
od rozečtené knihy
oběda       po běžném hovoru
až běda co se 
když už po všem
musí domýšlet
nebo naladit v televizoru fotbal
dělat jako že nic
nebo jít na pivo
a nemyslet
abys někde čirou náhodou nezakop

æVolá
srpek měsíce nad pastýřskou stěnou
naproti věž děčínského zámku s hodinami
dal bych si bůček
kdybych ho jedl
i polévku s dršťkami
které už vůbec
ale ten. . . 
jen prachobyčejný cit
který. . .

Takové to dokonalé soustředění 

æTřeba (?)
údolím Labe
nese se
hlas zvonu
polední řeč neděle
za světla půlden
s rodinou ke stolu
aby  jsi     kdy na knedlíky
věděl
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æZaběhlí
na pivo domů!
vidím to vidím
kolem tesk(n)a tesknoty
až se zalykám
domů k ženě tě to žene
kde je cítit dobře
však to vím
zaškobrtlý až
až až i zvuky
ženou hlavu nohy
v divém divném prostoru
na pivo! domů
zahlasita 
            hlomozím

æ***
v neděli v poledne 
proplul bílý oblak
ostrouhaný muž
a odněkud z útrob
jak na náměstí
ozval se klapot čápů
paneláková hvězdo
co prožilo se
 v jediné místnosti
nad pokojem proutěný koš
pro plaváčka pluje
se žlutým kocourem
co nestihne („né věčnost“) zkamenět
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æKlíče
ložnice
strážnice
železniční stanice
půda
chodba
mříž
ale v lese pod sněžníkem
který obléká se mraky 
viděl tolik. . .
. . .se tomu nevyrovná
žádný. . .
           co já vím

æTomáš Řezníček
Narozen 1969 v Děčíně. Básník, organizátor literárních pořadů v Děčíně, kde 
také žije a pracuje jako zaměstnanec Českých drah. Své texty prezentuje 
na autorských večerech v Čechách i na Moravě. Časopisecky publikoval 
např. v Okruhu, Pandoře a Welesu. Je zastoupen v Almanachu Pant 1990-1995 
a Město D. (Nomisterion, Děčín 2004). Knižně vydal sbírky básní Druhá strana 
(TGIF, Trutnov 1994, s Radkem Fridrichem), Neprávem zvaný kozodoj (Městská 
knihovna Děčín,  2005) a výbor básní z 90. let Ranžír přede mnou (Městská 
knihovna Děčín, 1999). 

Básně otištěné ve Wagonu jsou z připravované sbírky, která vyjde  
v nakladatelství Protis.
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Paul Simon  
/ Fin

æLeaves That Are Green
I was twenty-one years when I wrote this song.
I’m twenty-two now but I won’t be for long
Time hurries on.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.
Once my heart was filled with the love of a girl.
I held her close, but she faded in the night
Like a poem I meant to write.
And the leaves that are green turn to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

I threw a pebble in a brook
And watched the ripples run away
And they never made a sound.
And the leaves that are green turned to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand.

Hello, Hello, Hello, Good-bye,
Good-bye, Good-bye, Good-bye,
That’s all there is.
And the leaves that are green turned to brown,
And they wither with the wind,
And they crumble in your hand. 
 
(Simon & Garfunkel, Sounds of Silence, 1966)

æListí zelené
Když dvacet jedna mi bylo, píseň jsem psal.
Teď dvacet dva mi je – to nepotrvá dál.
Čas pořád někam pospíchá.
A listí zelené na podzim usychá,
ve větru poletuje,
v dlani popraská.
Kdysi mé srdce láska naplnila.
Chtěl jsem ji, ale ona do noci se vytratila
jako báseň, již jsem nedopsal.
A listí zelené na podzim usychá,
ve větru poletuje,
v dlani popraská.

Do vody jsem hodil kámen,
šly vlny do všech stran,
do ticha.
A listí zelené na podzim usychá,
ve větru poletuje,
v dlani popraská.

Ahoj, ahoj, ahoj, sbohem buď,
sbohem buď, buď sbohem, sbohem buď.
To je vše, víc nás nečeká.
A listí zelené na podzim usychá,
ve větru poletuje,
v dlani popraská.
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æOld Friends
Old friends,
Old friends
Sat on their park bench
Like bookends.
A newspaper blown though the grass
Falls on the round toes
Of the high shoes
Of the old friends.

Old friends,
Winter companions,
The old men
Lost in their overcoats,
Waiting for the sunset.
The sounds of the city,
Sifting through trees,
Settle like dust
On the shoulders
Of the old friends.

Can you imagine us
Years from today,
Sharing a park bench quietly?
How terribly strange
To be seventy.
Old friends,
Memory brushes the same years
Silently sharing the same fear... 
 
(Simon & Garfunkel, Bookends, 1968)

æStaří kamarádi
Staří kamarádi.
Staří kamarádi.
V parku posedí rádi
jak zarážky na knihy.
Vítr noviny prohání,
zavadí o boty,
kdeže jsou šlápoty
přátel stálých.

Staří kamarádi.
Partneři na zimu.
Stará dvojka
v kabátech na míru
čeká na stmívání.
Zvuky města
ve větvích šelestí,
prach popadá
na špičky bot
důvěrně známých.

Dokážeš si představit,
až rok uplyne,
jak tady potichu sedíme?
Jak je to podivné
sedmdesát mít.
Staří kamarádi,
paměť stejná už tolik let.
Tytéž obavy. Není co závidět...



IV/08 41/62

Paul Simon  
/ Fin

æI Am A Rock
A winter’s day, in a deep and dark december;
I am alone, gazing from my window to the streets below
On a freshly fallen silent shroud of snow.
I Am A Rock, I am an island.

I’ve built walls, a fortress deep and mighty,
That none may penetrate. I have no need of friendship;
Friendship causes pain. It’s laughter and it’s loving I disdain.
I Am A Rock, I am an island.

Don’t talk of love, but I’ve heard the words before;
It’s sleeping in my memory. I won’t disturb the slumber of feelings
That have died. If I never loved I never would have cried.
I Am A Rock, I am an island.

I have my books, and my poetry to protect me;
I am shielded in my armor, hiding in my room, save within my womb.
I touched no one and no one touches me.
I Am A Rock, I am an island.

And a rock feels no pain;
And an island never cries! 
 
(Simon & Garfunkel, Sounds of Silence, 1966)

æJako skála jsem
Zimní den. V chladu a tmě vyveden.
O samotě z okna koukám na ulici pod sebou,
jak mlčí čerstvě napadaný sníh.
Osamělý ostrov - jako skála jsem.

Pevné zdi. Pevnost vysoká a mocná.
Nikdo neprorazí. Není potřeba.
Přátelství a láska bolí, vyměním smích za cokoliv.
Osamělý ostrov - jako skála jsem.

O lásce nemluvím. Ale už někdo vyprávěl.
Ještě v paměti ji mám, jen ruku natáhnout. Raději klid.
Ticho musí být. Nemilovat, nelitoval bych.
Osamělý ostrov - jako skála jsem.

Mám své knihy a své básně, ochrání mě krásně,
doma jsem v bezpečí. Ticho jako v hrobě.
Neříkáš mi nic. Já neříkám nic tobě.
Osamělý ostrov - jako skála jsem.

A skála nezná slzy.
A ostrov nic nezamrzí!
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æKathy’s Song
I hear the drizzle of the rain
Like a memory it falls
Soft and warm continuing
Tapping on my roof and walls.
And from the shelter of my mind
Through the window of my eyes
I gaze beyond the rain-drenched streets
To England where my heart lies.

My mind’s distracted and diffused
My thoughts are many miles away
They lie with you when you’re asleep
And kiss you when you start your day.

And as a song I was writing is left undone
I don’t know why I spend my time
Writing songs I can’t believe
With words that tear and strain to rhyme.

And so you see I have come to doubt
All that I once held as true
I stand alone without beliefs
The only truth I know is you.

And as I watch the drops of rain
Weave their weary paths and die
I know that I am like the rain
There but for the grace of you go I. 
 
(Simon & Garfunkel, Sounds of Silence, 1966)

æKátina píseň
Poslouchám, jak padá déšť
jak vzpomínka se na zem snáší
drobný a hřejivý, neustává
v krovech šelestí, na stěnách.
Z hloubi touha se na svět dere
ven hledí mýma očima
dál, za ulice promáčené
v Anglii má láska spočívá.

Jsem plný úzkosti a zmatku
myšlenky putují sem a tam
uléhají po tvém boku
líbají tě v každém z oněch rán.

Načal jsem text, už jej nedopovím
nač marnit čas zbytečnými slovy
psát písně, jimž nevěřím sám
a slovo, které se rýmu vzpírá?

Vidíš? Pochybuji o všem
co jsem za tak pevné měl
pryč je všechna víra
tys pravdou všehomíra.

A tak se dívám, kapky deště
žijí krátce, rychle umírají
jsem jako déšť, zdá se
toužím po tvé dokonalé kráse.
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æAmerica
“Let us be lovers we’ll marry our fortunes together”
“I’ve got some real estate here in my bag”
So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies
And we walked off to look for America
“Kathy,” I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh
“Michigan seems like a dream to me now”
It took me four days to hitchhike from Saginaw
I’ve gone to look for America

Laughing on the bus
Playing games with the faces
She said the man in the gabardine suit was a spy
I said “Be careful his bowtie is really a camera”

“Toss me a cigarette, I think there’s one in my raincoat”
“We smoked the last one an hour ago”
So I looked at the scenery, she read her magazine
And the moon rose over an open field

“Kathy, I’m lost,” I said, though I knew she was sleeping
I’m empty and aching and I don’t know why
Counting the cars on the New Jersey Turnpike
They’ve all gone to look for America
All gone to look for America
All gone to look for America 
 
(Simon & Garfunkel, Bookends, 1968)

æAmerika
„Potáhnem’ to spolu, snad nestáhne nás dolů osud“
„Pár drobných po kapsách mám“
Koupíme krabičku cigaret, kousek pizzy bych ještě sněd’
a vydáme se objevit Ameriku
„Káťo,“ povídám, v Pittsburghu na místo usedám
„Michigan snad se mi zdál“
Čtyři dny ze Saginaw jsem stopoval
abych objevil Ameriku

V autobuse jsme hádali
co obličej prozradí
„Ten chlapík v plášti je špión,“ řekla
a já na to: „V motýlku kamera, už nás má.“

„Sáhni do kabátu, dej mi cigaretu, musí tam být“
„Poslední vzala za své před hodinou“
Koukám, jak pole jdou, ona četla, byl klid
a měsíc vyšel nad krajinou

„Káťo, jsem v koncích,“ zašeptal jsem, když usnula
mám strach, nevím proč a to mě trápí
spočítal jsem auta na začátku dálnice
všichni se ženou podle krajnice
objevit Ameriku
objevit Ameriku
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æPaul Simon
(* 13. 10. 1941)

Jeho hudební kariéra začala již na střední škole, když s přítelem Artem 
Garfunkelem příležitostně vystupovali na školních večírcích. Jejich první skutečný 
úspěch přišel ještě během školních let s nahrávkou Hey, Schoolgirl (Big Records, 
1957). V roce 1964 Simon a Garfunkel podepsali smlouvu s Columbia Records. 
Za jejich významné společné projekty jsou považována alba Sounds of Silence 
(1966), Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966), Bookends (1968) a Bridge 
over Troubled Water (1970). Paul Simon poté pokračoval v sólové dráze, s Artem 
Garfunkelem vystupoval na společných koncertech, z nichž nejznámější 
je koncert v Central Parku v roce 1981. Společně také vstoupili v roce 1990 
do Rock and rollové síně slávy.
 Paul Simon se ve své sólové práci inspiroval latinskoamerickou hudbou, 
jazzem, reggae a dalšími hudebními směry a přispěl výrazným podílem 
k popularizaci world music. V textech svých písní se často kriticky vyslovoval 
k sociálním a politickým tématům doby, ale dokázal se s nadhledem podívat 
i na běžné lidské starosti. Jeho prvním sólovým projektem po rozchodu 
s Garfunkelem byl Paul Simon (1972), pozitivních ohlasů se dostalo i albům 
There Goes Rhymin‘ Simon (1973) a Still Crazy After All These Years (1975). 
Mimořádný úspěch přineslo album Graceland (1986). Jeho doposud poslední 
studiovou nahrávkou je album Surprise (2006), na kterém se podílel Brian Eno.
 Za svou hudební kariéru Paul Simon obdržel celkem 12 cen Grammy 
a nespočet dalších ocenění a poct. Je známým filantropem a spoluzakladatelem 
organizace The Children‘s Health Fund, která zajišťuje zdravotní péči pro děti 
v nejchudších oblastech USA.

Zdroj: 
http://www.paulsimon.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Simon

æFin
Vlastním jménem Lukáš Dušek. Narodil se koncem roku 1973 v Praze, studoval 
na fakultě přírodních věd UK, následně se živil vším možným, v současné 
době je překladatelem na volné noze. Bůh ví jak a bůh ví proč přežil období 
undergroundu a piva, poté i období jazzu a vína a nyní přežívá osobnostní 
kocovinu. Místo cestování se částí Evropy projedl. Miluje občasné procházky 
v přírodě, nejlépe v hnusném podzimním sychravu, jehož mlhavou atmosféru 
vylepšuje dýmkou. V galeriích nekouká na obrazy, ale na ženské (co koukají 
na ty obrazy). Poezii publikoval v Divokém víně a ve Wagonu. 
 
Pozn. překl.: Zde uvedené překlady si nečiní nárok na doslovnou přesnost, 
jedná se o básnické parafráze.
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æposed
večer
kůra stromů zčernala deštěm
rytmus vody
nad hlavou
prosakuje, klouže po prknech
ta vůně
je i v zatopené rybářově lodi
která hnije
skrytá na řece

je sám
v téhle noci
čeká
v dlaních
schovává svůj bílý dech
hlídá klid lesa

les je veliké tiché zvíře
stojí a mokne
jako stádo ovcí v ohradě
v dubnových deštích

je sám
v celém tomhle životě
v kterém se jen vyvažuje bolest

stromy se matně lesknou
v kořenech jsou hnízda
nory mokrých zvířat
mláďata
slepá mlékem
svým bílým hladem
v hlíně

dech se hýbe 
mezi tělem a vlhkou zimou kolem
dech je mantra
modlitba beze slov
za pohyb v ztěžklé trávě
za páru stoupající nad ránem z 
mokré srsti
za veliké studené oči
plné smutku
jako oči dobytka, oči krávy
tak děsivé, protože připomínají 
lidské

celé noci čeká
aby ty oči zavřel
dnes přijde
a on vloží železo
do toho mohutného těla

vybavuje si vše, co slyšel
staré příběhy
jak někdo podseknul nádheru 
běhu
otevřel cestu pro krev
v boku mezi žebry
složil zvíře
šel blíž s obnaženým ostřím
a paroží mu v poslední vzpouře
urvalo lýtko
skončilo to na mezi u cesty
v horečnatém zmateném 
pohybu
ve snaze přetlačit puls
ruce přitisknuté na cáry košile
zaškrcující tepny
našli ho ráno
ještě za tmy
z dálky rozostřeně
slyšel cinkat čerstvé mléko
dotek dřevěných kol a kamínků 
cesty
pak už neviděl
zvuky se začaly slévat
jen trhnutí 
a bílá kaluž se rozběhla k okraji 
vozu
– koně se lekli
když k nim zavanula smrt
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vybavuje si
příběhy zabíjení
v půl páté ráno
obrysy lesa se vyostřují
bolí v očích
žilka pod víčkem

vrací se v myšlenkách
a polyká strach
v hlavě má něco
co řeže
při každém zvuku v trávě
probdělá noc
mu pulsuje ve spáncích
a unavených svalech
v hlavě má květinu
magnolii bolesti
kvete někde v krvi
tepe
hýbe se
v hlavě
má květinu

dnes musí přijít
nabil
jediné kovové semínko smrti
hlaveň je tichá, trochu se chvěje
a on visí ve vzduchu
vedle svého těla
které se klepe a slábne
v téhle dřevěné boudě
jeho život
se pase v mokrém listí
dole mezi stromy

vidí to, teď
jako ve snu
zavírá oči
vnímá jen pažbu
jak se mu potí v dlani
stává se tím hořkým dřevem a pije pot
mění se ve vlhkou kůru
o kterou se otře srst
cítí pachuť rozžvýkané trávy
je patronou v pohybu
obalenou vzduchem
i vůní čerstvé hlíny 
nasáklé po ránu
je dírou v mase
a sladkou, rozlévající se bolestí
je smrkovou větvičkou
zasazenou v ráně
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æ***
v polohách spících psů
se odměřuje noc
mají divoké sny o krvi srnce

narodil jsem se
z chaluh
ze tmy
matky
z krve

je 28. 5. a mám před sebou všechen čas nespavosti
jsem tak sám
že kolem mě rostou kytky

v tělech psů
se odměřuje noc
štěkají do svých snů
jsou neklidní
vplétají se do sebe

vybavuju si
co jsem říkal včera
když jsem byl opilý
že máma v nemocnici umře
a brácha nikdy neztratí svůj návyk
že nenávidím svoje kamarády
že už ty hajzly nechci nikdy vidět
nikoho už nechci vidět

teď celé hodiny
koukám na dva psy
dýchají do mě
jejich černé čumáky
se mi chvějou pod očima
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æ***
prosinec
narodil jsem se
žiju a dýchám
na loukách hnijou květiny
jsou bílé, leží
dřevo ztěžklo pod sněhem
pění a teče v záseku
svírá kov

jen občas cítím,
vím, že se narodilo zvíře
které zemřelo v bolestech a strachu
a nikdo se nezastavil –
pohřbili ho do svých těl
samozřejmě
vždycky se něco pojídá
hlad je svatý, zraje ve tmě
je to nedělní příběh
ale zanedlouho se ti pomstí
mrtví v tobě
znovu začnou žít
a jejich bílá těla
se stočí zpátky do hlíny

maso je pod kůží teplé
jako zapomenutá dóza v polici
plná moučných červů

i z téhle hebké tváře
jednou půjde strach
a mrtvé šlachy z výloh
znovu začnou pracovat
v jiném těle
už teď se zatínají
tiše a na sucho
pracují za sklem
vždycky když jdu kolem
po ulici
i během dne
bojím se pohlédnout
do řeznických krámů
na černé, bzučící maso
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I.
jsem sám 
přes zeď vrže vana
a slova
dutá rána 
o bílou oblou hranu
snad kroužky kovu
s gumou 
ke sprchové růži
dva hlasy hučí
přes omítku
mokrou
z druhé strany
slejou se v jeden
místy
smích nebo pláč
je před půlnocí 
ve zdech

II.
tak jako ta vůně
tenkrát, na stropě světla
projíždějících aut a lamp
sváteční skleničky 
vystavené za sklem
lesknou se ve tmě
na čalouněné pohovce
ve skrčeném prostěradle
rukou přes okraj
hladím ostrý koberec, jemně
až brní bříška prstů
vzbudím se několikrát během noci
a nikdy se mi nepodaří usnout
v tichu noc v nejistotě
jako zadržený pláč

Ze sbírky Strychnin a jiné básně 
(Paseka, 2005)

Marek Šindelka
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Obloha vypadala jako voda ve dřezu, 
když se domyje nádobí. Zdálo se, 
že už nikdy nepřestane pršet. Stružka, 
která protékala městem a dala se 
za normálních okolností na většině 
míst bez problémů překročit, se nyní 
rozvodnila v mohutný blátivý 
proud, zběsile uhánějící už téměř 
nedostatečně širokým korytem. 
Jedovaté mraky naběhlé jako nějaký 
zánět na nebi se dotýkaly střech vyšších 
budov. Déšť, který bez přestání posílaly 
do země, se už neměl kam vsakovat. 
Ve městě panovalo jakési vzrušení.
 Andrej, na kost promoklý, vběhl 
pod střechu nádraží. Čekalo zde 
neobvykle mnoho lidí. Všechny lavičky 
byly obsazené. Řada cestujících 
seděla jen na svých zavazadlech 
nebo na holé zemi. Hukot, který 
všichni dohromady vyprodukovali, 
se koncentroval pod prosklenou 
střechou haly. Andrej si znovu zacpal uši.
 Mezi tvářemi zhlouplými dlouhým 
čekáním se proháněly barevné 
šusťákovky nějakých dětí. Rodina 
semknutá kolem rozčileného otce jedla 
salám a chleba. Nějakému dědovi 
v polospánku klesla hlava na rameno 
holky sedící vedle něj na lavičce, 
ta přerušila hovor s kamarádkou, 
škubla sebou a s demonstrativním 
znechucením se po něm ohlédla. 
Milenecký pár se přestal líbat a celkem 
znuděně se začal bavit o nesmyslech.
 V nedalekém bufetu řvala 
televize. Vysílali zprávy. Uvnitř se tísnil 
dav lidí, snažících se opít. Z chumlu 
před vchodem právě vyhřezl nějaký 
chlap s půllitrem v ruce a posadil se 
před prosklenou výlohu. V prostorách 

nádraží se sice nesmělo kouřit, ale 
uvnitř občerstvení platila výjimka. 
Zarostlé ksichty chlapů tu pluly v šedém 
vzduchu.
 Každý z cestujících se co chvíli 
ohlédl na tabuli příjezdů a odjezdů. 
Většina vlaků měla víc jak hodinu 
zpoždění. Jeden byl opožděn dokonce 
o pět a půl hodiny. Zrovna ve chvíli, 
kdy Andrej sledoval informační panel, 
naskočila u některých spojů další 
půlhodina, což způsobilo vlnu vzdechů, 
pomlaskávání a kroucení hlavou, šířící 
se celou halou. 
 Andrej přistoupil k přepážce 
a zeptal se, kdy jede nejbližší vlak 
do Prahy.
 „Teď by měl jet v šestnáct 
třicet jedna. Další rychlík v osmnáct 
třicet šest,“ řekla pokladní a omluvně, 
s pokrčením ramen dodala: „ale určitě 
se na to nespoléhejte, voda strhla 
koleje u Volar a u Kralup je to taky 
podemleté, všechno je teď kvůli tomu 
dost rozházený. Posílají nám to sem, 
jak to jde…“ 
 „Dobrý, tak jednou 
na Masarykovo nádraží. Počkám.“ 
Začal přitom po kapsách hledat peníze.
 „Masaryčka je uzavřená. Kvůli 
Karlínu, víte. Všechno jede na Hlavní.“
 „Jak kvůli Karlínu?“ podivil se.
Nechápavě na něj koukla skrz sklo.
 „No je pod vodou přece.“
 „Cože?“
 „No pod vodou, zatopený. 
Záplavy.“ Zdůraznila a usmála se. 
„Nemáte televizi, nebo co?“
 „Ne.“ Zamračil se. „Tak jednou na 
Hlavní.“

æChyba (ukázka z aktuální knihy)
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Prodíral se smradem bufetu. Houfem 
lidí sedících a postávajících kolem čtyř 
stolků se protáhl k výčepu. Třeskot skla, 
duté nárazy vyplachovaných půllitrů. 
Dal si pivo a vodku. Velké a malé 
mlasknutí na mokrém nerezovém pultu. 
Zapálil si cigaretu a opatrně vdechl. 
Celkem to šlo. Když se zaposlouchal 
do okolního řevu a pokusil se z něj 
oddělit jednotlivé hlasy, zjistil, že nikdo 
nemluví o ničem jiném než o povodni. 
Dědek v montérkách povídal, jak mu 
voda vzala chalupu.
 „Včera sme z kopce se sousedem 
pozorovali, jak mi to strhlo celou 
střechu… Ta se zarazila o jeho barák, 
kterej to tím možná zachránilo, protože 
o tu střechu se voda rozráží jako 
o vlnolam, rozumíš ne,“ říkal. „Pak sme 
se zlili, no, já sem vod tý doby furt 
nalitej. Ten měl radost jak blbej a smál 
se mi celou dobu. Pěknej hajzl to je.“ 
Polkl pivo.
 Jiný stůl s jinou neoholenou 
tlamou, houpající se nad politým 
ubrusem s vyšitými květy.
 „Neslo to celý stromy. Zalilo to 
normálně pole i cestu. Jak sem se 
vracel, jel sem možná poslední, než 
zavřeli most. Ten to pak strhlo.“
A další…
 „Stará čumí furt na telku, je 
do toho úplně žhavá. Jak to dávaj 
teď nonstop, ne. Úplně skoro potahuje 
z těch reportáží. Jak tam lidi různě 
stojej v ňákym bordelu a řikaj, kde měli 
kuchyň, kde vobejvák a ložnici a tak.“ 

 … 

„V tom zmatku sem na to úplně 
zapomněl. Nechal sem je zavřený. 
No jo. Ale stejně by se už vodtamaď 
nedostali. Přece by nevodplavali. A co 
bych dělal v tu chvíli s vosumnácti 
králikama, he?“ 

… 

„My sme v pohodě, hele. Bydlíme až 
pod lesem, jak uhneš u Lukešů, nahoru. 
No, no, no, přesně. Až na kopci. Hele 
chápeš, já na to můžu v klidu srát.“ 

… 

„Ne, jedu za bábou do Prahy. Bojí 
se, vole, vo brambory. Zaplavilo jí to 
sklep. Tak se aspoň pudu kouknout, jak 
je to tam spláchlo.“
 V televizi, zavěšené u stropu 
v rohu u pípy, říkali stejné, nebo dost 
podobné věci.
 Andrej se posadil na uvolněné 
místo u jednoho stolu. Hlášení 
o příjezdech vlaků bylo slyšet až sem. 
Byl to jediný moment, kdy hluk v bufetu 
ustal, jak se všichni snažili zaslechnout 
chraplavý hlas z reproduktoru. 
Po každém hlášení do sebe několik lidí 
s vyvalenýma očima naklopilo zbytek 
alkoholu, spěšně platilo a odbíhalo 
k nástupišti.
 Rukou klouzal po mokré sklenici. 
Pil rychle. U stropu visel nehybný oblak 
kouře. Každý z těch lidí se z něho 
nadechl. Těžký vzduch předávaný 
z plic do plic všech v místnosti. Nic 
čerstvého. Děvka, napadlo ho. Vzduch, 
co dá každému. Nadechl se dechu 
nádražáka sedícího naproti němu. 
Tentýž nádech šel předtím skrz nozdry 
dědka, jemuž voda vzala střechu, 
skrz několik potetovaných chlapů, 
kteří se podle celkového vzhledu živili 
jako taxikáři, skrz vychrtlého mužíka 
s řídkým knírkem mačkajícího se 
v silonové bundě u dveří s rumem ve 
dvoudeckové skleničce.
 Sledoval pohyb šedivých vlasů 
vlnících se na koncích cigaret. Pohyb 
čelistí mluvících o řece. Pivo chutnalo 
po saponátu, kterým tady vymývali 
sklenice. To se výčepnímu ostatně moc 
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nedařilo, protože na jejich okrajích byly 
proti světlu zřetelně vidět mastné otisky 
rtů. Nad vším se vznášely vzteklé údery 
do tlačítek dvou automatů u dveří, 
které občas elektricky zaržály jako 
nějaká zmrzačená pouť.
 „Na třetí koleji nastupujte 
do zpožděného rychlíku ve směru 
Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, 
Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, 
Praha-Libeň a Praha hlavní nádraží.“ 
Hlášení na chvíli přehlušil rachot 
odsunovaných židlí, „…jídelní vůz a vůz 
se službou úschova během přepravy 

jsou umístěny v zadní části vlaku. 
Omlouváme se za zpoždění.“
 Andrej vstal. Trochu ztratil 
rovnováhu, takže cigaretu v popelníku 
típl o něco větší silou, než původně 
chtěl. Zatímco se snažil najít levý rukáv 
svetru, prázdně se díval na stůl někam 
mezi papírovou kaši rozmočených 
pivních tácků.
 Za pár chvil už seděl v ostrém 
pachu koženkové sedačky. Na železo 
kolejí, výhybek a odstavených 
nákladních vagonů neúnavně padal 
déšť.

Je zvláštní, že člověk nevydrží nespat. 
Rychleji než hladem může zemřít 
přílišnou bdělostí. Pokud se tělu dlouho 
nedostává snů, umírá. Pokud je mysl 
příliš dlouho racionální, umírá. Prožitek 
ve snu není o nic méně skutečný než 
prožitek v bdělém stavu. Smysly fungují 
stejně v obou případech, všechny 
chutě, doteky, pachy a ostatní vjemy 
jsou ve snu plnohodnotné. V bdělém 
stavu nerozumíme logice snu a ve snu 
neplatí zákonitosti a pravidla bdělého 
stavu. Stejně jako si často nemůžeme 
jasně a přesně vzpomenout na většinu 
událostí ze snu, tak ve spánku 
si pamatujeme jen málo z času, kdy 
nespíme. Jsou to dva světy, v nichž žije 
naše tělo. Vlastně jen mozek a smysly. 
Dva světy navzájem propojené křehkou 
spojnicí naší paměti, která kvůli své 
omezenosti funguje zároveň jako jejich 
nejostřejší předěl.
 Tak přemýšlel Andrej, když se 
probudil v rychlovlaku blížícímu se 
k hlavnímu městu, a díval se do temné 
krajiny za oknem, z níž se občas 
vyhoupl náznak stromu, sloupu nebo 
závory. Snažil se vysvětlit si události 

posledních dnů. Nic nedávalo smysl. 
Propadal se do podivné apatie. 
Nerozuměl už ani trochu směru, kterým 
se ubíral jeho život. Zbytečnost cesty 
do Prahy, k níž se bůhvíproč upnul, 
jej samotného zarážela. Co čeká, že se 
tam stane? Co vlastně chce udělat, 
až Kryštofa uvidí? Zbít ho? Říct mu, 
že zničil všechno, pro co žil, nebo něco 
podobně hloupého? Proč? Tma. Světla 
aut u závor. Proč? Bylo mu to vlastně 
všechno jedno. Nina, Kryštof i Kristýna, 
jeho vlastní nemocné tělo, všechno.
 Nad vším, co je a bylo, píšu Nihil. 
Nic. Sykot kolejí a tma.

 Oranžové světlo lamp 
obarvovalo mlžný opar stoupající 
z hlíny parku, kterým člověk musel 
projít, když opouštěl budovu nádraží. 
Barva světla byla pravděpodobně 
dlouho a úmyslně laděna až do chvíle, 
kdy se shodla s odstínem filtrů cigaret, 
které se válely všude kolem v trávě 
a na asfaltovém chodníku, a které tím 
pádem přestaly být skoro rozeznatelné, 
čímž město ušetřilo na výdajích za úklid 
ulic.

* * *
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Bylo půl třetí. Tiché lepkavé kroky 
několika rozespalých cestujících se 
po mokrých cestách rozešly na různé 
strany. Chladný městský vzduch s chutí 
prachu. Praskot roztahovaných deštníků 
u východu, jako by vzlétl nějaký 
vyděšený pták. Úder vraních křídel do 
nebe.
 Noc. Andrej rozmýšlel, co dál. Byl 
najednou hrozně slabý.
 Přece jen Kryštof?
 Ne… teď ne.
 Neměl sílu ani mluvit, natož 
někoho praštit pěstí. Musí ho vidět 
s čistou hlavou. Je to celé přece jen 
hloupost.
 Jet zpátky…?
 Ubohý nepovedený svět. Nejhorší 
z možných. Zmateně se zastavil 
na konci parku, chvíli se nerozhodně 
rozhlížel kolem sebe a nakonec 
se vydal dolů, směrem k Václavskému 
náměstí.
 Největší špína Prahy. Místo, 
kde policisté, opření o otevřené dveře 
aut, unaveně pozorují pohyb feťáků 
a prodavačů pervitinu. Kde skupina 
Němců zoufale hledá nějaké prostitutky 
a vyptává se kolemjdoucích, kde 
by tak asi mohly být. Kde ve stáncích 
s občerstvením bez přestání dvacet 
čtyři hodin denně smaží klobásy, 
jejichž pach zaplňuje celé náměstí 
a do hlav spících bezdomovců 
na všech lavičkách vplétá sny 
o ambrosii a maně. Kde se neustále 
něco opravuje pod zemí. Práce tady 
neustává ani v noci, soudě podle stínů, 
které se občas mihnou ve světelných 

škvírách v plechovém plotě ohrazujícím 
staveniště. Je to nemocná oblast města, 
žijící nezávisle na denních a ročních 
dobách.
  Andrej snědl nějakou mastnou 
hloupost, kterou koupil u jednoho z těch 
stánků. Vrazil do něj žebrák.
 „Pardón,“ vyvalil na něj smrad 
zkyslého vína, „neměl byste ňákej 
drobáček?“ Oči plné nemocných slz 
se do něj nepříjemně zapíchly. Andrej 
se na vteřinu zarazil, bělmo toho chlapa 
bylo úplně zkažené, žluklé.
 „Vypadni, ty sráči!“ odstrčil ho 
od sebe. 
 Bylo mu na zvracení. Napadlo 
ho, že by se ve městě mohla zřídit 
služba, která by po nocích sbírala tyhle 
trosky, rozdrtila je všechny v nějakém 
lisu na kaši a tou by pak hnojila stromy 
v  parcích…
Zastyděl se. Vzpomněl si na vůni 
v kostelíku, kam ho brali každou neděli, 
když byl malý. Zahnul do ticha boční 
uličky.
 Marián! Napadlo ho najednou. 
 Rozhodně. Mohl by u něj 
přespat. Snažil se vzpomenout si, 
kde bydlí. Nebylo to zas tak daleko. 
Za čtvrt hodiny už se opíral o tlačítko 
domovního zvonku. Tichá ulice v kopci. 
Po každé straně řada zaparkovaných 
aut. Úplný klid. Jen v protějším domě 
na stropech dvou bytů synchronizované 
pohyby modrého televizního světla. Nic. 
Znovu zazvonil. Chvíli postál, zkusil to 
pro jistotu ještě jednou a odešel.
 Zapadl do nejbližšího nonstopu, 
na který narazil, a pil, dokud mohl.

Chyba (Pistorius & Olšanská, 2008)
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„Za chvíli něco uvidíte,“ šeptal mi 
vzrušeně do ucha doktor mačkaje 
mi předloktí, „skutečnou eucharistii! 
Skutečnou eucharistii!“ 
 A táhl mě úzkou chodbou 
do prostornějšího sálu. Sál plný lidí byl 
jen zpola nasvícen. Na vyvýšeném 
pultu, zřejmě oltáři, ležel relikviář. 
V pozlacené skříňce bylo přes sklo 
možno pozorovat jakýsi tmavý předmět. 
 „Mistrův jazyk,“ cítil jsem na tváři 
doktorův dech, „nejvzácnější relikvie. 
Prý v modlitebně v Mělníce mají kus 
lebeční kosti a kdesi ve Štýrském Hradci 
snad ústřižek županu. Jinak vše zmizelo.“
 Zazněla hudba. Známá melodie 
jakéhosi Mistrova šlágru – snad Moje 
první láska se dnes vdává. Šum 
v sále se utišil. Hudba nabírala na síle 
a k oltáři vystoupil kněz. Měl roucho 
pošité flitry, které odrážely záblesky 
po celém sále při každém jeho pohybu. 
Počkal, až se hudba utiší, a pak jasným 
a čistým hlasem započal modlitbu: 
„Ty, jehož jméno je Bůh! Ty, jenž jsi spojil 
národy! Ty, jenž jsi žil ve jménu pravdy. 
Ty, jenž jsi přinesl radost. Ty, jemuž 
se klaní pokolení...“
 Knězův hlas stoupal a klesal 
ve vlnách, trochu uspával, byl však 
pevný a nezkalený. Mistr byl nazýván 
slavíkem, zjevením, prozřetelností, 
jediným spravedlivým… 
 Pak zaznělo vypravování 
z Mistrova života – o Carnegyhallském 
zjevení Mistra a svaté Heleny, 
podobenství O Nehodné ženě… 
 Asi po hodině, když už se většina 
věřících zdála být v transu, zazněl hlas 
ostřeji: „Přijměme tělo a krev Mistrovu!“ 

 Tak už bude brzy konec, pomyslel 
jsem si a dostával jsem na doktora zlost. 
 „Co tomu říkáte?“ otočil se na mě, 
obličej rozpálený, lesklé oči. 
 „Těším se, až půjdeme 
na vzduch,“ odpověděl jsem popravdě. 
 Byl jsem však příliš vklíněn mezi 
ostatní těla. Pomalu, proti své vůli, jsem 
postupoval ke knězi, který každému 
vkládal do úst hostii a sám omočil 
rty v rudém víně. Začal jsem se potit. 
V životě jsem nebyl ani při svatém 
přijímání a teď se mám účastnit 
takového bizarního ritu? Sevření davu 
však bylo příliš pevné. Už jsem stál přímo 
před knězem. 
 „Jsi připraven přijmout tělo 
Mistrovo?“ 
 „Ano,“ hlesl jsem. 
 Co jsem mohl dělat? 
 Kněz mi vložil do úst oplatku. 
Obyčejnou oplatku. Asi uprostřed 
sálu, když se náhle změnila melodie – 
z Rolniček na Hříšné bolero – ucítil jsem 
ji v ústech. Byla pružná a měkká, mírně 
nasládlá… Asi jako když si vykousneš 
puchýř… Chuť syrového masa? Jestli 
měl doktor pravdu… 
 Obrátil se mi žaludek. Uprostřed 
sálu jsem vrhl jak pes na barevné 
dlaždice.
 „Odmítl tělo Mistrovo!“ zazněl 
hrůzostrašný veleknězův hlas. 
 „Odmítl tělo Mistrovo!“ připojili se 
všichni věřící a uzavřeli kruh.

Až se mi uzdraví zpřelámané údy, neboť 
jazyk mi vytrhli, podám svědectví. 
Napíšu pravdu. Nechám ji otisknout 
a všechny okolnosti sdělím policii. 

æPřijetí těla Mistrova
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Až mě budou moci odpojit od přístrojů, 
jež za mě dýchají… Až mi sundají krunýř 
kolem krku… Až se budu moci poprvé 
projít po chodbě, napíšu pravdu. Abych 
zachránil další nevinné. Jen tak bude 
mít má oběť smysl. 

Kdosi přichází. Nevidím jej, neboť 
nemohu pohnout hlavou. 
 „To jsem já, doktor,“ slyším 
povědomý šepot. 
 Vidím ruku v bílém rukávu. Sahá 
mi kamsi za hlavu. 
 Přístroje tichnou. 
 „Gott s tebou,“ slyším ještě.

Mistr seděl za stolem: „Ale já už 
to i v nějakém rozhovoru řekl. Třeba 
v knize Jak to vidí Gott s panem 
Hvížďalou. A nechci to znovu opakovat, 
protože… zkrátka… Jakmile něco 
naznačíte, hned se toho chytnou 
a klofají a klofají. Byli by člověka uklofali, 
kdyby mohli… Jak to vím? No, něco 
jsem studoval… zajímá mě to. Je o tom 
spousta materiálů… Zajímavých 
materiálů a z těch já to nastudoval… 
něco jsem si domyslel. Podívejte se, 
jak už jsem řekl, nebudu se k tomu 
vyjadřovat……… 
 Sledujete situaci po roce 1989?... 
Tak vám toho musí být spousta jasná… 
Oni zkrátka… Vždyť víte, koho myslím… 
Oni mají určité plány… Moc dobře to 
do sebe všechno zapadá… Charta 77… 
Havel prezident… Tigrid, kultura… 
mezinárodní situace… Existují určité 
protokoly a v nich se to píše. Určité 
texty, ze kterých to vidíte… Zapadá 
to do sebe… Jedno do druhého… Víc 
už vám ale opravdu neřeknu…………
 Víc…… víte… je to choulostivé… 
Slyšel jste někdy o… Já kolikrát, když 
stojím na pódiu a vidím do tváře 
lidem v hledišti… Nestává se to často, 
většinou člověka oslepují reflektory… 

kolikrát si říkám: Tolik lidí a nikdo nic 
netuší... neví. Z toho, co vím já… Kolik 
tam může mezi nimi sedět Jich… 
A někdy se vám mezi ty lidi zahledím 
a úplně probodávám pohledem Ty, 
o kterých si to myslím… a Oni to asi vědí, 
tak úplně sklopí oči… Jsou mazaní… 
a nebezpeční… Sám jsem se kolikrát 
přesvědčil na vlastní kůži… 
 Víte jak poznám, že patří k Nim?... 
Mají určitá znamení… Vzpomeňte 
si jenom na volbu Havla a ty jeho 
kalhoty… Žádný špatný krejčí… to on 
Jim dával znamení… Jim!... Že k Nim 
patří!... A nebo to poznáte už z toho 
uhýbavého pohledu, jakým se dívají… 
 Víte, toho já se bojím, že se Jim 
to někdy povede… získat tu vládu… 
Ono se Jim to i docela daří… Ale byly 
doby… Já byl ještě malý kluk, když byla 
válka… Znám to spíš z knih a filmů… 
Někdy o tom s přáteli hovoříme... 
Shodneme se… Jednu věc zkrátka 
dělal… teď abyste mě nechytili 
za slovíčko… Já když vidím třeba naše 
vojáky, jak jdou po ulici… chumel, žádný 
tvar… Každý si jde, jak chce… Když si 
zkrátka vzpomenu na ty dokumenty, 
co někdy běží v televizi… Ty průvody, 
pochodně, vlajky… a mládež… 

æMistr a jeho svět
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vyrovnané řady… Mně je vlastně milejší 
i spartakiáda než to, jak se ti mladí baví 
dneska…
 Průvody… a helmy………
 Jednu věc zkrátka dělal tenkrát 
dobře… Já když si na Ně vzpomenu, 
kolik jedu a špíny!... Kolik hnusu a… 
Je něco odpornějšího?... Já se ptám, 
jestli je něco odpornějšího!!!... Kolik 
jedu!... A odporné mazanosti!... 
A prohnanosti!... Nemyslete si, já leccos 
přečetl… Vím věci, ze kterých mi hlava 
stojí!... Odporné, hnusné, smradlavé 
svinstvo!!!... 
 Já vyzývám všechny… Je třeba 
se spojit!...  Ve jménu pořádku!... 
A zákona!... A čisté!... Čisté rasy!... 

Je potřeba obnovit veliké dílo, které 
by vyčistilo svět od těch parazitů!... 
Těch prasat!...  Toho hnusu, který nás 
dusí a hubí… že se člověk ani nemůže 
věnovat umění, aby jednou denně 
nevzpomněl!... A nechtělo se mu 
hnusem zvracet!... Já kolikrát… Kolikrát 
se mi obrací žaludek!... Já… kolikrát 
mám chuť… Je třeba pokračovat v díle 
velikého Vůdce!!!...  Já chci!! Já...“ 
a Mistr vstává, přechází pokoj a skrz 
otevřené francouzské okno vchází 
na balkón. 
 Chvíli postojí u zábradlí, podivně 
strnulý, rychle oddechuje. A konečně 
vztyčuje pravici a ústa tiše, o to však 
vřeleji zaševelí: „Sieg Heil!“

æKryštof Špidla
Narodil jsem se 16. 8. 1976, pocházím z Jindřichova Hradce. Po absolvování 
PF TU Liberec jsem nastoupil jako učitel v Hejnicích, nyní učím na Gymnáziu 
Frýdlant. Publikuji zejména recenze v časopisech Host a A2, vyšlo mi též několik 
povídek v Hostu a Psím víně.
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E. CH.: Začal bych otázkou pro 
podobné rozhovory již tradiční: Jak 
byste popsali Revolver Revue někomu, 
kdo ji nezná? Jak byste definovali 
místo Revolver Revue mezi ostatními 
literárními a kulturními časopisy?
T. P.: RR je čtvrtletník, který se věnuje 
literatuře, výtvarnému umění, designu, 
architektuře, filmu a jiným tvůrčím 
oborům, a dělá to způsobem zcela 
protikladným mainstreamovému 
a masmediálnímu provozu. Zhruba na 
250 textových a obrazových stranách se 
v  ukázkách, rozhovorech, reportážích 
a jiných žánrech zpravidla zabývá díly, 
osobnostmi a tématy, které považuje 
za podstatné, i když okolní svět se 
jimi mnohdy nezabývá vůbec nebo 

jen nedostatečně, přičemž redakce 
takto postupuje z přesvědčení, že  to 
nejzajímavější a „nejprogresivnější“ 
se v umění často odehrává nejdřív 
v anonymitě, za nezájmu publika, 
nejobecněji řečeno na okraji - který 
ovšem má velmi různorodé podoby. 
Jedině na základě tohoto přesvědčení 
mohlo mnoho autorů později široce 
proslavených debutovat právě v 
RR a jedině proto mohla vzniknout 
řada projektů, které by bez RR nikdy 
nevznikly. RR chce být v dobrém 
slova smyslu evropským časopisem, 
není vyhraněný teritoriálně, ale ani 
generačně, spolupracuje s umělci, 
grafiky, designery, překladateli a kritiky 
všech možných ročníků,  ale zaměřuje 

æTo nejzajímavější se v umění často odehrává 
nejdřív za nezájmu publika
Rozhovor s Terezií Pokornou, šéfredaktorkou RR, vedl po e-mailu E. Choroba.

Edita Beníšková, Marek Vajchr, Viktor Karlík a TP, Praha, zima 2008,  
foto Karel Cudlín
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se přitom výrazně na současné dění, 
a když už představuje díla starší, pak 
v nových souvislostech. Každé číslo 
dává zároveň prostor nejen tvorbě, 
ale i její reflexi - v textech autorů, kteří 
si nepletou kritické žánry s PR aktivitami 
a mají schopnost neodvozeně 
myslet a srozumitelně formulovat. 
V neposlední řadě je pro RR důležitý 
rovnocenný důraz na obsah i formu, 
redakce usiluje o dobrou ediční práci 
stejně jako o dobrý design, takže 
každé číslo je možné číst si a prohlížet  
i jako neopakovatelnou textově- 
-obrazovou koláž.  Postavení RR mezi 
jinými literárními a kulturními časopisy 
je pak celkem logicky dost soliterní, 
což mu bývá i vytýkáno: vyplývá 
z hodně vyhraněné a zároveň hodně 
otevřené dramaturgie, z velké žánrové 
a oborové šíře, ve které se propojují 
různé umělecké druhy, a taky z ambice 
časopisu být aktuální, a zároveň takový, 
aby ho uživatelé po přečtení nevyhodili, 
ale uložili do knihoven a vraceli se 
k němu. Značku RR, která nechce 
být zaměnitelná, nakonec utváří i její 
dlouhá tradice - časopis vychází 
nepřetržitě od roku 1985, kdy vznikl jako 
samizdat, tedy skoro čtvrtstoletí, což jistě 
není zrovna běžné.  

Co má dnešní Revolver Revue s tím 
samizdatem společného a v čem 
se naopak změnila?
V podstatě stejný je základní postoj 
a východisko, proč dělat vlastní 
časopis: po svém, bez ohledu 
na oficiální či vládnoucí svody a 
módy, a tedy i bez ohledu na zisk či 
slávu. Jiné jsou vnější podoby těch 
svodů a mód, nebo třeba i technické 
možnosti - například díky kvalitnímu 
tisku se RR mohla po roce 1989 začít 
podstatně víc věnovat výtvarnému 
umění. Jiné jsou také formy překážek, 
se kterými je třeba umět se vyrovnat: 

za samizdatu měla redakce v zádech 
stálou hrozbu kriminálů, dnes stálou 
hrozbu zániku z ekonomických důvodů. 
Určující pozice, daná jakousi základní 
neochotou přizpůsobovat se, ať už 
diktátu komunistické, nebo mediální 
moci, ale myslím zůstává.

O historii Revolver Revue se dá mnoho 
zjistit na jejích webových stránkách - 
až k samizdatové revui Jednou nohou 
do roku 1985. Nenašel jsem tam ale 
vysvětlení, kde se vzal název „Revolver 
Revue“ a co vlastně tenhle jazykolam 
znamená. (Původně jsem se chtěl ptát 
i na historii Košířské madony, která 
je logem Revolver Revue, nakonec 
jsem se k ní ale doklikal přes Galerii.)
Název vznikl v undergroundových 
dobách a skoro ve všech svých 
významech má i (sebe)ironický 
podtext, díky němuž snad nezestárnul: 
revolverový plátek ve smyslu pokleslého, 
brakového čtiva, revolver jako narážka 
na otáčivý princip bubínku této zbraně, 
který upomíná na princip distribuce 
zakázané tiskoviny v totalitní zemi, ale 
i revolver jako zvučný výraz z nechvalně 
proslulého výroku „Kdykoli slyším slovo 
kultura, sahám po revolveru“…

Jak si představujete svého čtenáře?
Živý, inteligentní, vnímavý, s takovým 
zájmem o současné umění a kulturu,  
že ho může těžko uspokojit cosi, co dnes 
pod hlavičkou „kultura“ nabízejí běžná 
česká média. Profese, vzdělání, věk 
nebo pohlaví pak nejsou rozhodující.

Kromě literatury a výtvarného 
umění se pravidelně věnujete 
také architektuře, typografii nebo 
dokumentárnímu filmu. Je Revolver 
Revue zaměřená na nějaký 
druh umění, nebo je považujete 
za rovnocenné? Jak široký je podle vás 
pojem umění?
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RR měla dlouho podtitul „časopis pro 
literaturu a výtvarné umění“ a tyto 
umělecké druhy jsou pro ni dodnes 
v jistém smyslu mateční. Paralelní zájem 
časopisu o architekturu, divadlo, film 
nebo design ale ukazuje, že otázky 
po rovnocennosti nebo podřadnosti 
jednotlivých uměleckých oborů 
nejsou pro redakci podstatné. Umění 
je především pojem s konečnou 
platností těžko definovatelný: v jistém 
smyslu velmi široký, dotýkající se třeba 
i řemesla, filosofie nebo obchodu, 
a v jistém smyslu velmi úzký, pokud 
na umělce začneme klást nároky 
spojené s takovými kategoriemi, jako 
je například tvůrčí originalita, svoboda, 
autenticita nebo morálka.  

Kdo tvoří současnou redakci Revolver 
Revue a jakým způsobem redakce 
pracuje – scházíte se pravidelně, nebo 
spíš pracujete každý sám?
Redakční tým tvoří šéfredaktorka 
a dva redaktoři: jediný ze zakládajících 
členů samizdatové RR Viktor Karlík 
a Marek Vajchr. V této sestavě 
koncipujeme a redigujeme nejen 
časopis, ale i knižní Edici RR, přičemž 
se scházíme  pravidelně nejméně 
jednou týdně a mezi tím skoro pořád 
na něčem s RR souvisejícím pracujeme 
samostatně, ve dvojicích či propojeni 
internetem. Zejména v provozní stránce 
chodu redakce je výraznou posilou 
Edita Beníšková a Ivana Metelková, 
ředitelka občanského sdružení, které 
RR publikace vydává. V průběžném 
kontaktu jsme také s poměrně 
širokým okruhem stálých redakčních 
spolupracovníků.

Zmínila jste knižní Edici. Můžete ji 
představit?
Knižní edice je velmi úzce propojená 
se samotným časopisem. Zhruba 
řečeno: víme-li o něčem, o čem jsme 

přesvědčeni, že by to mělo spatřit světlo 
světa a přitom je tomu i Revolver těsný, 
pokusíme se o knižní vydání. Víme-li 
o někom, kdo má co ukázat nebo říct, 
a ještě to neudělal, nabídneme mu 
prostor. Záběr je přitom v jistém smyslu 
stejně široký a otevřený a zároveň 
stejně vyhraněný  názorem redakce 
jako v případě časopisu: původní 
i překladová beletrie, výtvarné 
publikace, kritika a další oblasti – v roce 
2008 jsme jmenovitě vydali tři české 

Terezie Pokorná při předávání Ceny Revolver Revue  
v pražském Činoherním klubu 27. 2. 2007,  

foto Ondřej Němec
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prózy (Ryšavý, Formánek, Drábek), další 
titul Witolda Gombrowicze,  Štormovy 
Eseje o typografii, výbory kritik Andreje 
Stankoviče a Martina Hyblera nebo 
knihu Magdaleny Kalistové Můj domácí 
sebezpyt, která spojuje zájem 
o současný design a ekologii.

Do roku 2004 vycházela kritická příloha 
Revolver Revue. Proč její vydávání 
skončilo?
Po deseti letech a třiceti obsažných 
číslech časopisu specializovaného 
pouze na kritiku jsem se prostě 
rozhodla zcela svobodně skončit s tím, 
s čím jsem si zcela svobodně začala, 
a to snad ve chvíli, kdy jsme mohli mít 
s kolegy pocit dobře odvedené a nikoli 
degenerující práce. Ačkoli takový 
příměr může znít na první pohled 
nepřípadně, nejspíš bych to přirovnala 
situaci, kdy se kapela po období 
„totálního nasazení“ určitým směrem 
rozhodne skončit v dané podobě hrát, 
přesněji zkusit to zase nějak jinak.

Kromě stálých přispěvatelů 
uveřejňujete také tvorbu dalších 
autorů. Jak si je vybíráte - oslovujete 
autory, kteří Vás zaujali, nebo naopak 
autoři oslovují Vás?
Obojí, ani v tomto ohledu neexistuje 
žádný apriorní recept. A zkušenost 
je taková, že v malé zemi se lidé, kteří 
společně můžou něco vytvořit, s velkou 
pravděpodobností dřív nebo později 
potkají. RR má mezi určitými lidmi 
pověst ghetta nebo dokonce sektářů – 
když si ale otevřete její webové stránky 
a zalistujete seznamem autorů nebo 
bibliografií, můžete se nad takovou 
interpretací jen pousmát.

Revolver Revue č. 70 se rozsáhle 
věnovala francouzskému spisovateli 
Louisi Ferdinandu Célinovi. Jeho větu 
„Estetickou trýzeň nelze projevit ani 

šeptem“ dokonce tisknete na jedno 
z triček Revolver Revue. Proč se zrovna 
Céline dostal do ohniska Vašeho 
zájmu? Trochu mě překvapilo, že 
ač je jeho antisemitismus v textu 
konstatován, nikdo k němu nezaujímá 
žádné stanovisko. Domníváte se, 
že dílo, které proklamuje dnes 
nepřijatelné myšlenky, může být 
považováno za kvalitní? Dají se oddělit 
autor, forma díla a jeho obsah?
Vezmu vaši otázku odzadu: Forma 
a obsah se dle mého názoru 
u uměleckého díla nikdy oddělit nedají, 
zatímco autor a jeho dílo ex post 
samozřejmě ano, i ne – záleží na úhlu 
pohledu, který zvolíte, na tom, čeho se 
chcete při zkoumání jednoho, druhého, 
nebo obojího dopátrat.  Na začátku 
21. století může těžko někdo soudný 
pochybovat o významu Célina jako 
jednoho z největších spisovatelů všech 
dob a zároveň by si – přijde-li téma 
na pořad řeči – těžko někdo, kdo 
chce být brán vážně, mohl dovolit 
zamlčovat nebo banalizovat jeho lidské 
a občanské postoje z určité doby. 
To všechno dohromady jsou, jak se 
koneckonců po vydání célinovského 
RR čísla 70 potvrdilo, velmi nesnadné, 
a už proto velmi živé a taky velmi 
aktuální otázky a Revolver je znovu 
otevřel - teď v 73. čísle znovu, anketou, 
ve které o svém vztahu k Célinovi 
hovoří desítky osobností, pokaždé jinak 
a skoro vždycky velmi inspirativně. 
Šlo nám ale i o to, „pouze“ zpřístupnit 
fakta a prameny, které do vydání 
célinovského Revolveru byly roztroušené 
nebo zcela neznámé – stostránková 
koláž, kterou pro RR 70 připravila Anna 
Kareninová, vůbec poprvé soustředěně 
zpřítomnila téma „Céline v Čechách“, 
které se ukazuje jako klíčové nejen 
v rámci célinovských zájmů, ale i pro 
českou kulturu, přesněji českou kulturu 
a její evropský kontext. 
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Jak už jsem napsal, internetové 
stránky Revolver Revue jsou poměrně 
rozvětvené. Jaký je Váš vztah 
k internetu, co se umění týče?
Pozitivní - když je internet inteligentně 
užíván a spravován, je to bezpochyby 
dnes klíčový zdroj informací 
a komunikace, na čemž ostatně můj 
vztah k němu nemůže nic změnit. 
Obezřelý je třeba být, jak známo,

například v souvislosti se specifickým 
druhem rychlosti a snadnosti tohoto 
média, která svádí k nepřesnosti 
a povrchnosti. Internet je dnes v mnoha 
ohledech  nenahraditelný, mluvíme-li tu 
ale o umění, stejně tak nenahraditelný 
vždycky bude pohled na výtvarný 
originál nebo „klasická“ četba 
přinejmenším určitého druhu tištěných 
knih, a snad i časopisů.

Děkujeme za rozhovor.
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