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Úvodník

Se soucitem myslíme na kolegy 
z tištěných periodik, kteří si zvykli, 
že v nich Ministerstvo kultury 
shledává k podpoře vhodnou 
kulturní hodnotu. Ti nyní stojí před 
rozhodnutím, zda tuto hodnotu 
obhajovat v přijímacích 
salonech chudnoucích 
kapitánů českého průmyslu, 
a nebo se rovněž přesunout do 
oblastí, kde výdajem 
je pouze platba 
za doménu 
a tvrdá měna 
osobního času při 
přípravě každého 
čísla. Při průjezdu tištěnými 
stanicemi s opadávající omítkou, 
vadnoucí květinovou výzdobou 
a zachmuřenými tvářemi přednostů 
tak povzbudivě máváme a zveme 
své kolegy na trať světové informační 
sítě, kde se nebojuje o dotace, ale 
o vteřiny pozornosti čtenáře mezi 
nevyhnutelnými překliky jinam. Totiž, zdá 
se nám, že to je boj vlastně ještě dost 
férový.
 Z výše uvedeného vyplývá, 
že na elektronické koleji se Wagonu 
daří odolávat kulturně-ekonomickým 
poryvům. Daleko urputněji zápolíme 
s plynutím nesmlouvavého času; 

nedočkavé dotazy laskavých 
čtenářů i nám připomínají, že termíny 
nestíháme. A jak velmi jsme rádi, jste-li 
nedočkaví! Snad se vám tedy nyní 
za čekání ospravedlníme obsáhlým 
nákladem jarního čísla Wagonu.
Abychom neztratili vaši těkající 
pozornost, začněme hned 
trumfem: péčí naší externě-interní 
spolupracovnice, Olgy Stehlíkové, 
se nám podařilo získat rukopis 
nové knihy Václava Vokolka Mýtus 
zahrádkářské kolonie. Knihu v plném 
znění vám přinášíme v rámci bonusové 
rubriky Malý vůz. Jistě si vybavíte 
zvláštní atmosféru malých, pečlivě 

æNa elektronické koleji zatím bez poruch

Literární časopis existující zároveň na papíře a na internetu je v současné době stále 
častějším jevem. Literární časopis existující výhradně na internetu a nadto nezávislý 
na veřejných zdrojích se dost možná brzy stane jevem jedině možným.
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opečovávaných zahrádek, žárlivě 
střežených majiteli z paneláků. A přesně 
to a ještě víc můžete očekávat, neboť 
autor nekončí u popisu rázovitých 
obyvatel a jejich pěstitelských vášní. 
Jde přece o mýtus. Svébytnou estetiku 
zahrádkářské kolonie připomene také 
cyklus fotografií pod názvem Pučálka, 
pořízený fotografem Richardem 
Čermákem, který tvoří doprovod knihy.
 V tomto čísle jsme se také 
rozhodli vrátit aspoň několika příspěvky 
k literárně-vizuálnímu experimentu. 
Na cestě od knihy pseudotextů 
Bílá místa k nově vydané knize 
Za hranice stránek rozhodl se Ladislav 
Nebeský prozkoumat možnosti zápisu 
neviditelných slov. Výsledek ve formě 
stejnojmenného cyklu najdete 
právě v tomto čísle a my vám silně 
doporučujeme se za hledáním ukrytých 
obsahů vydat.
 Jistou paralelou k práci s psaným 
znakem je práce s tímtéž znakem 
jako vizuálním prvkem, jakýmsi 
významonosným ornamentem. V tomto 
smyslu lze nahlížet na tvorbu Marie 
Haškovcové, která je hostem galerie 
tohoto čísla Wagonu.
 Petra Borkovce jistě netřeba 
zvlášť představovat. S laskavým 
svolením autora uvádíme úryvek 
z nové knihy Berlínský sešit / Zápisky ze 
Saint-Nazaire, kterou vydalo v loňském 
roce nakladatelství Fra. Představíme 
vám ale i autorovu tvorbu dosud 
nepublikovanou.
 K nové knize budeme odkazovat 
také úryvkem z pozoruhodné 
(a zdůrazňujeme, že autentické!) 
korespondence autorů Karla Havlíčka 
Borovského a Michala Šandy. Sami 
jsme byli překvapeni, jakých osobních 
rovin a nečekaných detailů se oba 

literáti v dopisních výměnách dobrali. 
Čtěte a obdivujte se formátu, který 
naše e-mailová kultura již prakticky 
nezná.
 Cyklus Omluva jablku představuje 
další díl z košaté tvorby brněnského 
básníka Miroslava Fišmeistera. 
Tentokrát jsou jeho básně plné barev 
– až by se chtělo vidět je namalované, 
s převažující žlutí, překvapivou červení 
a nutným rozporem černé a bílé. 
A nebyli bychom internetový časopis, 
kdybychom kolegovi v Síti při této 
příležitosti dodatečně nepogratulovali 
k archivaci jeho literárního blogu  
www.fismeister.eu Národní knihovnou!
 Básnický cyklus můžete objevit 
také u jména Daniela Mareše. Pod 
názvem Kvašení však nehledejte 
povzbudivé procesy; Marešův básnický 
svět by bylo možno popsat jako jakési 
vymknuté pařeniště, kde vše postupně 
podléhá rozkladu, oddalovanému jen 
vytečkovanými pomlkami.
 Jistou tematickou spřízněnost 
s tímto pohledem na skutečnost 
bychom mohli vystopovat u o něco 
mladšího Jakuba Karase, jehož jsme 
vám poprvé představili vloni. Nyní 
vám tedy nabízíme přídavek. Autorův 
těsný vztah se smrtí nepokládáme ani 
v tomto případě za lacinou manýru. 
Mezi úzkostí a temnými nocemi duše je 
totiž u něj pozvolna prostor i pro humor: 
černý, jak jinak.
 Opačným směrem, tedy k životu 
a záznamu jeho všedních podob, 
sáhl Pavel Novotný. Ani on však není 
ve svém pohledu civilní; jeho básně 
zaznamenávají „homolkovskou“ realitu 
ve svižné zkratce blížící se až karikatuře. 
A opět jinak pracuje se slovem Jan 
Těsnohlídek ml., který do těsných 
řádků a rozmáchlých strof svých básní 
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Úvodník

vtělil něco z revoltující poetiky beat 
generation. Co text, to jiný naléhavý 
příběh.
 Poprvé se vám na našich 
stránkách představuje Tereza 
Riedlbauchová, která vydává letošního 
jara již čtvrtou básnickou sbírku. Právě 
z ní vybíráme několik básní plných 
bohaté obraznosti a rozkošnicky črtané 
intimity těl.
 Ženské roviny vnímání se nám 
odhodlala odkrýt i Anica Jenski, 
básnířka z Děčína, pro niž je toto 
uvedení rovněž debutem ve Wagonu. 
Její ostře osobní básnický svět často 
končí otázkou na konci verše či strofy; 
jako by autorka neměla či nechtěla mít 
jasno, dořečeno.
 Křehké plošky osobního světa 
sestavuje do svébytných vitráží 
Yveta Shanfeldová, žijící již od roku 
1976 v USA. I ona letos zjara vydala 
novou sbírku, Místo nedělí. Distance 
od každodenního vnímání rodného 
jazyka nijak neumenšila její schopnost 
precizně zachytit prchavý okamžik 
a zmrazit jej ve struktuře básně.

 Jako obvykle vám přibližujeme 
názorový a umělecký svět spřízněného 
literárního média. Rozhovor 
s šéfredaktorem ostravské kulturní revue 
Protimluv, Jiřím Macháčkem, připravila 
Olga Stehlíková. 
 Z délky úvodníku můžete 
odhadnout, že jarní Wagon vskutku 
nabízí přepestrou kytici pohledů, poetik 
a point. Věříme, že každý si tu může 
najít autora, který mu bude na první 
přečtení blízký. My však doufáme, že se 
časem prolistujete i ke jménům dosud 
neznámým nebo nedoceněným.
 Těm autorům, kteří k nám 
nastoupili poprvé, přejeme šťastnou 
cestu na nové trati, a těm, kteří již patří 
k našim stálicím, neutuchající ohlasy 
na perónech všech nádraží, která 
budeme míjet. A vám, čtenářům, kteří 
se s námi vydáváte na trať poprvé, 
připomínáme, že kromě HTML verze 
máte v sekci Náklad k dispozici také 
PDF variantu pro snadné vytištění.
 Přejeme vám dobré  jaro  
a dobré čtení.

J. N. S.
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Dovolím si tvrdit, že z velké části může 
za nezájem o literaturu škola. Ano, střílím 
do vlastních řad, vím o tom. Ač jsem 
měl vesměs štěstí na ty lepší učitele 
mateřského jazyka a literatury, cestu 
k většině školních autorů jsem si musel 
najít sám dávno potom, co jsem lavice 
základní i střední školy opustil. V době, 
kdy jsem v té lavici seděl a někdy 
pod ní i četl, provázela mne zcela jiná 
literatura. Ne školou zprostředkovaná 
psaná kultura, ale často téměř 
náhodný výběr knih z regálů dětského 
oddělení městské knihovny ze mne 
udělal zaujatého čtenáře.

Literatura,  
ne formální rozbory

Nedávno se mi dostal do rukou 
přepis šesti přednášek Jorga Luise 
Borgese vydaných u nás pod názvem 
Ars Poetica1. Borges se ptá po tom, co 
je poezie. A zjišťuje, že každá definice 
je problematická, protože poezie je 
jako život. Do definice se dá vměstnat 
už jen umrtvená a zbavená toho 
nejdůležitějšího – vášně. Poezie je 
literární vědou prezentovaná jako úkol 
(použiji-li Borgesova slova) nebo spíš 
výkon, který je potřeba analyzovat. 
Většina lidí má za to, že báseň se 
musí rýmovat. Protože již na základní 

škole jsou poučeni o obkročném 
a střídavém rýmu. Moji studenti nejsou 
s to poznat poezii, když není rýmovaná. 
Báseň ale nedělají rýmy. Nedělají ji 
ani další prostředky jako metafory, 
metonymie či personifikace. 
 Poezie je literární zkratka, 
metoda, jak se dobrat k prožitku 
a emocím s užitím měně slov, než to 
činí třeba román. A nepíše se proto, 
aby byla naplněná forma (tedy 
forma není cílem), ale protože forma 
mnohdy usnadňuje se dobrat cíle. 
Jestliže se hned na začátku pustíme 
do formálního rozboru, poezii určitě 
zabijeme, protože konečně pitvat 
lze jen mrtvolu. Kočku mohu také 
rozdělit na nejrůznější soustavy a ústrojí 
s určitými funkcemi, ale dozvím se, jaké 
to je, když se kočka rozpřede v náručí? 
Umožňuje vůbec současná školní výuka 
hluboký prožitek literatury, respektive 
vůbec nějaký prožitek?

Prověřená a spolehlivě 
mrtvá díla minulosti

Literatuře škodí především 
historiografický styl výuky, který hlavně 
na našich středních školách zůstává 
zachován. A navíc málokde na střední 

æProč moji studenti nečtou?

Obecně se často žehrá na nezájem mládeže o literaturu. Ano, já i moje generace 
jsme asi přečetli více popsaného papíru (a o Internetu se nám například ani nesnilo). 
Rozhodně nechci, aby má slova vyzněla jako skuhrání nad zkažeností dnešní doby 
a degradací tradičních hodnot. To opravdu ne. Možná je načase se ptát, proč tomu 
tak je a co se s tím dá dělat.

1 Borges, J. L.: Ars Poetica. 
Mladá Fronta, Praha 2005 
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škole se při tomto stylu výuky objeví 
současná poezie či próza. Tím nechci 
říci, že by byla lepší než literatura 
historická, je prostě jen současná. 
Používá současný jazyk, reflektuje 
současný svět. Učitelé si stěžují, že je 
obtížné určit, co ze současné tvorby 
je relevantní z hlediska budoucího 
kánonu vysoké literatury. Většina 
pedagogů se tak zabývá raději a 
především mumifikovanými ostatky, 
které ale mohou jako úvod do literatury 
zaujmout jen některé vybrané jedince. 
Je to podobné, jako kdyby učitel 
informačních technologií rezignoval 
na současný software, protože netuší, 
který program nebo která platforma 
má budoucnost. Jako kdyby učitel 
práva odmítl učit platné zákony, protože 
neví, kdy bude který novelizován či 
úplně nahrazen. 
 Sám jsem se jednou dopustil 
omylu. Svým studentům jsem pustil film 
Metropolis. Nepochopili, proč se na to 
mají dívat. Pro mne je tento historický 
kousek zajímavost, rarita, součást 
kabinetu kuriozit. Ale já už viděl skoro 
všechny filmy Jima Jarmusche, oni ani 
jeden. Užil jsem si tedy hodně kvalitní 
zábavy a teď jsem pro rozšíření obzorů 
schopen pro pár úžasných detailů 
i snést jinak dnes nechtěně komicky 
vyznívající dílo, které v počátcích 
kinematografie mnoho znamenalo. 
Je-li mezi čtenáři tohoto sloupku 
učitel literatury, ať po pravdě odpoví 
na otázku, o které knize, kterou přečetl 
za poslední rok, svým studentů řekl 
v rámci regulérní výuky.

Jak literaturu prodat

Proč tedy studenti nečtou? Protože 
většinově je studentům předkládána 
právě ona mrtvá a hlavně 
vykastrovaná podoba literatury. 
Poslední problém, který se týká 
výuky, je ten, že ve většině případů 
se do učebnic dostávají pouze 
neproblematické texty, texty výchovně 
nezávadné, státotvorné atp. Ptal jsem 
se studentů, jestli v učebnici literatury 
narazili na nějaké sprosté slovo. 
Jediné, které jsem z nich dostal, bylo 
ono šukat v textu z Babičky, což není 
žádný vulgarismus. Takže zatímco např. 
ve filmu se studenti běžně setkávají 
se všemi vrstvami jazyka, literatura 
zprostředkovávaná školou jim zůstává 
mnoho dlužná. I proto v konkurenci 
s filmem jednoznačně prohrává.
 Jestliže chci, aby studenti 
četli, musím jim nabídnout to, co 
má předně vůbec šanci je oslovit, 
a to formou, která není jen proudem 
informací zbavených emočního 
náboje. „Vsaď se, že ty Sonety střelím 
prvnímu, kdo mi přijde do krámu!“ říká 
v legendární scéně v Takové ztrátě 
krve Jiří Suchý. Abychom studenty 
přesvědčili o kvalitách literatury 
(a poezie), musíme se chovat jako onen 
Suchého knihkupec. Musíme předně 
dokázat, aby se studenti zaposlouchali, 
popřípadě začetli. Nestačí říkat, že 
literatura je krása (doprčicužjednou), 
musíme přinést přesvědčivé důkazy.

Nykos
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æNahota a záhyby látky

Berlínský sešit
(Ukázky ze stejnojmenné knihy)

„Z berlínské ulice je vidět na měsíc, 
v berlínských ulicích dlouží se lidský 
stín,“ psal před osmdesáti lety ruský 
exilový neoklasicista Vladislav 
Chodasevič v básni o nočních 
tazích větrnými ulicemi „macechy 
ruských měst“. Bloudili tenkrát v trojici 
– Chodasevič, Nina Berberovová, 
Andrej Bělyj. Já jsem v Berlíně sám 
a nevycházím. Ale stipendijní byt na 
samém konci Kurfürstendammu je 
rozlehlý, protahuje jím, je plný dlouhých 
lidských stínů a doznívajících kroků, 
se smaragdovým bodem měsíce 
pod pětimetrovým stropem.
 Stručně řečeno sestává ze čtyř 
koupelen a jídelny pro čtrnáct 
stolovníků. V jídelně proti sobě bojovně 
tikají dvoje nástěnné hodiny a v zrcadle 
na příborníku, které má tvar nízkého 
komolého jehlanu, se vedle stolové 
desky a židlí v přijatelném měřítku 
odrážejí čtyři zrůdné dětské jídelničky. 
Trnož stolu, tučná a vyřezávaná, 
vypadá jako srna napnutá k vyvrhnutí. 
Jistě, pouze na první pohled. 
Při podrobnějším průzkumu se mění 
v jiné zvíře. Okno do dvora mezi bloky 
a hubený trojramenný lustr na krátkém 
řetězu jsou na tom, pokud jde o světlo, 

mizerně a většinu dne, máme teprve 
září, si dojemně pomáhají. Gigantický 
Stadtplan, který jsem pověsil na jednu 
z prázdných stěn, zrcadlo z žádného 
úhlu nezabírá. Z kvarteta koupelen 
(možná tu býval penzion) se užívají 
jen dvě, třetí slouží jako skladiště, 
ze čtvrté je prádelna. Ale já pro tenhle 
text pustím sprchu v té třetí a budu se 
chvíli dívat, jak pod jemným proudem 
hnědnou krabice s výtisky románu 
některého z minulých stipendistů, 
jak prosakují, bortí se a romány pleskají 
o dlaždice. Pak se zasunu do štěrbiny 
mezi žehlicím prknem, sušáky na prádlo 
a hliníkovými štaflemi, kolem sloupku 
vyřazených květovaných stínidel 
se natáhnu pro mýdlo a přidám horkou 
vodu. Zatáhnu gumovou plentu. Jsou 
nějaké důkazy, že jsem tu kdy byl?
 V přiděleném bytě stopuji svého 
předchůdce. Ten mexický prozaik se 
s oblibou koupal ve vaně obložené 
svíčkami v rudých pouzdrech (jsou 
jich tu desítky a vypadají jako votivní) 
a často smažil. Lepkavá poleva čpící 
kořením se mi zažrala do prstů. Měl 
nejspíš dceru, nebo dvě – každý den 
objevím pod nábytkem dívčí sponku 
ve smotku prachu. Dávám si jednu 
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z nich do vlasů, prohlížím se v zrcadle 
příborníku, lehám si v dětském 
pokoji, pak se dívám z okna. Dnes 
večer zapršelo do kaštanu ve dvoře. 
V protějším neosvětleném okně stála 
starší žena a modlila se. Několikrát se 
vrátila, při modlitbě si upravovala vlasy, 
rovnala závěs, několikrát se zadívala 
přímo na mě. Několikrát jsem se vrátil, 
sledoval její úzkostný výraz, přál si, 
aby zmizela. V noci jsem četl antologii 
básní napsaných na této adrese o této 
adrese. Na ženu modlící se v protějším 
okně jsem narazil dvakrát – jednou 
drží v ruce svíci a na rameni jí dřepí 
korela (volný verš, autorka Američanka), 
podruhé ji autor trochu omladil 
a pojednal jako manýristickou rytinu 
(Maďar, sonet). Pokoj za jejími zády 
zdobí tedy prapodivné trofeje a zdejší

byt je podivuhodná past, do které jsem 
bez veškerého boje padl. 
 Ale teď je ráno. Zbořil jsem domy 
kolem, všechna osvětlená i neosvětlená 
okna – vpravo se rozzářila dálnice, 
vlevo shluk malých jezer (Kleine 
Grunewaldseenkette) se slibnými 
jmény Hubertussee, Herthasee, 
Královské jezero, Dianino jezírko. Hejno 
otáčivých trysek tam kropí travnatou 
pláž, voda pleská o právě vyměněné 
pytle v odpadkových koších. Opodál, 
na Henriettenplatzu, se z kašny 
noří monstrózní hlava říčního boha, 
možná samotného Ókeana. Stojím 
nahý u okna, zpola zakrytý záhyby 
závěsu a na ničem kolem nemám 
účast. Slastně zabírám všechna místa 
a žádné. Jako nějaký mladší, drzý bůh. 
Měním masky. A mám čas.
 

14. září 2004
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æPřed sněhem

1
Volavka trhaně přelétající vagony,
jako by kráčela hřbetem dolů
po dně, mátožně nabírající výšku,
obracející prostor zpět přesně nad mostem.
Halensee zrcadlí jen samá zrcadla.
Ale i na březích, v tom mrazu, obrazy
předcházejí své věci, tak jako rukavice
ruku. Mráz sní. A předvádí se s řemeslem.

2
Celý den i noc svítí z nebe sníh,
večer se krátce mihl zapadaný konec větve,
z mostu jsem viděl zasněženou kolej,
jako bych si ji spletl s něčím živým.
Stav trvá. Myslel jsem, že dnes potkám toho,
kdo na rozloučenou s domem smyje schodiště.
Ale nic. Řekněme, že dnes nikdo neodjíždí.
Sníh dál září nad provozem u pobočky, řekněme.

3
Chodím, vozím se přilehlými ulicemi,
dívám se, jak větrák šlehá mráz,
zírám, ještě za tmy, na tržiště –
kuchyňské světlo v spícím bytě náměstí.
Fasády a větve, větve a fasády,
když se rozednívá s nepřítomnými vranami.
Jsem poblíž, nespěchám, čekám, až začne sám,
pokračuji v pečovatelském diáři.

4
Nad deltou bulváru je nebe rozkrojené,
s jadřincem hejna. Sněžná dužnina
s tolika stopami po ostří
oslepí viadukt, a den se končí.
Oko se rozvírá jen málokdy, ale rozvírá.
Prsty jen občas pohnou ledovými články,
ale pohnou. Jenom pleť, svrchu suchá a vetchá,
jako by rostla dovnitř, zaplavovala svaly,
jako by v žilách tekla průsvitná pleť. 
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5
Od ramen zamrzá řeka v nezasněženém městě,
proud nese obří střepy hal a vestibulů. 
Nebílá napouští hladinu, bloky na nábřeží,
vypnutý stroj říčního horizontu.
U zábradlí se střídají lidé. Vidím je,
jak mluví, ústy visí na hácích páry.
Jeden odchází, jiní přicházejí, dělají si místo,
někdo ukazuje, jako by cosi urovnával na vodě.

6
Vypadalo to, že už padá.
Nebe se nezdvihlo, ale ulice
jako by uviděly skrze něj.
Mráz nepolevil, ale jako by se zbarvil.
Připomínalo to předjaří, tání, přeskočilo to,
nežli v půlhodině racek nad železnicí vrazil na stěnu,
a už se jenom vracel přes bulvár,
pomalu se spolu s okem vracel z barev.

7
Sedávám s ním. Dotýkám se ho.
V duchu – zvlášť když mě přemáhá spaní –
s ním měním místo. Zvedám a ohýbám jeho nohy,
netěžké těžké jak zabité mořské ryby.
Přikrývka bez přestání hýbe němými ústy.
Šero se zasunuje mezi větve, aniž by se vysunulo.
Přemáhám spaní, dotýkám se ho, registruji
všechny bezejmenné variace v zimním pokoji.

8
V obzoru kolejiště hučí třpyt. Odsud z viaduktu
sem tam zvuk doprovodí věc –
a nežli je mráz odtrhne,
chytám se toho jako znamení.
Sníh svítí, nevychází, nezapadá,
i v noci zrní na kolejích a omítkách.
Jdu, sedím, dívám se, vedu diář –
jen to, co upotřebí střídající služba.

prosinec, leden 2004–5
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æProbírka, Storkwinkel

Celou noc vítr zkoušel akáty,
ráno – kos šílel proti fasádě –
šel někdo do práce jak z pohřbu
ulicí zasypanou větvemi,
promočenými, uhlovými
jako ten třeštící pták, přesně tak,
okrové zlomy svítily
jak houby v černém mechu.

Byl jsem tam. Nic to nepřipomínalo.
Kapoty se mi vzdouvaly 
do očí jako lůžkoviny, třeba tak –
z potisku třísek, kůry, listů chycených
na lepkavém plechu (v malých kalužích)
šla chvíli zatuchlina, potom vyvanula.
Moknul jsem, uhelnatěl
pod nebetyčnou kosí fasádou.

8. června 2005

æCafé-Brasil

Sofa cigaretového kouře. Barmanka 
obešla bar a měří hostu (tlustá žena, 
gin) tlak tlakoměrem. Venku se dávno 
rozednilo (z kuželu špinavého shrnutého 
sněhu před vchodem se každou chvíli 
hroutí vrcholek, jako by se skutálela myš). 
Nejenom oči, i vlasy a ústa barmanky 
jsou uvyklé barovému přísvitu. 
 Bar a záda. Skutečný věšák 
ponořený do šera je v zrcadle samé 

světlo a stín. Cukřenka, popelník, 
stojánek s tácky, váza s umělým 
břečťanem: čtyřčlenná rodina. Dělá se 
místo novému hostu.
 Příliš dlouhá šňůra stóry, smotaná, 
tuhá, zašlá, přimáčklá ke stěně, 
chycená ve stříbrné sponě, strnulá 
jako svatá. Květ kaktusu drží pod krkem 
konvičku na vodu. A skrz tu loveckou 
scénu: ulice s baretem drobného deště.

únor 2005
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æLéon-Jessel-Platz

Moje berlínské hodiny německého 
jazyka se postupem času 
proměnily v procházky po městě 
a tlachání po charlottenburských 
a wilmersdorfských kavárnách. 
Odfláknutou angličtinou. Na začátku 
podzimu byla zkáza dokonána 
a němčina našich lekcí se většinou 
omezila na objednávku kávy 
s minerálkou.
 Dnes v Kantcafé – 
po oboustranném tápání, jak se 
anglicky nazývá vosa – jsem učitelce 
Karolině vyprávěl o okurkových 
sklenicích kvasícího rybízového vína 
v oknech babičky Anežky. Vosy se 
obratně proplétaly otvory v napnutém 
balícím papíru, jímž byly sklenice 
zavíčkovány (až teď při zápisu jsem si 
vzpomněl, že babička papír děrovala 
krátkou a starou, kuchyňským nožem 
ořezanou kohinorkou a po tlusté tuze 
ve tvaru přesýpacích hodin zůstávaly 
kolem otvorů šedé stopy), šramotily, tiše 
bubnovaly a rozechvělý papír, který jim 
občas uvízl mezi hrudí a zadečkem, 
nesl a zesiloval navztekaný bzukot. 
Pokusil jsem se učitelce popsat plný 
zvuk, co se tehdy ozýval z otevřených 
oken zatažených záclonami, ale můj 
zásobník vhodných slov byl hned 
prázdný, a tak jsem – z jazykové 
bezradnosti, která neomlouvá – 
vyprávění ukončil jako někdo jiný. 
Nějaký pitomec jí řekl, že – zkrátka 
a dobře – ohledně svého dětství může 
s Adalbertem Stifterem prohlásit, že 
mu v paměti nezůstalo nic než léto, 
které viděl oknem; ani stopa po zimě 
ve vzpomínkách na tehdejší čas. 

Nejenže to bylo trapné. Stifterovu 
větu z autobiografického textu Mein 
Leben, možná poslední, kterou před 
sebevraždou napsal, jsem poprvé 
četl asi před týdnem. Moje učitelka 
pak vyprávěla o lesních mravencích 
– trochu červených, jak řekla – kdesi 
na hranicích Francie a Španělska. 
Když v dětství chodila s dědečkem 
na houby, starý muž často na okraji 
lesa vytáhl kapesník (slovo kapesník 
řekla německy, látkový, zdůraznila 
pak anglicky, a protože jsem jí hned 
neporozuměl, odhodlaně rozepnula 
kabelku pod stolem; rozbřesklo 
se mi a zarazil jsem ji dřív, než se její 
látkový kapesník zjevil) a položil ho 
do mraveniště (řekla jen ant a zbytek 
naznačila rukou, něco pohladila 
nad stolkem; anthouse, navrhl jsem, 
anthill, navrhla ona). Při návratu 
kapesník sebral, sklepal mravence, 
ulehl a látkou čpící sekretem si přikryl 
obličej. Inhalace ho zbavovala 
bolestí hlavy a protahovala dutiny 
líp než šňupací tabák (snuff, jak teď 
nacházím ve slovníku; při rozhovoru 
jsme vystačili se slovy tabák a nos). 
Jeden můj bratranec ostatně, 
vyprávěla dál, trpěl nesnesitelnými 
bolestmi páteře a občas si do takových 
mravenišť lehal naznak. Chtěl jsem 
poznamenat, že to byl statečný chlapík, 
ale nevzpomněl jsem si na správný 
anglický výraz (brave) a odmlčel se. 
Myslel jsem na dům ve Francii, kde 
se učitelka narodila (zmiňovala se 
o něm už dřív). Velký a tmavý zvenku 
i uvnitř, s mnoha okenicemi, protější 
řadou nějakých starých vysokých 
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stromů, v údolí. Se skutečností neměl 
můj obraz společného nic, ačkoliv 
o údolí, alespoň se mi zdá, mluvila, 
i o řadě starých stromů. Říkala o nich, 
že byly zpola uschlé, zanedbané (tak 
jako celá zahrada). Ale já stejně viděl 
vzorný sled stromů, topolů s chlupatou 
kůrou, zdravých, stejně vysokých 
a vzorně prořezaných, s oranžovými oky 
po spilovaných větvích.
 V Kantcafé na rohu 
Schlüterstrasse a Kantstrasse bylo 
prázdno, nikdy tam ve středu v deset 
dopoledne, kdy jsme se scházeli, 
nebylo víc hostů než pět šest. Vyzkoušeli 
jsme i jiné kavárny, ale do Kantcafé 
jsme se vraceli. Učitelka přicházela 
skoro vždycky dřív než já, vždycky si 
něco četla nebo zapisovala do diáře, 
a zvedala oči, až když jsem stál těsně 
u ní a omlouval zbrusu nový pozdní 
příchod. Jak jsem se tak blížil k jejímu 
místu a prohlížel si ji, odhadoval jsem, 
zda je jí padesát nebo třicet pět. 
Dnes jsme zase mluvili o houbách. 
Velmi vysoká, štíhlá, spíš hubená 
blondýna, s malým obličejem, jenž, 
při pohledu zblízka, jako by od brady 
ubýval, se žlutými vlasy, které byly 
silné, ale ne husté – moje učitelka 
němčiny – poslouchala popis jednoho 
wilmersdorfského náměstí.
 Uprostřed Léon-Jessel-Platzu, řekl 
jsem a díval se na portrét od Ernsta 
Ludwiga Kirchnera, který si proti 
mně zapaloval, je kašna ve tvaru 
obrovského hřibu (big, big pilz). Voda 
prýští odněkud ze středu kovového 
klobouku, místo ale vzhledem 
k rozměrům není vidět, a hřib je starý, 
červivý (použil jsem slovník), křapáč (to 
jsem neřekl) okousaný slimáky (slovník) 

a lesní zvěří – sochař do něho udělal 
rýhy a prolákliny, v nichž ponechal kov 
neopracovaný. V deset hodin ráno 
se náměstí naráz probudí, protože 
otvírají dvě zdejší kavárny – Garson 
s bílým prázdným vývěsním štítem 
(drobounkou siluetu tancujícího servíra 
objeví oko až po chvíli) a konfekční, 
slonovou kostí omítnutý Bílý slon – 
a voda začne přelévat klobouk hřibu. 
V tu chvíli navíc slunce pronikne listím 
mladých javorů (na spodní patro větví 
lze dosáhnout rukou), jimiž je náměstí 
hustě osazeno. Vláčný proud vody 
zahlcuje povrch, v mastném lesku 
se objeví modré skvrny a měděnkové 
rozvětvené cákance a nažloutlé 
pupínky, na nichž se voda čeří. 
Některá místa na hlavě houby dlouho 
odolávají suchá, jakoby potřená látkou 
odpuzující proud, který se nad nimi 
poslušně dělí a pod nimi zas spojuje. 
Ale ty suché skvrny ve tvaru ovoce se 
postupně smršťují, a pak náhle jejich 
prostředkem prokličkuje úzký pramínek, 
k němuž se vzápětí přitáhne (s trochu 
neskutečným cuknutím) voda z obou 
stran. Zprvu je vody málo a kopíruje 
hluboký klobouk, na okrajích se ohýbá 
a pokračuje nejprve po vnitřní straně 
a pak po kuželu nohy, kde se v okusech 
ztrácí. Ale po chvíli, naráz, je všechna 
trpělivost naplněna a odspodu se spustí 
stěna crčící vody. A další. Gigantická 
nacucaná houba stojí uprostřed 
v temných pestrých barvách a její tlustý 
zvuk si bezohledně dělá místo v těsném 
podhoubí náměstí.
 Učitelka neměla jasno v tom, 
o jaký druh hřibu se jedná. Zbrkle 
jsem prohlásil, že sochař měl na mysli 
houbu s tmavě hnědou hlavou, která 
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je na spodku žlutá. Když se vnitřní 
strana zmáčkne, žluť modrá. Namítla, 
že takový hřib – jde-li vůbec o hřib – 
mívá oválnou, nikoliv kuželovitou nohu. 
Houba, kterou – jak si z mého popisu 
představuje – sochař zobrazil, má 
spodek mléčně bílý nebo nahnědlý 
(milchcafé color). Zanedlouho jsem 
kapituloval a uznal, že jde spíše 
o pravák (nebo snad poddubák, under 
oak pilz?) nežli o panský. Nedovedl 
jsem to ale vyjádřit, protože doslovné 
překlady krajových jmen k ničemu 
nebyly. Nerozuměli jsme si a potáceli 

se v popisech tvarů a skupenství 
a odstínů. Ke konci jsme hřib z Léon-
Jessel-Platzu začali kreslit.
 Nežli lekce němčiny skončila, řekl 
jsem Karolině, že by s úspěchem mohla 
dávat hodiny kreslení. Vyprávěla mi 
o tom, jak kdysi v Anglii brala soukromé 
hodiny kreslení ptáků a květin. Vyprávěl 
jsem jí, že v Cambridgi jsem vlastníma 
očima četl vývěsku (na domku 
s japonskými posuvnými dveřmi a okny 
zarostlými psím vínem, dogs grape), 
na níž učitel nabízel hodiny kreslení 
ptáků za soumraku. Nevěřila.

podzim 2005
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Zápisky ze Saint-Nazaire
(Ukázky ze stejnojmenné knihy)

Dnes poklidné, olejovité moře; těžké 
plochy vody jdou daleko, jednou 
se překrývají, podruhé prostupují.
Trojdílná, na dvou místech rozhlodaná 
ryba.
Vlny přes škeblový nános – jak to zní, 
tak to zní.
Plage de Saint-Nazaire, hleny 
vyvržených medúz; moře kašle.
Laloky vyžehlené látky na zadcích 
starců ráno u baru.
Záda s vyčuhujícími, prohnutými cípy 
dnešních novin a včerejší cípy čeřenu, 
pomalu taženého z moře.
Báseň, rozložená na dodržených 
cézurách jako na kmeni.
Barmanka U delfínů; to není řeč – skoky, 
kaskády nad umytými skleničkami.
Prázdný bar: šlahouny chromovaných 
opěradel.
Nejméně půl hodiny denně se zabývám 
průvanem.
Bar se plní a vyprazdňuje jako plíce 
kuřáka.

Most přes ústí: zdá se, že auta mají 
vypnuté motory a motor, který je 
pohání, skrývá špatně viditelná 
konstrukce.
Na balkonovém stolku mých sousedů 
se v pravidelných intervalech střídá 
teplé jídlo a mokré prádlo; člověka, 

pokud tam vůbec nějaký bytuje, 
nevidět.
Parfém na balkoně a nikde nikdo: 
hledá podpaží.
V celém bytě zavřené okenice, 
otevřená okna.
Při pozorování oceánu často vůbec 
nedokážu rozlišit, co je hra světla 
a co kvalita vody.
Kalné sklo vyplivnutých medúz; zábrus; 
kytka průsvitné pryže; míč v pláži; zákal.
V přítmí: slunce škvíry, paprsky záclon.
Nevypláchnuté plastikové koše 
a přepravky na kotvících člunech, 
skvrny, fragmenty krust, šlem.
Čárky, středníky, dvojtečky, pomlčky.
Soubor, uložit, soubor, zavřít, 
soubor, konec.
Balkon, uložit, balkon, zavřít, 
balkon, konec.

Bokem a šikmo odplouvající nákladní 
loď.
Jeřáb vykládá hlínu z lodi – opatrně 
a soustředěně, přihrbený, jako stařec.
Co jsem dnes dělal jiného, než listoval 
ve slovnících: bassin a kiseja, phare 
a kolpak?
Mrtvý dravec, možná ostříž, mezi čluny 
zakotvenými ve vnitřním přístavu; 
houpal se břichem dolů, lehounký 
a ubohý, s vykrojenými ramínky křídel.



I/09 17/84

Petr Borkovec

Parník odrazil a stojí, pod ním podjíždí 
jeho odraz.
Hladina, pulci světel míří na hloubku.

Starý motiv: světla rozsvícená do světla.
Stěžně na sebe strhávají pozadí.
Prohýbající se haly okolo kovové 
hladiny.
Malý hnědý motýl – jako by vyletěl 
z filtru cigarety od protějšího stolku.
Dívka u stolku naproti – jak je podobná 
svojí matce, kterou jsem nikdy neviděl; 
totéž někdy s věcmi. S lidmi ustavičně.
Nějaká slavnost: špízy plachetnic 
bodnuté do stěny zdymadla. 

Nejprve šla do vody ona, on zůstal 
na dece; pak se opatrně koupal on, 
ona se natírala krémem a četla; nikdo 
jiný tam nebyl; dvě pobřeží. 

Stíhačka nad pobřežním mořem se 
obrací vzhůru bílým slizkým břichem 
a posílá ke břehu jedno hejno racků 
za druhým.

Do cizího slabičného rozvrhu doplňuji, 
co mě první napadá:
Lovící racek, změněný
ve výstřik pěny, vzápětí tuhne,
a jako by se odrazil,
bez hnutí stoupá nazpět k ostatním.

Nelze vlastně, několikrát jsem to zkoušel, 
přeložit báseň úplně jakoby s rýmy, 
které by se ale nakonec nedostavily; 
když je třeba přeložit rýmovanou báseň 
nerýmovaně, musí se s tím záměrem 
pracovat od začátku.
Ubohé přechodníky, na něž se tak 
dobře rýmuje; z překladu vždycky 
nakonec vyškrtnuté nešikovné 
pohádkové bytosti: skřítci Přechodníčci.
Zvuk, který se – zvlášť večer – 
v dlouhých, ale pravidelných 
intervalech ozývá z přístavu: pád prkna 
na hromadu prken.
U Chodaseviče s jeho odblesky 
a ozvěnami věcí je často nebezpečné 
rýmovat dvě konkréta, zvlášť 
ve čtyřveršových slokách, o dvojverších 
nemluvě. 
Slovo „ruka“ pokud možno udržovat 
v rýmu.
Bar v okenici ještě svítí: stolky, sklapnuté 
slunečníky, couvající auta.

Ráno, v půl šesté: světlo východní strany 
a světla na pevnině míří k sobě, pak se 
shodnou na stejném odstínu a rychle 
pokračují dál.
Celý den zataženo – bar Hermes 
končí dřív; a vůbec: psací stroj Hermes 
Baby, v úplně jiném baru stroj na kávu 
Hermes, v televizi Hermes House Band 
s remixem Live is life.
„Okna“ haly, udělaná prostě tak, 
že na určitých plochách je plech 
ponechán jen v jedné vrstvě, kterou 
prosvítá světlo – nikdy předtím jsem to 
neviděl.



I/09 18/84

Petr Borkovec

æVypuštěný rybník

Driblující roj muchnic; 
v puchýřcích otisk skokanů a vážek,
zelené, jasnoskvrnné snění; 
ulitka nosík nahoru
drolí se, sotva přiblížím ruku,
ale ostrý okraj palci vzdoruje:
zní to jak soví vábnička,
když s tím nástrojem vkráčím
do letního lesa, mezi sovy.

æSlepé rameno

Na skládce stojí stromy vedle meter,
podloží kamenů se válí s pořekadly.
Nech to. Slepenec jara
tu potahuje okraj loňské záplavy.
Ještě to trčí, a už otisk.
Celé jak záběr z pralesní války.
Dívej se: láhve olše první pruty zajíc
v zasluněných hexametrech pole.

***
(Z nových básní)

æ***

Pak, už ve tmě, roháč 
lepí, rozlepuje hrušňové listy,
dva další mění patra dubu
v kožená křesla plná drobků.
Lehátková křesla, ta neskutečná,
šermují a plandají v zahradě jak řeči –
ani sedět, ani ležet, všechno špatně,
ale nakonec v tom usneš. 
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Petr Borkovec
æNa kulaté výročí

Na kulaté výročí
s drobnokvětou listopadkou,
co sama vypadala jako hrob.
Přijeli jsme pozdě.

„Mně, tvojí mámě, se zas zdálo o mámě
(tj. dost, že sis vzpomněl, 
že máš taky mámu),
vyčítala mi a vyčítala
(tj. chci dělat, dělám všechno jako ona,
ale jak můžu, když přijedete pozdě,
vždycky jedete pozdě,
já si to k mámě nikdy nedovolila).“ 

Drží slepice, zeleninu, smutek na výročí.
Králíky už ne. 
Drží záhony floxů, hrob a pohlednice.
To všechno se sobě podobá.

Na hřbitov jsem nešel sám.
Jedna rohová lípa kdovíjak padla,
seřízlá tak těsně u země,
jako by se mělo nějak pokračovat.
Výhled v tom místě byl volný,
jako by podsekli i zeď.
Chtějí pokračovat.

Na houby jsem nešel sám.
Rostly, ale v kraji   
posunutém jako po povodních.   
Nehledal jsem hřiby, ale lesní cestu,
vchody v borovicích, posed atd.,
a košík byl vrchovatý, už jsme nesbírali,
to je vždycky hrozné.
Nechávali jsme tam panské 
jak mladé nádory,
napumpované purpurem
pod propukající hnědí.   
Jako by stály pod vodou. 
„Nejvíc hub nacházíš, když bloudíš.“

Chtěl jsem M. zavést k rybníkům,
proslulým korálkovými šídly,
ale za hrází jenom svažitá pole,
a celá hráz – jak jsem pak uviděl –
byl jenom cípek smrkového lesa, 
sužovaný chapadly a vaky maliní.
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æPetr Borkovec

(* 17. dubna 1970 v Louňovicích pod Blaníkem)

Od roku 1992 do současnosti redaktor revue Souvislosti. Pracoval jako redaktor 
Nakladatelství Lidové noviny, Literárních novin, vedl přílohu deníku Lidové noviny 
Umění a kritika. Nyní vyučuje na Literární akademii v Praze a je šéfredaktorem 
revue Rukopis. Vede edici literárních čtení v kavárně a knihkupectví Fra.

Vydal básnické sbírky Prostírání do tichého (1990); Poustevna, věštírna, 
loutkárna (1991); Ochoz (1994); Mezi oknem, stolem a postelí (1996); 
Polní práce (1998); Needle-Book (2003). V roce 2002 publikoval volný cyklus 
dvanácti básní s názvem A.B.A.F. (Opus). V roce 2005 vyšly pod názvem 
Vnitrozemí sebrané a nové básně 1990–2005 (Fra). Pouze německy vyšly 
eseje o poezii Aus dem Binnenland (Drážďany 2006) a kniha krátkých próz 
Amselfassade. Berline-Notate (Berlín 2006). 

Petr Borkovec překládá z ruské poezie 20. století (knižně: antologie 
U řek babylonských, Vladimir Nabokov, Vladislav Chodasevič, Jurij Odarčenko, 
Jevgenij Rejn). Spolu s koreanistou Vladimírem Puckem přeložil antologii dvou 
forem klasické korejské poezie sidžo a kasa Jasná luna v prázdných horách. 
Spolu s religionistou Matyášem Havrdou Sofoklovo drama Král Oidipús 
a Aischylovu Oresteiu.

Berlínský sešit a Zápisky ze Saint-Nazaire vydalo nakladatelství Agite/Fra v Praze 
roku 2008.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Brixen 25/8 1852

 Milý příteli!
 Nyní, když se přibližuje zima, potřeboval bych přece nějaké věci z domova.  
O to tě ale prosím, abys to ani den nezdržoval, poněvadž bez toho, než sem kistna 
z Prahy přijde, ještě nejmíň 6–7 neděl uplyne, neb sem je špatná komunikace. 
(Posledně za věci poslané přes Vídeň musel jsem hodně platit, mnohem více než 
z Prahy a za stejně těžkou velikou kistnu).
 Věci, které bych potřeboval, jsou následující:
 1. Na levé straně mého psacího stolu jest jedno šufle naplněné samými malými 
popsanými cedulkami, které jsou dílem v balíčkách svázané, dílem jen tak leží. Ty mi 
tedy spakuj do papendeklového kartánu, aby se nepomíchaly, ber je jak leží, jen ty, které 
jsou stejného formátu, můžeš dát pro snadnější srovnání vedle sebe. Vyber si ale takový 
kartán, aby byl plný, aby se mi na cestě nepomíchaly; kdybys žádný neměl, můžeš ho 
za hodinu jen zhruba udělat.
 2 . V jednom velikém šufleti psacího stolu, a sice po té straně ke dvéřům, najdeš 
rozličné spisy mou rukou psané a mezi nimi jeden balíček s nápisem: Práce historické. 
Z toho vem výtah historie polské. Tyto věci pošli mi hned po poště: napiš na to: 
Bücher und Landkarten. 
 3. Mám tam theku místo podkladku k psaní potaženou zeleným pressovaným 
engl. plátnem (jako kůže). Tu mi pošli, ale jen prázdnou, je-li v ní co papírů, tedy je 
vyndej a dej někam na hromádku, aby zůstaly pohromadě.
 4. Těžší komise bude pro tebe tato: Vyhledat z mých spisů potvrzení (kvitanci) 
von der Prager Landeshauptkassa, že jsem složil kauci na Slovana, totiž dvě 4½% 
metalliky N. 2891 per 1000 zl. a N. 2946 per 916 zl. 40 kr. stř. Poznáš ji lehko 
mezi jinými dle toho, že tištěný formulář. Najdeš ji buď v nejhornějším šufleti napravo 
v mém psacím stole, neb v balíku, kde jsou samé ouřední spisy, žaloby atd. na mne 
pohromadě, aneb konečně v jednom balíčku, kde jsou mé staré pasy, atesty atd. a jenž 
má nápis:
 Ohne pass da ist der mensch ein Thier
 freier Mensch da tauscht kein Hund mit dir!
 Kdybys ale tento spis brzy nenašel, nezdržuj proto zásilku ostatních, bez toho ho 
musíš ve psaní poslat, k věcem ho nepřikládej.
 5. Dále mi pošli můj veliký atlas in folio, je vázán v englickém plátně, asi 
50 map.
 6. Pro Julii přilož ten náš kostkovaný modrý a bílý tepich, co mám 
od maminky, a pak starý barevný štráfovaný kafetuch (žlutý a červený).
 N. B. Odpověz mi brzy.

       Tvůj H. B.

Dopisy
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda Praha 8. 3. 2008

 Drahý příteli,
monotónní rytmus mých staromládeneckých dnů dostal pořádnou 
trhlinu. Konečně je co psát. Paradoxně za to může můstek, 
přitom můstek by měl trhlinu spojovat, a ne ji vytvářet. 
Na Můstku s velkým M stál ještě větší kufr. U něj ženská. 
Jakmile mě zmerčila, zastavila mě a jestli bych jí nepomohl 
do metra. Co se dalo dělat, odvláčel jsem kufr na jezdící 
schody a na nástupiště. Pomohl jsem jí ještě i do vagónu, 
shodou okolností jela mým směrem. Na sedačce u dveří 
se rozvaloval nazrzlý spratek s dreadama a sluchátkama 
na uších. Žena ho nabrala kufrem do šimpánu a hned měla 
místo. Vyndal jsem z kapsy noviny a četl si, občas jsem ale 
mimoděk mezi písmeny o ni zavadil očima. Upoutala mě její 
boubelatost. Naducané tváře. Pod černou halenkou dominovalo 
mohutné poprsí a na bocích se jí rýsovala roletka drobných 
faldů.
 Vystoupili jsme oba na Palmovce. Už mi ani nemusela 
říkat. Prošli jsme podchodem pod stanicemi autobusů 
k Delvitě. U ní jsem kufr postavil na parapet výlohy 
a s boubelatou ženou se rozloučil.
 „Nepomoh‘ byste mi ještě kousek? Už to není daleko.“
 „Musím do krámu nakoupit večeři.“
 „Jen běžte, já na vás počkám.“
 „Ale ne. Tak kam?“
 „Do Světovy.“
 Sebral jsem kufr a vyrazili jsme. Kufr byl těžší 
a těžší. Přehodil jsem si ho do druhé ruky.
 „Už jenom kousinínek,“ řekla boubelatá žena a ukázala na 
dům č. p. 4.
 Kouknul jsem do schránky, samé letáky.
 Pokud by ses v tom hodlal nimrat a připadne ti divné, že 
nahlížím do schránky v cizím baráku, věz, že ten dům je můj. 
Teda můj, bydlím v něm.
 Boubelatá žena zatím přivolala výtah.
 „Do kterého?“
 „Do třetího.“
 „Já taky do trojky.“
 „To jste měla říct hned, že jdete k Šormovům. Kdo to ale 
moh‘ tam na Můstku tušit,“ zasmál jsem se a ještě naposled 
vynesl kufr z výtahu. Odemkl jsem dveře – a boubelatá 
žena se nahrnula ke mně do předsíně. Dovedeš si tu situaci 
představit? Zmohl jsem se jenom na otázku:
 „Vy nejdete k Šormovům?“
 „Ne,“ odpověděla boubelatá žena samozřejmě, jako by 
ukrojila krajíc chleba. Zato já jsem z toho paf. Musím si to, 
co se dneska stalo, srovnat v hlavě, potom ti napíšu víc.

         M.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Brixen 20/9 1852

 Milý příteli!
 Tvoje poslední psaní jsem dostal a očekávám zatím to druhé slíbené, a proto ti 
nechci odsud dříve psáti. Vláda mi zde dává jen 500 ročně, a poněvadž, jak nahlížíš, 
s tím vyjít nemohu, žádám tě, abys mi poslal 100 zl. stř. Budu je potřebovat koncem 
tohoto měsíce, poněvadž mi přijdou platy za byt a stravu a s tím, co zde mám, 
nevystačím. Buď tedy tak laskav a odešli mi je  h n e d  po obdržení tohoto psaní.
 Pořádné psaní dostaneš ode mne brzy.

       H. B.

 Neříkej o těch 500 nikomu, nač to potřebujou ti šosáci vědět: nepřidají mi tak nic.

 Na druhé straně lístku napsáno:
 Tuto ceduličku odešlete hned, dejte ale na to svůj couvert. Nepromeškejte ani 
den, prosím Vás, Adelheit, dejte to sama na poštu.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Praha 14. 3. 2008

 Drahý příteli,
 fascinovaně jsem přihlížel, jak boubelatá žena rozevřela 
kufr a kabáty a šaty a svetry zaplňují skříň, ve které bylo 
předtím všehovšudy jediné osamocené ramínko a na něm moje 
bunda bushman. Boubelatá žena ji vyhodila. Podle ní v ní 
vypadám jako trestanec nebo ukrajinský dělník. Namítnul 
jsem, že podobnou bundu má Kremlička.
 „A vypadá v ní jako ukrajinskej trestanec.“ 
 „Jak to můžeš vědět?“
 To už jsme si tykali.
 „Stačí se podívat.“
 Naše bundy byly dokonce v televizi. V lednu jsme v nich 
na Staromáku s Kremličkou recitovali básně proti mrazu.
 „No právě. Viděla jsem vás a dej ji sem. Kde máš 
odpadkovej koš?“
 Radši jsem šel do kuchyně postavit vodu na grog. 
Boubelatá žena začala vytahovat boty, od lodiček po kozačky, 
plný botník. 
 „Kam si mám dát klobouk?“
 „Pověs ho kanárovi na zobák.“
 „Ty máš kanára?“
 „Ne, ale nedivil bych se, kdybys ho vytáhla z toho 
zatracenýho kufru i s klecí.“
 „Pitomečku.“
 To pitomečku vyznělo z úst boubelaté ženy tak, jako 
by řekla docela jiné slovo. Už jsem neprotestoval, když 
z kufru vyndala peřiny, talíře, vonnou svíčku, podprsenky 
a kalhotky a punčochy a balík menstruačních vložek, kompot 
se zavařenými kdoulemi, sadu ručníků, to bys nevěřil, co se 
do kufru všechno vejde.
 V konvici se dovařila voda. Než budeme pokračovat 
ve vypakovávání, měli bychom se posilnit. V tomhle okamžiku 
provoněném grogem se s tebou loučí-

        M.



I/09 25/84

Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Brixen 14/12 1852

 Milý příteli.
 Musím ti oznámit, že tudy jel Věžský s celou rodinou. Tenkrát ale jsem měl 
znamenitou nehodu, a to sice již po druhé. Letos jen dvakrát se mi trefilo, že zde 
byl někdo z Čech, a po každé jsme nebyli právě doma. Je zde totiž malou hodinku 
od našeho bytu na konci pivovar se sklepem ve skále, kam častěji chodíváme s Julií 
a se Zdenkou odpoledne, a když se tam někdo cizí přihodí (neb jest to nejznamenitější 
východ u Brixenu), zdržíme se tam trochu déle. Se zdejšími bez toho je málo co mluvit. 
Před nedávnem sem přijel můj spolužák Hodinář, co nás s Julií kopuloval a Zdenku 
křtil, ale zrovna ten den zdrželi jsme se s jedním cizozemským fabrikantem tak dlouho 
v pivováře (NB. tam se sedí pod kaštany), že jsme přišli asi v ½ 10 domů. Našel 
jsem ve dveřích cedulku, ale mnoho to nedělalo, neb zde zůstal celý druhý den a celý ten 
den jsme prohovořili. – Podruhé zas byli zde Bavoři a též se dlouho zdrželi a mezi 
tím časem byl zrovna Věžský u mne; poněvadž zrovna trefil, když zde byli pro víno 
(pod domkem má sklep hostinský), mohl nahoru a zavěsil mi visitní cedulku na kliku 
mého pokoje. Poněvadž obyčejně, když pozdě domů přijdeme, ani do svého pokoje 
nejdu, nýbrž hned spát se ubíráme, byl bych se to byl až ráno dověděl. Ale náhodou 
jsme se v pivováře hádali o oekonomii, a já pravil, že v Anglicku již vykrmili jednou 
prase na centů. – Julie tomu odpírala. Když jsem byl již svlečen, vzpomněl jsem si 
na to a šel jsem do pokoje svého pro knihu, abych ji přesvědčil. Tu jsem našel visitní 
kartu (jaká náhoda! Věžský je právě tak silný vychovávatel prasat), honem jsem se 
zas oblékl a šel k elefantu. Zrovna ale již odešli do pokoje, a poněvadž byly paničky 
při tom, nemohl jsem již tak pozdě k nim. K mrzutosti své jsem se dověděl, že zde 
byli celé odpoledne a že odjedou ráno o 5½. Přece však jsem neopominul aspoň ráno 
k vozu se dostavit. Ačkoliv jinak na něho mnoho nedržím, zde bych byl přece rád s ním 
promluvil. (Ne abys mu ale vypravoval o tom praseti, on by myslil, snad že to má být 
nějaký hloupý vtip.)
 Tvůj
       H. B.

N. B. Divím se, že jsem ty žádané knihy, mapy atd. posud od tebe nedostal. Já na to 
den ode dne čekal a skoro za jisto jsem měl, že to již okolo 3–4 t. měsíce zde být musí, 
a zatím doposavad nic.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Praha 25. 3. 2008

 Drahý příteli,
 dějou se divné věci. Boubelatá žena vyrolovala rtěnku, 
místo válečku purpurové červeně z ní ovšem vyčouhnul žlutý 
zadeček. Zašmrdolil se a ze rtěnky se vysoukala včela. 
Rozletěla se po koupelně; v zrcadle, před kterým se boubelatá 
žena líčila, se z ní staly dvě. Dvě se odrazily v zrcadlových 
dvířkách galerky nad umyvadlem a byly čtyři a osm v odrazu 
zrcadla naproti a šestnáct a dvaatřicet. Zanedlouho navzájem 
se zrcadlící zrcadla udělala ze rtěnkové včely mnohočetný 
roj. Zakroužil koupelnou a vletěl do pokoje. K usazení 
si vybral komodu. Snad že barvou připomíná květy slunečnice.
 Komoda si zaslouží, abych se o ní zmínil drobet 
obšírněji. Před dvaceti lety jsem našel v novinách inzerát 
na nábytek za odvoz. Na Kampě v domě s modrou liškou 
odlifrovali kohosi do domova důchodců a co tam s nábytkem. 
Komoda, jak asi tušíš, je z téhle pozůstalosti za živa. 
Zrcadlo v koupelně a galerka jakbysmet a stůl, za kterým 
momentálně sedím a píšu ti tenhle dopis.
 V únoru jsem marodil s chřipkou a nemohl odevzdat do 
Dobré adresy materiál pro březnové číslo. Obhospodařuju 
tam rubriku Z antikvárních banánovek. O ní někdy příště. 
Šéfredaktor Švec přišel ke mně domů, a jak jsem byl 
fascinovaný já v minulém dopise, byl teď fascinovaný on:
 „Ty vole, já si připadnu, jako bych se propad o dvacet 
let zpátky do dětství a byl u svojí babičky.“
 „Nebydlela na Kampě?“
 „Jasně, že jo. Jak to víš?“
 Obzvlášť ho brala komoda. Chtěl ji koupit stůj co stůj, 
nabízel za ni na naše poměry horentní prachy. Neprodal jsem. 
Kdyby ale býval řekl za odvoz, byla by jeho. Na něco jsem 
sentimentální jako kokota z rodokapsů.
 Komoda se tedy stala příbytkem pro včely. Bůh ví, 
co se uvnitř děje. Hučí to v ní, tepe a praská. Čas od času 
se ve škvíře nad horním šupletem objeví hrabající včelí 
nožky. Zítra, až půjdu z oběda, musím zajít do antikvariátu 
a nakoupit nějakou včelařskou literatu
 ru M.

A rum na grog taky
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Brixen 1/3 1853

 Milý příteli.
 Brzy sem dostanu, jak slyším, kolegu, a sice jednoho biskupa uherského barona 
Brehmera, kterýž prý byl již dvakrát k smrti odsouzen a také již dvě léta seděl 
ve vězení a nyní z milosti přijde sem až do smrti, tj. jak dlouho Bůh dá. On ale nebude 
ve městě samém, nýbrž v klášteře augustinském, který leží od Brixenu asi tak daleko 
jako Rozkoš od Brodu. Také, jak slyším, nesmí ani z kláštera vyjít, leda do zahrady. 
Proti němu jsem tedy já ještě kubík – nebyl jsem ale také ani jednou odsouzen.
 Co se týče včel, radím ti, abys nehleděl tak tuze na velký počet úlů 
a na rozmnožení, co bývá chyba každého začátečníka, nýbrž jen na silné roje. 
Neb u včel je to znamenité, že čím silnější (četnější) je oul, tím míň snědí 
na zimu, což se vykládá tím, že je tepleji a že včely, kterým je chladno, v zimě 
více žerou pro zahřátí. Já zde mám dva výborné spisy o včelách a jeden ti pošlu. 
Až do nejnovějších časů byli včelaři ve hlavních věcech v bludu. Způsob oulů 
ale, který máš, je sice dost dobrý, přece však není nejlepší. Radím ti, abys si (pro 
zkušenost) dal udělat jeden oul jiného způsobu. On musí být arci z prken aspoň na 
coul tlustých. Hlavní jeho vlastnost je ta, že díly jeho nejsou jeden pod druhým jako 
u slaměných oulů, nýbrž jeden vedle druhého. Jest totiž 8 rámců, každý 18 coulů 
vysoký, 10 hluboký a ½ coule široký. Ty rámce se petličkami neb jinak prakticky 
dohromady spojí. Poněvadž včely s vrchu dolů pracují a jen nahoře vždy násadu 
(vajíčka) kladou, pak všechny koláče (plásti Honigfladen) kolmo (sekrecht) stojí: má to 
tu výhodu, že se může rozložit dle libosti a vybrat, cokoli se hodí. Hlavní ale výhoda 
je ta, že se včely nikdy nerojí samy, nýbrž že rojení včelař, když tuto výhodu a potřebu 
uzná, sám způsobiti může. Když totiž oul je silný a plný, rozdělí se oul na dvě polovice, 
ke každé přidají se 4 nové rámky prázdné, a dva ouly jsou z jednoho. Poněvadž 
se totiž tou manipulací nejen med a práce, nýbrž taky včely a vajíčka skoro na dvě 
stejné polovice rozdělí, je matka v jedné polovici a v druhé se brzy nová matka vylíhne 
(neb že včely bez matky hned zahynou, je pouhá pověra, naopak ony si, když jsou silné 
a zásobilé, hned matku samy udělají a je vyzkoumáno, že nejen z vajíček královských, 
nýbrž z každého vajíčka i sprosté včely při jisté manipulaci včel královna se vylíhne.)
 Všechno čekání na rojení, chytání etc. tím je odstraněno, a co hlavní věc, také 
všechno to neužitečné rojení 2, 3, 4krát za rok, jako při slaměných oulech bývá.
 Ostatně myslím, že by bylo prakticky nic neškodilo, kdyby místo 8 rámců byly 
jen 4 v každém oulu, a za to 3 coule široké. Nebylo by s tím pantlování a resultát 
ten samý.

      S Bohem H. B.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Praha 1. 4. 2008

 Drahý příteli,
 boubelatá žena je samá naducaná oblina, nicméně mnohé 
z toho, co jsem považoval za faldy, jsou svaly. Uvědomil jsem 
si to, když jsem ji viděl ohánět se sekáčem. Dopoledne jsem 
byl v Klementinu prostudovat čtyřsvazkové arcidílo Čeňka 
Habarta Sedlčansko, Sedlecko a Voticko: popis a dějiny krajiny 
mezi stříbropěnnou Vltavou a památným Blaníkem a vylíčení 
života jejího lidu (1928). Slíbil jsem boubelaté ženě, že se 
za ní z knihovny zastavím v řeznictví. Zrovna bourala. 
Sundala z háku vepřovou půlku a odseknula hlavu s lalokem. 
Nabrala dech, až se jí prsa vzedmula, a během toho nadechnutí 
si naměřila ránu. Od námahy jí do stružky mezi vzedmutá 
prsa stekl curůček potu. Nad špalkem visel obraz čuníka 
s vyšrafovanými čarami, něco jako bývaly krejčovské střihy 
v Burdě, tady to ale byly řeznické seky. Prásk!
 Z pohybu sekyrou jsem vyrozuměl, že mám zavřít oči. 
Na zavřená víčka mi boubelatá žena položila dva na palec 
silné plátky krkovice. Kolegyně v krámě na nás spiklenecky 
zamrkala a hodila na váhu třicet deka debrecínky.
 Naproti na kostelní věži odzvonilo čtvrt na pět. Přitom 
bylo krátce po poledni. Rafije na ciferníku hodin ukazovaly 
půl deváté.
 ?
 Udělal jsem krkovičky na houbách s americkými 
bramborami. Když jsem je dával do trouby, napadlo mě, 
brambory přece pocházejí z Ameriky, proč k nim ještě 
dodávat americké? Francouzské brambory jsou úplný nonsens. 
Francouzská je Eiffelovka. Od téhle věže se moje myšlenky 
vrátily k věži kostela u řeznictví. U večeře jsem se zeptal 
boubelaté ženy, co má znamenat to rozhašené různočasí. Údajně 
je kvůli farářovi. Při kázání pindá koniny, tak aby nevěděl, 
kdy je mše.
 Zajímalo mě, jak to vypadá uvnitř kostela. Byl to 
kostel tichých modliteb se zvučnými amen - údery sekáče mojí 
boubelaté lásky, které sem doléhaly přes ulici.

 Rozdělení úlu na svislých rámcích je praktické, jenomže 
u mne o rámcích nemůže být řeč. Můj komodový úl se naprosto 
odlišuje od všech myslitelných typů úlů. Medník si včely 
zbudovaly v horním šupleti mezi košilemi. Pod ním mají 
v ponožkách plodiště. Do huňaté vlněné fusekle, kterou mám 
do pohorek, založily matečník. Ven vylézají ze šuplat dírkami 
po klíčích. Klíče v komodě nebyly už tehdy, když jsem ji 
přivezl z Kampy. To se s klíči stává, v každé domácnosti 
jsou nějaké, co nepasují do žádného ze zámků a nikdo netuší, 
kde se vzaly. Za česno slouží ozdobné mosazné úchytky ve tvaru 
lvích hlav. Včelám se v jejich hřívách dobře přistává.
 Tvůj
    M.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Brixen 24/9 1853

 Milý příteli!
 Však jsem si již myslil, že dávno na mé psaní neodpovídáš, a měl jsem v úmyslu 
zase ti psát. Tím radostněji mě včera k večeru tvé psaní překvapilo, které jsem dostal 
náhodou v zdejším pivováře, kdežto jsem seděl s jedním krajanem, zdejším mydlářem. 
On právě dnes odjel do Čech vyzdvihnouti si dědictví po svém otci. Má zde fabričku 
mydlářskou a prodává též ve svém krámě oleje, tak jsem mluvil s ním o cenách olejů. 
Zde stojí řepkový olej 361½ zl. R. W. tj. 30 zl. 25 kr. stř. ! ! Dřevěný je zde 
dokonce za 56 zl. R. W. (Reichs Währung je ke stříbru jako 6:5, totiž 5 zl. stř. 
je 6 zl. R. W.), dle toho vidíš, že zdejší cena řepkového je taková, že by se i od nás 
sem prodávati mohl –
 Zdeňka byla teď právě nemocná, měla vyraženinu (Masern) a týden ležela, 
při tom takové zacpání, že krom medicin pro uvolnění jeden den 11 (jedenáct) klistirů 
dostala, než byl resultát v hrnci. Je na nás ale teď tak přivyklá, proto že je celý den 
okolo nás a s námi spí: tuhle ráno mi povídala: Já tě mám ráda jako ten kopec, 
jako to nebe. (Totiž nic většího neměla na porovnání, neb zde vidí jen ty ohromné 
kopce.) Často se zasměju její tyrolské němčině: des ischt mir glei = je mi to jedno, 
i kim geschwind, já přijdu hned atd., was hascht den epper, co to asi chceš, du giebscht 
mir eppes feines, ty mi dáš něco hezkého atd. My ji neučíme schválně lepší němčinu, 
a mluvíme s ní pořád jen česky. Její jméno zde nikdo neumí vyslovit, říkají jí: Štinkele 
aneb Senka. Ona zas ze své strany říká místo Max = Raks, místo Julius Lululus 
a jednomu chlapci „das Otto“, neb bere Otto dle českého za neutrum.
 Rád bych něco zvěděl o I. W., sám psát mu teď nechci a on mi také již skoro 
rok nepsal, a poněvadž se tam nyní znamenité věci dějí, často na něho vzpomínám. 
Nerad bych mu ale odsud psal, a nerad bych též, aby od tebe šlo zrovna psaní, 
neb naše policie zvlášť tam vidí pořád strašidla a nebere ohled na žádné přátelství.
 Taky tě musím upomenout na to, že s počátkem února 1854 nastane nová celní 
smlouva mezi Rakouskem a Pruskem, čímž se okolnosti obchodní a fabriční v Čechách 
nesmírně promění. Hleď si zaopatřiti v čas nové celní tarify.
 Piš mi zas brzy.
 Jak to stojí s mými věcmi etc.
 Tvůj

      H. B.
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Borovský / 
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Brixen 25/9 1853
 
 Ještě dodatek ke včelám:
 krmení pro ně připravíš takto. Na 1 lib. medu vezmi asi 1½ žejdlíka 
Melissenthee, a když se to smíchá, přidej buď skleňku (štampl) dobré kořalky neb 
½ žejdlíka červeného vína. To je dobře všem včelám dát z jara, když se čistiti 
a vyletovat začínají, ale jen každým asi 2–3 krát, a sice vždy najednou asi 4–6 lotů 
toho a tu porci na dva dni. Tím dostanou po zimě novou kuráž do práce. Potom ale 
dávej nějaký čas tomu oulu vždy asi 3–4 dni, zase 4–6 lotů, ale již jen med trochu 
rozředěný melisovým thee (bez kořalky). Uvidíš pak, jak se budou rojit jako blázni. 
Včely tím dostanou chuť hodně moc zakládati červa, čím se 1.) brzy počet včel zvětší 
(asi za 20 dní je z vajíčka dokonalá včela) a tudy pak i počet pracovnic a netta práce 
2 .) se ale též spíš rojí a tudy zas roje mladé ještě času mají se sesíliti a zásoby nanosit. 
Vůbec pravý včelař – to jest ideal včelaře – nemá své včely nikdy v zimě a na podzim 
krmit, nýbrž vždy jen z jara a v čas rojení, poněvadž tím potřeba podzimního a zimního 
krmení odpadnouti musí.

       H. B.
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Karel Havlíček 
Borovský / 
Michal Šanda

Praha 8. 4. 2008

 Drahý příteli,
 netuším, koho máš na mysli, s iniciálami I. W. znám 
akorát Ivana Wernische. Svého času měl Wernisch slibně 
rozběhnutou básnickou kariéru, potom ale přišla Pekařova 
noční nůše. Už při jejím psaní měl pocit, že jde o něco víc, 
o něco osudového. Když vyšly kritiky, seknul s básnictvím 
nadobro. Seznal, že řemeslem, pro které je předurčený, 
je pekařina. Za honorář z Pekařovy noční nůše si koupil 
cihelnu a peče v ní vykřupané rohlíčky. Aby neztratil 
kontakt s literaturou docela, odběrateli jeho pečiva jsou:
 Meyrink   2 kornspitze
 Klášterský  4 loupáky
 Němcovi   30 housek
 Klostermann  bochník šumavy
 Erben   2 dalamánky
 Od dětství mám problémy s usínáním. Stane se, 
že probdím celou noc a ráno nevstanu. Boubelaté ženě vstávat 
ráno nevadí. Vyhrabe se z postele a bosky jde v županu 
před dům čekat, až pekař Wernisch přinese v nůši snídani. 
Nám dodává 1 kornspitz (pro mne) a 5 tvarohových plunder. 
Pak nemá být ta moje ženička boubelatá.

Ke včelám:
 zdá se, že jim komoda svědčí. Opatrně jsem nahlédnul 
do horního šuplete. Buňky plástu zbudovaného na límečku 
flanelové košile už naplnily medem. Líznul jsem si jenom 
na košt na prst. Chutnal starodávně po smaragdové zeleni, 
kterou je na domovním znamení na Kampě vykreslená ratolest 
v hubě modré lišky.

       M.

Pozn. Wagonu: Dopisy obou autorů prošly redakcí. 
Zejména jsme upravili psaní čárek podle současného úzu.
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æKarel Havlíček Borovský

Narodil se 31. října 1821 v Borové u Přibyslavi. Roku 1833 se přestěhoval 
do Německého Brodu, kde jeho otec zakoupil na náměstí dům č. p. 163. 
Ze směsice dalších životních dat vyvstávají 1832–1838 gymnázium. 1838–1840 
studia filozofie v Praze. 1841 vyloučen z arcibiskupského semináře. 1843–1844 
pobyt v Moskvě. 1846 redaktorem Pražských novin s přílohou Česká včela. 1848 
manželství s Julií Sýkorovou, narození dcery Zdeňky. 1848–1850 Národní noviny. 
1850 přestěhování do Kutné Hory. 1850–1851 časopis Slovan. 1851–1855 nucená 
konfinace v Brixenu. 1855 úmrtí manželky Julie. Zemřel 29. července 1856 v Praze 
v Jezdecké ulici č. p. 3. Dcera Zdeňka zemřela bezdětná roku 1872.

Dílo knižně vyšlo posmrtně:
in Sebrané spisy 1 (Svatobor, Praha 1870):
Tyrolské elegie
Král Lávra
Epigramy
in Sebrané spisy 1–3 (K. Šolc, Kutná Hora, 1885–1887):
Epištoly kutnohorské
Křest svatého Vladimíra 
Obrazy z Rus
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æMichal Šanda

Narodil se 10. prosince 1965 v Praze u sv. Apolináře. Rané dětství prožil v Krakovské 
ulici č. p. 3, v bytě, v němž o třičtvrtěstoletí dřív přišel na svět Johann Urzidil. 
Základní školu Kořenského na Smíchově přetrpěl. To už bydlel na Arbesově 
náměstí v domě se zdmi na půl cihly a latrinou ve dvoře. V hovorech matron 
na pavlačích si tuze liboval. Maturoval na malostranském Gymnáziu Jana Nerudy. 
V kolonce zaměstnání má zapsáno archivář v Divadelním ústavu. Bibliografický 
odbor Národní knihovny mu připisuje autorství knih:

sto a (KIC, Brno 1994)
Ošklivé příběhy z krásných slov (Protis, Praha 1996)
Dvacet deka ovaru (Klokočí a KJD Příbram, Praha 1998)
Metro (Protis, Praha 1998 a 2005)
Blues 1890 – 1940 (Petrov, Brno 2000)
Obecní radní Stoklasné Lhoty vydraživší za 37 Kč vycpaného jezevce pro potřeby 
školního kabinetu (Petrov, Brno 2001)
Sudamerická romance (Petrov, Brno 2003)
Španělské ptáčky (Větrné mlýny, Brno 2006)
Kecanice (Protis, Praha 2006)
Býkárna (Druhé město, Brno 2006) spolu s Milanem Ohniskem a Ivanem Wernischem
Merekvice (Dybbuk, Praha 2008)
Remington pod kredencí (Protis, Praha 2009)
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Miroslav 
Fišmeister

æ***

Ze své bílé věže nazýváš trávu jmény,
která říká masožravý klavír.

Pot na kořeni nosu.
Slaným sluncem tříštěná běl.
Všichni.
Cyklus se snáší jako suchý déšť
k rodičům a dětem
v šedé napodobenině větru, pomáhaje.
Toto je píseň o lásce.

æ***

V kopřivách rukou 
máš odřezek žluté vůně.
V řezu tapety je Berniniho smrt,
i moje.
„Támhle je nebe,
ty oslněný blátem,“
říká bratr Kratés a 
bere si čaj
i z tvých rukou.

æPromoklý

Ze žlutého dvora
žlutí kosi nepřijmou

Harpyje
utekla starostovi vesničky
postavené ze sépiových kostí,
příliš se chlubil 

Louže pod baretem

Omluva jablku
                Zuzce



I/09 35/84

Miroslav 
Fišmeister

æ***

Ve chvíli,
kdy osli času na okamžik
poodstou-
pili
k už neexistujícímu stromu,
na žaludku stojící šibenice 
vzplála.

æ***

Karavana kamenných velbloudů 
přiváží patky chleba.
Nevyšplhat na palmu 
je jako nedopovědět kraba.

æ***

Pod oknem štěkl pes.
Tam začíná normální život.
A já se nořím do prázdných kostek.
Tak strašně mi schází tvůj hlas:
třetí žluté míčky prolétají 
skrz mramorové desky.
Jak dychtivě piju z faktu,
že hráči vrhají stín!
Kromě solničky pomiňme nádobky
na této planině.
Solnička tu zbývá nejvíc,
škoda, že
cesta klopí oči.
Tam i onam
vláčen dlažbou soudní ulice,
chodíš a on ti dovozuje
pasti ještě nepřišlého slunce,
přes rameno síť, 
je z něho cítit dvojchyba.
Ale má pravdu:
slza doma (Kvůli –.
Po tiché cestě,
s botou okolo kamínku na podlaze.) 
přihlásí se za dveřmi 
jako studna.
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Miroslav 
Fišmeister

æ***

Z černobíle nasnímané skály
krok do nekonečných Benátek.
Pěna lodě,
nahá bíle jako plavky.

æ***

Na střeše krákorání sítě
ze sebe vychoval svého strýce.
Dva rybníky má strýcův hvozd.
Liškami toho hvozdu jsou slzy.
Mizí svět ryb,
oddálená dívko,
hřeje ledová hlína.
Ji před kroužky bráním 
svou vnitřní rukou.

æ***

To zastavení se v nejvyšším bodě skoku
je totožné s nahými muži,
kteří přinášejí červený chleba.
(Šišaté místo, odkud plukovníci
– důkladný obličej a přísné střevíce –
brali sazeničky úsměvu.)
V záhybech koření nečteš
myšlenky šťastnému slonu, šťastlivče.

Ze srdce odervu si černý kámen,
kámen čtvrteční
(jako by nebyly už jiné dny!)

Ze srdce odervu si bílý kámen,
kámen čtvrteční
(jako by nebyly už jiné dny!)

Ze srdce nemohu si vyrvat kámen černobílý
(protože stále jsou i zbylé dny.)

Kuchyňská úsečka usnula uprostřed
své objevující se čistoty.
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Miroslav 
Fišmeister

æ***

Na parkoviště autem přijíždí žena.
V tentýž okamžik, jiným autem,
přijíždí na parkoviště
tatáž žena.

æ***

Písmeno I je malý modrý ptáček,
nad nímž se mramorový obr ustrne.
Barva kachen nám připomíná,
že Bůh nám stále věří.

æMiroslav Fišmeister

Narozen 23. 4. 1976 v Brně, žije tamtéž. Amatérský přírodovědec, potomek dvou 
admirálů. Doposud vydal knížky Ten stolek je nízký! (Petrov, 2005), To okno je malé! 
(Carpe Diem, 2006), Aspoň že postel je pohodlná... (Carpe Diem, 2007) a Pískoviště 
(Pavel Mervart, 2007).
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Anica Jenski

æprach

mezi lebkou a vlasy 
usadil se prach
při pohybu nahoru a dolů
skřípe
při pohybu doleva a doprava
skřípe

nedělat pohyby!

æhlad

v domě mé tchyně
krysy mi sypou jed do pastí

kličkuji
zatím

však strašný hlad

æsmím prosit

doktor mi řekl
vyhýbejte se chladu

ale jak to mám proboha zařídit?

mám tě snad prosit
abys na mne dýchal?

æmy mother is little monster

zkoušela se odkojit

z naběhlých prsou
ale vyrazila málo mléka

        klamou, chlapče

zkoušela ho sehnat
ale na pultech chybělo
věkové rozpětí
30 a více let
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Anica Jenski

ænení o co stát

píšu všema deseti
jen na ten jeden
zatížený
zlobí

vklínit se!
  (úkol dne a rodiny
  a každé zpropadené hodiny)

mezi ostatní
jisté
sebou ve své řadě
v řadě své paže
v paži svého těla
v těle své mysli

myslíš?

se snažím 
přece!
udržet okrajů stran své hlavy

æuž?

nosila jsem tě v břiše
nebo jsi to byla ty
kdo nosil mne
abych vůbec někam došla?

schovávala jsem tě v břiše
nebo jsi to ty
kdo schoval mě?

jsem vně?

už?

?
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æbolest

bolest přivřela oči
za nimi až dnes
objevila oběť

kdo ji sem přinesl

byls to ty
nebo já sama jsem se sem 
dala?

æv Labi

v Labi 
plkaly ryby
celý den

večer se na pánvi
usmažily vánoce

a kostičky 
se zase 
zasekly

æzapomněl jsem

zapomněl jsem se za dveřmi
tvého těla
zapomenout
toužím
by dokázal
za nimi dech
tajně
otevřít  
stehna své ženy

zapomněl jsem tvůj smích
vyhodit z oken
zapomněl jsem tvůj smích
nebo ho nikdy neslyšel?

zapomněl jsem se za dveřmi 
tvého těla 
zapomenout
nebo tam nikdy nebyl?
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æmädchen

mám mädchen bez wurstu
a taky cos čekám
držím ji v těle
za nehty za paty
a mädchen jen zoufale 
slepýma očima těká

za dresden za ústí za mlhu
kam unikne mi?

snad dresden spojí 
slepé oči
prázdná těla

æAnica Jenski

Narozena v březnu r. 1977 v Děčíně, kde stále žije. 
Vystudovala sociální politiku a sociální práci na UJEP  
v Ústí nad Labem. 

Publikovala ve Sborníku literární ceny Vladimíra Vokolka 2008 
a časopise H_aluze č. 6/2009.

Kontakt: nepo@volny.cz
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æKde se flákáš lásko, už mám sbaleno!

je to bláznovství
chtít to – z čeho jiní mají strach
nenápadně se vytratit
opustit zchátralé království
dutých hlav

je to bláznovství
modlit se k Zubaté
aby si pospíšila

„kde se flákáš lásko
už mám sbaleno!“

je to bláznovství
odvést si k oltáři smrt
svatební průvod v rakvi
v barvě tvých očí
potažené rudým saténem
pár zpocených těl
ošlehaných chronickým pocitem prázdnoty

je to rouhání
snít denně o přenádherném konci
o tom být účastníkem havárie
obětí přírodní katastrofy
svědkem božské scenérie

pod práškama
pod práškama 
pod práškama

jen tak si v klidu koexistovat

co takhle lobotomie šroubovákem?
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æKluci nepláčou

metamfetaminové oči bez barvy
hledí do bezedné číše
každodenních banalit

a z cigaretového popela
vyvstává podobizna blázna
zrcadlí se vlastní tvář
(v horoskopu v novinách zdarma
psali stane se z vás paranoidní lhář)

a ženské vnady upírají na mne zrak
zpod halenky
Bohnické hraběnky
(a v hlavě mi zní Robertův hlas)

a dítě s vypouklýma očima
opíjí se rohlíkem
závidím mu a chce se mi brečet
a křičet

kluci nepláčou

æPohodlně odevzdaný

křikem a nářkem zkřivila se zeď
a já napočítal pětkrát sebe sama

kovový měsíc v barvě mědi
a střepy bludné

 prosakují skrze stěny

křikem a nářkem zbortila se zeď
a veliká kočka s elegancí ďábla

 lízala zkrvavenou zem

pak mi rozškrábala obličej

a já napočítal pětkrát sebe sama
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æV elegantním obleku ze secondhandu

namíchat si atmosféru
severských filmů
a spláchnout ji láhví portského

s pár platy hypnogenu

namazat si chleba sádlem
a tvářit se jako vegetarián

já maso nežeru
ale pro dnešek udělám výjimku

působím vyrovnaně

v elegantním obleku
ze secondhandu

sluší mi to
v nejkrásnější den existence

naposledy obelhat
prokletí impotence

přejíst se v cukrárně
rakvičkami se šlehačkou

(a mít větry na vlastním pohřbu)

za zpěvu drozda

za doprovodu Fryderyka Chopina

se sepjatými dlaněmi
a úsměvem

servus!

hurá pod zem
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æJakub Karas

Narozen na jaře léta Páně 1987 v Praze, kde doposud tráví veškerý
svůj čas. Vystudoval Obchodní Akademii na pražském Žižkově, baště všech
prapodivných existencí. V současné době pracuje na dokončení básnické sbírky
Porno. Doposud publikoval v literárním časopise Divoké víno a v almanachu 
Wagon. Jeho tvorba je ovlivněna zejména americkou beat generation 
a německým expresionismem. Je zaměstnán ve zdravotnictví, kde pracuje jako 
sanitář u lůžka na jednotce intenzivní péče. Záznamy o něm můžete nalézt téměř 
na všech pražských psychiatrických klinikách.
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Daniel Mareš

æI.

Ostrouhat ten palčivý srpec krve...
.....hodují v paskvilu vlastních těl
a do prázdna vržených dlaní………………
okoralí, bezděky lapají po dechu

Proháráš vteřiny v konverzi času……
……………..křížením dušených hodokvasů…….

……..prokulháš kolem v korekturách dní!!!

æII.

Jako břichomluvec v manéži.........rouháš těla krasojezdkyň
.....vypaluješ průrvy
........koketuješ
a s vpitou tuší chrchláš med

Kvašení
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Daniel Mareš

æIV.

…připíjí ansámblu na zdraví....
s kravským zvoncem na krku......
ansámblu páchnoucích hub naložených v aspiku
hereckých konzervátů………slaměných polopravd
.......dnes večer Vás pobaví Antonius Block.....
s úsměvem večerníčka
..........(sebral malému pokrytci čepici)

æV.

....A zase karneval
vyfermentovaný bodlák rozkoše.....
...kolotočářskou láskou vymetený!!
a v kapsách ruce.....
...až na kost vypsané!!!

æIII.

Probdělý v závoj nevinnosti.............
......míháš pavzduch pařenišť
.........snítkem zalknutý

....snítkem uloudaným k zemi.....kvašenou vůní balerín
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Daniel Mareš

æVII.

A slova z hlíny
.....vykradená souhrou obzoru
Vylouhuješ jméno? Tělo? --- v kropencích dní???
S duší válečníka, v igelitce vláčíš paklíč rouhání.......

æVIII.

Upocený fáč
výmolných slov.....cvičebnicí zlitý
....v hrudním koši horolezkyň

æVI.

V piruetách páchnoucích močí.....
...u kulatého stolu....
v další rundě vší........ztraceni
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æDaniel Mareš

Tak jak bych začal? Jmenuji se Daniel Mareš – Dan, jestli chcete…jinak mi asi 
nikdo neřekne. Narodil jsem se v Sokolově (Falkenau an der Eger), v roce 1984. 
Již čtvrtým rokem se plácám v Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe), kde studuji 
češtinu a dějepis na PF UJEP. Mezi moje oblíbence patří Milan Kundera, Charles 
Bukowski, Allen Ginsberg, William Burroughs, Ladislav Klíma, Bruno Schulz, Ivan 
Blatný, Jan Zahradníček, Ivan Wernisch atd.  Zvláště se zajímám o osobnost a dílo 
Vladimíra Holana, jehož sbírka Na sotnách patří mezi mé nejoblíbenější. Baví mě 
také film (Francis Ford Coppola, Ingmar Bergmann atd.), hudba (Led Zeppelin, 
Neil Young, John Coltrane, Miles Davis atd.) a výtvarné umění (Jan Zrzavý, 
Bohumil Kubišta, Antonín Procházka atd.). Svou tvorbu jsem publikoval pouze 
na internetu, zúčastnil jsem se též několika studentských literárních čtení.

æIX.

Je první květen
výklon šamponových elegií spermatu
v šeru dětských pokojíčků
Je první květen
v imbecilním kalendáři frází
A v rohu místnosti, slepej houslista, nějakej Mareš…
fidli, fidlá odtylovačku
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Neviditelná slova
Jestliže uvnitř řetězce abecedně 
uspořádaných písmen na jednom místě 
písmeno chybí, lze chybějící písmeno 
považovat za neviditelné. Pokud je takový 
řetězec nepřerušený, má smysl hledat 
neviditelné písmeno buď před prvním, 
anebo za posledním písmenem řetězce; 
to, že se neviditelná písmena, o která jde, 
sdružují do neviditelných slov, hledání 
usnadňuje.

Předchozí odstavec je klíčem, kterým lze 
cyklus Neviditelná slova otevřít. Kdo s tímto 
klíčem zachází citlivě, shledá, že různá 
neviditelná slova se mohou povahou 
své neviditelnosti lišit, a dokonce, že někdy 
jedno z nich může být neviditelnější 
než druhé.  

L. N.
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igv kpčúěýé
íhy lrdůfzě
jiý mřďvgžf
kíz nseyhag
ljž ňšéýiáh
mka otězíbi
nlá óťfžjcí
ňmb pugakčj
onc rúháldk
óňč řůibmďl
■■■■■■■■■■■
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                                         ▼      
 ░░░░░ tžbnv úkřdvp ░░░░░░  ░░░░░░ uúůvyý žaábc ░░░░░
 ░░░░░ ťacňy ůlsďyr ░░░░░░  ░░░░░░ éěfghi jklmn ░░░░░
 ░░░░░ uáčoý vmšeýř ░░░░░░  ░░░░░░ óprřsš ťuúův ░░░░░
 ░░░░░ úbdóz yntézs ░░░░░░  ░░░░░░ mnňoóp řsštť ░░░░░
 ░░░░░ ůcďpž ýňťěžš ░░░░░░  ░░░░░░ ůvyýzž ábcčd ░░░░░
      ►            ◄
 ░░░░░ ydéřá žóúgáť ░░░░░░  ░░░░░░ žaábcč ďeéěf ░░░░░  
 ░░░░░ ýďěsb apůhbu ░░░░░░  ░░░░░░ jklmnň óprřs ░░░░░
 ░░░░░ zefšc árvicú ░░░░░░  ░░░░░░ rřsštť úůvyý ░░░░░
 ░░░░░ žégtč břyíčů ░░░░░░  ░░░░░░ čdďeéě ghiíj ░░░░░
 ░░░░░ aěhťd csýjdv ░░░░░░  ░░░░░░ ůvyýzž ábcčd ░░░░░
 ░░░░░ áfiuď čšzkďy ░░░░░░  ░░░░░░ óprřsš ťuúův ░░░░░
                                         ▲      
 
             

  
      
                                         ▼ 
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       ░░░░░ ░░░░░░                ░░░░░░ ░░░░░
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      ►            ◄               
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æLadislav Nebeský

Ladislav Nebeský (28. 1. 1937, Jilemnice), autor experimentální poezie, matematik, 
žije v Praze. Vystudoval MFF UK v Praze; působil jako docent na FF UK; věnuje se 
matematickým modelům v lingvistice a teorii grafů. Od poloviny 60. let vytvářel 
texty založené na umělém kódování, zejména tzv. binárními básněmi (využívajícími 
binárního kódu) obohatil soubor experimentálních technik. V 60. letech se 
účastnil domácích i zahraničních výstav vizuální poezie a časopisecky publikoval 
doma i v zahraničí. Výbor Ze zázubí na přelomu 60. a 70. let již nemohl vyjít. 
Výběr jeho prací z r. 1968 obsahuje soubor Osm binárních básní (Editio nova, 
Brno 1996). K tomuto typu tvorby se Nebeský vrací až v pol. 90. let, zajímá ho 
především neviditelnost znaků. Jeho novější tvorba se objevila např. na výstavě 
Klubu konkrétistů (Opava 2001), samostatné výstavě (Minigalerie 6.15, Zlín 2005) 
i v básnických sbírkách Bílá místa (Dybbuk, Praha 2006) a Za hranice stránek 
(Dybbuk, Praha 2008). O experimentální literární tvorbě publikoval teoretické stati 
(Česká literatura, Slovo a slovesnost). Své práce vystavoval na expozicích vizuální 
poezie, publikoval v rámci antologií a časopisecky (viz např. Robert Ibrahim – průřez 
Nebeského tvorbou a studie o ní v Tvaru 9-11/2005).  Řada starších básnických 
souborů experimentální poezie L. Nebeského zůstává v rukopisech.
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æSpodní ret

možná je to tim 
jak mám zablokovanou tu krční páteř 
anebo jak jsem kdysi dávno 
přechodil ten zánět žil 
já mám strašně živý sny 
já mám sny živější než jiný lidi 
vím že když si lehnu na pravej bok
tak se mi bude něco zdát  
a když si před spaním nevyvětrám
mám sny horší než skutečnost 
vždycky si pak říkám 
vole vyvětrej si 

jednou takhle 
jdu chodbou ke dveřím
a najednou to po mně skočilo 
mělo to plášť černej jak 
pytel na odpad a v prackách 
to drželo černou pásku 
už to mi přelepilo horní ret 
a chystalo se to na spodní 
zařval jsem táhni nebo tě!
ohnal jsem se po tom  
ale ruka projela 
projela skrz  
skrz nic v tom děsu 
jsem se probudil 

seděl jsem na posteli v té svojí garsonce
a cítil takové tlaky na srdci jako snad nikdy v životě
a já přitom mám perfektní tlak a perfektní cholesterol
já když jsem byl tuhle na kontrole tak mi říkali 
vy ty mladé kluky strčíte do kapsy protože vy máte 
tak skvělý tlak a tak skvělý cholesterol že ti dvacetiletí 
mladíci by vám mohli závidět! 

možná to bylo tím 
že jsem prostě neměl vyvětráno
já když si před spaním nevyvětrám 
anebo když si lehnu na špatnej bok
často si říkám že se už možná neprobudim
kdyby se tomu tenkrát podařilo 
zalepit mi ten spodní ret
tak nevim
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æPřimrzne to

a furt to tam padá a ne a ne přestat
a jak voni jak tam přešlapujou pořád
tak to tam přidupávaj a jak se po tom 
dupe tak se to přidupe a přimrzne to 

a voni jak tam přešlapujou pořád 
a ještě ty vajgly svoje jak do toho házej
tak to je příšerný já nechápu prostě 
proč musej stát zrovna tam 

jako by nemohli přešlapovat o kus dál
jenom to přidupou a přimrzne to 
a pak je to pro vostudu jenom 
jenom pro vostudu to je 

a vrátka? 

vrátka pak nejdou pořádně zavřít 
ani vodevřít

jako by nemohli přešlapovat o kus dál
jenom to přidupou 
a přimrzne to 
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æNa zájezdu s Milanem

vlnili jsme se tenkrát milan a já 
mezi načinčanými kočičkami
milan se vlnil úplně jinak než já 
on se vlnil pohroužen sám v sobě 
já byl takový demonstrativní 
agresivní vůči okolí zmocňoval 
jsem se okolních tanečnic 
jedna se mi vycukla hned při 
první otočce rozlila si pivo 
hrozně se vztekala druhá řekla 
dobře tančeme ale jen 
dvě kolečka jen dvě hele
utáhl jsem ji na pět ale pak 
se mi vysmekla a utekla 
třetí mě rovnou poslala do řiti 
a milan nojo milan ten se vlnil 
úplně jinak nějak se do sebe  
vžíval vplétal působilo to jako 
by tančil sám se svými útrobami 
o dívky se zdánlivě nezajímal
ovšem později mi zjevil 
že děvčata má opravdu rád 
a často prý na ně myslí takže 
nechápu proč se tam vlnil sám
mohl si aspoň šáhnout jako já ne
uznávám ta první s tím pivem 
nestála za moc ale ta druhá 
měla vskutku znamenitá ňadra 
vskutku znamenitá a milan 
co ten když dotančil nakonec 
skončil na stejný lavičce jako já 
kus dřeva zvířecí pohled do tmy 
on a já dva balíci kterým nezbývá 
než mudrovat do brzkých ranních 
o hlubokých věcech a vůbec 
ještě že mám doma tu marunu 
protože s marunou chodim aspoň 
normálně spat a nemudruju furt 
já jak se dostanu do spárů milanovi 
nespim furt s nim něco rozebírám
oba si na tom zakládáme ale
nakonec vždycky skončíme tam
kde všechno začíná a končí 
a začíná a končí a začíná a 
končí a na jménech nesejde 
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Pavel  
Novotný

æAž já jednou

když má čas na takový blbosti 
když má čas na takový blbosti mohl 
by si aspoň uklidit ten svůj svinčik
pořád myslí na blbosti
pořád si jenom hraje
vysavač mu stojí před pokojem už 
měsíc!
prach si neutřel ani nepamatuju
a ta skříň
radši tam nechoď ještě něco chytneš
hotovej chlívek
hotovej chlívek je to
pořád si jenom hraje
pořád si jenom hraje 
jako dítě
chytrej by byl ale
pořád myslí na blbosti
a furt nemá čas
nedělá nic ani tam nechoď 
teďka si určitě zase hraje nebo spí
včera vstával v jedenáct 
já to nechci vidět až já až já 
až já jednou 
já to nechci vidět
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Pavel  
Novotný

æJak ze seriálu

karel starej utikal ruda jedličků já 
a karel malej tenhleten pepik staňků

no to nás běželo a von ti bežel vepředu 
a von ten pepik staňků dlouhý nohy víš 
a von ti za nim a teď ti po něm hrábnul 

a teď ho vyvlík z bundy víš to bylo 
v zimě viď von ti držel tu bundu

tak pepik za nim a teď si představ von ti 
lítnul domu do baráku vodevřel branku 
a teďka jak tam lítnul tak von nestačil 

za sebou zavřit jak tam lítnul tak jenom 
zabouch dveře a teď další tam lít
karel hrdlička já karel jirka všichni

jsme tam naběhli a teď si představ 
von tam lítnul někam do kuchyně 

do místnosti teď my všichni zase za nim 
do místnosti a teďka ten bohouš 

s manželkou leželi a koukali 
a teď honička kolem kredence víš 

a voni jenom leželi a koukali 
jak ňáký zvířata a mysme ho tam naháněli 

 a teďka karel ho chytil a pepik viď 
bohouši vstávej bohouši vstávej

ten nevěděl vůbec kerá bije voni 
byli asi po ňáký vopici a mysme řádili 

a na něj budeš vidět budeš vidět uvidiš 
a von já já já já už budu hodnej viď 

tak zase všichnisme vyběhli ven 
no to byl průběh víš no jak ze seriálu 

šecky dovnitř šecky ven!
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Pavel  
Novotný

æPavel Novotný

(*1976 v Liberci)

Vystudoval češtinu a němčinu na Pedagogické fakultě 
TU Liberec, v současné době studuje germanistiku na 
FFUP v Olomouci (dokt. studium, obor německá literatura) 
a pracuje jako odborný asistent na katedře německého 
jazyka TU Liberec. Je autorem radiofonické kompozice Lžička 
(ČRo3, 27. 10. 2007) a akční básnické skladby Brambora 
(Art ś Birthday, ČRo3, 16. 1. 2009). Společně s J. Typltem 
scénicky zpracoval dadaistickou skladbu Kurta Schwitterse 
Ursonate; vydal básnickou sbírku Sběr (2003). 
Působí jako frontman skupiny Nabídka dne.
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Tereza 
Riedlbauchová

æBaletka, věž a Viking s koníkem

Skvrna na zdi padá do vody
zlatá baletka připoutaná za nohu ke stropu
se zmítá ve větru
věž Lorety ho fouká oknem
plive kaštany s rozraženými hlavami
a žvance listí 
nasáklé klihem a kolomazí
napuchlá ústa prskají déšť
v kaluži v mém pokoji stojí oči
listy se plouží pomalu po hladině
potopené lodě
potopené oči
baletka nad kaluží dělá kmitočty
větru se brání kouř 
Vikingovy cigarety
baletku podepírá malým olověným koníkem

Don Vítor si hraje a jiné básně
(Ukázky ze stejnojmenné sbírky)
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Tereza 
Riedlbauchová

æVzpomínka na Velkou biskupovskou noc II

Jásavá krása dnů které jsme spolu prožili
planou jako andělé s pochodní
listopadový večer září tisíci světel
z pětileté noci jsem vyšla silná
ožehlá plamenem bolesti
připravená vydat ti tajemství svého břicha

æ***

Prostory které jsme ztratily a které nás svírají
Poslepu nahmatat okna, nábytek, dveře a cukřenku
Pán shrbený nad stolem luští křížovku
Lampičkou si svítí na mřížky, popelník a propálený ubrus
Okno dokořán k cestě do hospody
Ucítit tabák ze záclon a zdí

æVzpomínka na Velkou biskupovskou noc I

Přišla jsem se poranit o tvé tělo
bylo tekutě zlaté 
jako podzimní slunce
Hrušeň za oknem byla nahá
oblá jen v místech
kde se jí v uších houpaly hrušky
Proud našich vlasů byl jako
voda v horách
létala ochmýřená stébla
Hledal jsi mě

Našel jsi bílou mořskou krajinu
v dálce se rozplýval modrý chodec
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Tereza 
Riedlbauchová

æ***

Otvírám se lidem
a oni se otvírají mně
sypou se perly, rubíny, drahokamy
otvírám se až tak
že mi pukají tepny
proudí z nic zlatá krev

Všichni jenom na chvíli 
zastiženi ve svých samotách

æViking jako veliké nalakované L

Viking jako veliké nalakované L
sedí před modře ranními okny
vzápětí už si kreslí autoportrét
dívá se na sebe do zrcátka

æ***

Jako cizinka chodím po této zemi
džbán měsíce lije mléko na zem
průchody domů jsou dlouhé
zlaté okno vzadu
potom nějaký potichý zvuk
možná dítě u prsu
anebo kočka

Košice, 3. - 4. února 2006
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Tereza 
Riedlbauchová

æMoje a její touha

Rejnok noci se přelévá od okraje na okraj
přetékající víno svědí
do zmačkané kůže lilku 
teď zakrojuješ
je měkká, voňavá, s drsnou dužinou uprostřed
bradavky má jako abnormální modré náušnice
prsa svážená pod tíhou mléka
užuž podávaná ke kojení
moci tak milovat ženu
přivonět k houslím jejích zad a půlek
vsunout jí prsty do stromořadí břitkých mečů
přikládáním úst na modrý medailonek
ochutnat její tajemný vnitřní pohyb
Vlasy má černé a ostré jako meče

Moje sestra není vidět
v tom neustálém mazlení se smrtí
její tenké tělo je impregnované tabákem
když vejde do kavárny muži začnou myslet na býčí zápasy
zavoní pomeranč prudce rozmačkaný v dlani
sestra prochází zahradou a u každé rostliny mění roli
a stává se: 
Vůní, 
Nožem, 
Pohybem, 
Utržením, 
Výkřikem, 
Střepem 
Svítáním
stravuje ji touha
po Kentaurovi s pyjem který kvete jako lilie
Jmenuje se: Tanec končící svatou nevinností 
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Tereza 
Riedlbauchová

æZrcadlo

lidé chodili nocí
zvedali ruce: hořely jim prsty
pod obloukem hlohu 
se v krvi začernala dvojice
prohlubně se naplnily vodou
tělo vyklenulo schody s listím nasypaným u kraje

kulatá fontána
napřimuje oblouky rukou
její smysl je v přijímání třpytu
procházejí se v ní rackové
a děti s velkými červenými holínkami
takové jsem omývala ve snu: chlapečkovi jménem Tadeáš
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Tereza 
Riedlbauchová

æTereza Riedlbauchová

(*1977 v Praze)

 Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nejprve český 
jazyk a literaturu, poté francouzštinu a dále pokračovala doktorským studiem na 
Katedře české literatury, které ukončila v roce 2007. V současnosti působí jako 
lektorka na Katedře slavistiky na pařížské Sorbonně.
 V roce 2001 začala pořádat na Loretánském náměstí bytový literární salon 
a dosud proběhlo třicet večerů autorského čtení českých a zahraničních básníků 
a prozaiků, doprovázených často výtvarnými výstavami anebo hudebními 
a divadelními vystoupeními. Tuto tradici přenesla též do pařížského prostředí a při 
literárních večerech se tak prolíná česká a francouzská literatura.
 V roce 2006 založila asociaci Literární salon, která se kromě autorských 
čtení věnuje pod stejným jménem také vydavatelské činnosti. V letech 2007–2008 
Tereza Riedlbauchová vydala šest básnických sbírek mladých začínajících 
autorů: Viktora Špačka, Jana Brabce, Simony Rackové, Ondřeje Macury, 
Evy Košinské a Jakuba Bělana (viz www.literarnisalon.cz). V září 2007 v Praze 
a v březnu 2008 v Paříži spolupořádala česko-francouzský festival Poezie mezi 
Prahou a Paříží.

 Debutovala sbírkou Modrá jablka (Ivo Železný, Praha 2000), následovala 
poéma Podoba panny pláč (MaPa, Brno 2002) a sbírka Velká biskupovská noc 
(Ing. Marek Turňa – Drewo a srd, Zlín 2005). Básně publikovala v časopisech 
Host, Tvar, Pěší zóna, Weles, Intelektuál a kanadských revue Les soirs rouges 
a Le Sabord, v antologiích Ars Poetica (Bratislava 2004), Antologie nové české 
literatury 1995–2004 (Fra, Praha 2004), Jezdec na delfíně (Concordia, Praha 
2005), S tebou sám (Antologie současné české milostné poezie) (Dauphin, Praha 
2005), Antologie české poezie. II. díl (Dybbuk, Praha 2007) a česko-francouzská 
antologie Poezie mezi Prahou a Paříží (Avant-poste/ Boulvart, 2007). Zúčastnila se 
mezinárodních festivalů poezie v Kanadě, na Slovensku a ve Francii. 
 Don Vítor si hraje a jiné básně s fotografiemi Evy da Silvy Melo je její čtvrtou 
knížkou. Dále chystá soubor všech sbírek v česko-francouzské verzi Celou noc 
jsem čekala/ J´ai attendu toute la nuit.
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Yveta 
Shanfeldová

æ***

Jas středeční krajiny
snad odchází 
v objetí las,
z nichž přechází zrak. Včely.

Louka květin: živnatka,
tam val svaloviny, tu na mezi bělima, sklivec.  
Tyčinky a čípky.

Lesk umí 
zrcadlit a matnost
krást, a tisknout slunce,
ikonu oken, k oku.

æ***

Za oknem je zahrada,
na zahradě sníh,
ulicí schází
modročerný mnich. 

Bosý náklad mrazivého zdiva
veze do neznáma,
na zahradě 
se pochovává. 

U toho kope jámu,
do kopce vrostlý strom.  
Zde kámen vstává.

æ***

Sítě podchlazení 
rázem odčiní vše.
Divoké olivy, vavříny.

Pistácie, rozmarýn.
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Yveta 
Shanfeldová

æ***

Z kuchyně se koukalo na smrky
opuštěné víkendem K jídlu
šraňky zkřehlé 
provazováním

Nešlo nikam jít smrákalo se 
nárazníky plula oblaka
a všecko pustý a kachle a v bytě
smrádly usmažené 
žravé rohožky

Smrtka si občas odskočila
na záchod plný splachovacích nápisů
usoplený rým rým Telefon 
netknutý svaz spolykaný
spodními úbytky

Tkanička uvazuje brekot
žárovek Pažit očí
nepoznat Vracení je
vrácení ale komu

æ***

Jaterník 
utápí noc v kádi.
Puls, plus tlukot klusu. 
Úzkost v zápěstí.
Šátky se zajímají
vždy znovu o hlavy.

Noc v kádi staví prám.
Život řada rán.

æ***

a autem
zakotveni v pohybu
vystoupili jsme v horách
stoupali do kopců
bylo slyšet suché ticho 
cestování za vůní
stébel v písku u cesty

zřejmě by ty sny
měly být delší

peřejní slet pelerín
hůl za holí plynutí
kamínky štěrku na hrobě silnic
a ticho jak káně v mracích
vysoko nad hlavou zabořené 
do bezedných veřejí dnů 
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Yveta 
Shanfeldová

æ***

V ordinaci sedí nepřítel vedle nepřítele, 
mladá žena, pořád jakoby v rozběhu. 
Neznámost rozsvěcuje bledé směry
na přecpaných taškách. Nekonečná

lopota putuje po kobercích
na srdeční vyšetření.

æYveta Shanfeldová

Yveta Shanfeldová (1957) studovala, ale nedostudovala 
anglistiku a literaturu na Pensylvánské Univerzitě ve Filadelfii, 
vystudovala klavír na Pražské konzervatoři a filadelfském 
Curtisově Institutu.

Česká republika  

Básně, povídky, fejetony, rozhovory, články, zprávy a překlady 
americké poezie: Literární noviny, Host, Souvislosti, Texty, 
Listy, Labyrint, Salon Práva, Mladá fronta Dnes, Čmelák 
a svět. Spoluautor textů k hranému filmu Lesní chodci, 
role v esejistickém filmu Proroci a básníci, anglické titulky, 
anglické titulky pro film Sibiř - duše v muzeu. Autorská čtení v PEN klubu Praha. 
Anglické překlady pro Národní divadlo, Národní galerii aj. Vydala dvě sbírky: 
Noční krční hřídel (Host 2006) a Místo nedělí (MaPa 2008).

USA

Básně v periodikách Long Islander, Bridges, Smoke Signals, Night Roses, 
Campus Press, Poetry Forum Journal, laZer, Ajax Poetry Letter. Povídka 
v časopise Rattapallax v New Yorku. 1. cena za poezii: University of Pennsylvania  
Alumni Award for Poetry 1995. Překlady básní Josefa Hory v publikaci Visions 
International, Washington D.C. Články a reportáže v časopisech Jewish Voice,  
Attitudes. Anglický překlad a jazyková úprava poezie pro film We Are Children 
Just the Same, Blue Lemon Productions, Los Angeles.
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Jan  
Těsnohlídek ml.

æchodníky plný mrtvejch ptáků

občas
kluka kvůli holce napadne že
 
            to se holubi  r o d ě j
v listí na chodníkách –
že spěj
a přes noc vyrostou/odletěj aby
je děti mohly na náměstí plašit nebo
jim dávat holubí krmení a
že všude
jako v praze na hlaváku
 
o d p o č í v a j
 
            zachumlaný do pletiva
jak do houpacích sítí
 
 
            z drátu
 
občas
kluka kvůli holce napadne
že láska
že napořád
že štěstí a takový ty věci a
jindy
jindy jsou prostě jen
 
            chodníky plný mrtvejch ptáků



I/09 75/84

Jan  
Těsnohlídek ml.

æpro tátu

na cestě
v autě
v osnově svátečního rozhovoru
                        dialogu                         snad
             pichlavých monologů             spíš
které dráždí ticho

dneska je hnusně - co ?

svědomí svírá
když chtěl jsem
když
chtěl jsem
            toho tolik říct
v čekání
v chození
v jakoby
            kruzích
ve stání
v dívání
            do šlápoty

ve sněžení
             zadumaných vloček
tak mokrých
tak v oblevě
tak smutných
tak
            v oblevě

nepotřebuješ nic ?

ne
dík
čau a
měj se pěkně

ve sněžení
             zadumaných vloček
tak cizí
tak v oblevě
tak hrdí
tak
            falešně
 
neznám nic poutavějšího
než tmu
než klece na světlo
než světlo
unikající z klecí do tmy
než
pozdní nádraží
tančící se slzami
se světlem
s výčitkami
tati
 
dneska je hnusně
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Jan  
Těsnohlídek ml.

æpohlednice z osvětimi

břízám padaj
zlatý vlasy
v dlani
dva kamínky
z osvětimi a
jeřabiny
se začínaj červenat
jestli –
pak
ta u nás na zahradě
taky –
tak a
Ty
jestli
Ty
čekáš
tam někde
v čechách
v praze
jestlipak
se mám vracet
nebo
jen –
tak
zůstat sedět
mezi ostnatými dráty
v přemítání
o naději
tak sobecký a
neosobní
v dívání
na baráky
ve kterejch se pálili lidi
a dneska se mluví
o večeři
o zpáteční cestě a
pije se
pepsi –
 

neni
            tady
                        nic
z osvětimi
z dob kdy
v oknech nebyly
            záclony a
- arbait macht frai -
znamenalo
něco jinýho než
s t y l o v ý
m í s t o   p r o
f o c e n í
od osmý do devatenáctý
hodiny –
je mi z toho
            do brečení a
            do blití
 
napíšu Ti
radši
něco o motýlech
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Jan  
Těsnohlídek ml.

ænásilí bez předsudků

násilí bez předsudků je
dát cizímu
usměvavýmu pánovi na nástupišti
          pěstí
nastavit nohu dítěti který
          běží kolem
násilí bez předsudků je
znásilnění
bodnutí cizího člověka na ulici
          nožem do zad
jen
tak
protnout dva příběhy
         jednou událostí
v jednu chvíli -
sblížení
sblížení
 
          sblížení
 
sblížení
 
                             sblížení

æstředa

řekni dětem že tátu přejelo auto
řekni že odešel a už se nevrátí
řekni dětem že táta srazil autem tři holky
 nalitý
byli všichni čtyři
řekni to dětem
 co povíš radši
   ?
prokřehlý prsty
šustění listí
podzim
 
 je dávno mrtvej

a vzpomínky na něj

sežral sníh
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Jan  
Těsnohlídek ml.

æto nejvíc nejhezčí z podzimu

to nejvíc nejhezčí z podzimu
se namačkalo do dvou dní aby
bylo na co vzpomínat +
něco na chybění
 
fotky v hlavě
fotky na kterejch
 
Ty
u nás v kuchyni piješ čaj
  z velkýho hrnku s ovcema
 
Ty
ležíš v posteli a usmíváš se tak že
  všechno ve mně křičí a
všechno kolem křičí
 
Ty na louce
  sedíš
  hraješ si se psem
  mluvíš
 
tlustej  
bílej kocour
leží na zahradě
dívá se na nás
zavře oči
 
obrovský dýně
 
kopretina co zbyla z léta –
utrhnul jsem Ti jí a Ty
jsi z toho vůbec
  neměla
   radost
 
stromy barevný jak
domy v kodani
 
ticho

 
Tvoje vlasy cuchaný větrem
 
naše dlouhý stíny se držej za ruce na
  cestě plný listí
 
fotky v hlavě
chvíle
tak akorát na přišpendlení
tužkou na papír aby
bylo na co vzpomínat +
něco na chybění až 
venku mokro a
 sníh a
 zima a
 mokro a
 zima a
  Ty

někde daleko
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Jan  
Těsnohlídek ml.

æJan Těsnohlídek ml.

Narodil se 11. dubna 1987 v Havlíčkově Brodě. Většinu života 
prožil v Krucemburku, městysu poblíž Žďáru nad Sázavou. 
Psát začal během studií Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku.  
Byl oceněn v řadě literárních soutěží, nejvíce si cení úspěchu 
na Ortenově Kutné Hoře (2005–2008) a Hořovicích Václava 
Hraběte. Po ukončení střední školy strávil semestr studiem 
oboru Informační studia a knihovnictví na FF UK. Pracuje 
v bageterii a jako substituent právnické kanceláře pomáhá 
cizincům s vyřizováním víz na cizinecké policii. Je také 
zástupcem šéfredaktora literárního časopisu Psí víno.

Jeho básně byly otištěny v HOSTu, Tvaru a Psím víně. 
Na literárním serveru Písmák publikuje pod nickem jt.

Kontakt: jan.tesnohlidek.ml@gmail.com



I/09 80/84

Z jiných tratí

O. S.: Revue Protimluv má už sedmiletou 
historii. Vaší ambicí bylo dát prostor 
rozdílnosti. Co se za tu dobu nejvíc 
povedlo? Kam se Protimluv orientoval? 
J. M.: Ambice Protimluvu dát prostor 
rozdílnosti, takřka „všehochuti z umění 
vůbec“, byla zpočátku velmi vysoká. 
Také redakční okruh byl značně 
pestrý, vedle mnoha ostravských 
literátů podobu časopisu utvářeli 
výtvarníci, hudebníci, divadelníci 
aj. To vše do dvou, tří let skončilo, 
kýžený komerční efekt a vlna 
„obrovského“ zájmu veřejnosti, ubíjené 
všednodenními starostmi, způsobily 
to, co způsobily. V Ostravě jsme 
společenský úpadek pociťovali zjevněji 
a dříve než kdekoliv jinde, začalo 
to mediálními čistkami v novinách, 
návraty starých svazáků do funkcí atd., 

vždyť to, co se odehrávalo loni v centru, 
řekněme jakási neonormalizace, 
na periferii proběhlo bez větší vlny 
zájmu o několik let dříve. Zavírání 
klubů, zánik malých nekomerčních 
galerií, komercionalizace nejhrubšího 
zrna na Stodolní a jinde… Ale abych 
se vrátil k časopisu, před pěti lety 
jsme to přesto někteří z nás navzdory 
tehdejším podmínkám nevzdali, 
jmenovitě Oskar Mainx, Herbert 
Procházka, Martin Strakoš a já, 
a pokoušeli jsme se posouvat dění 
kolem časopisu někam dál. Nemám 
samozřejmě úplnou jistotu, jestli se nám 
to či ono skutečně povedlo, ale viděl 
bych několik zásadních věcí: udržení 
aspoň jakési pravidelnosti ve vydávání 
revue, spolupráce s polskými básníky 
ze skupiny Na Divoko, ale i dalšími 

Jiří Macháček; foto Teréz Nývlt

æLidé v Ostravě jsou v krizi ustavičně

Rozhovor s šéfredaktorem revue Protimluv, Jiřím Macháčkem,  
vedla po e-mailu Olga Stehlíková.
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jako Jacek Podsiadlo, Darek Foks aj., 
jejichž texty jsme začali publikovat. 
A samozřejmě knižní edice, zahájená 
antologií Mrtvé body, po níž 
následovala sbírka Ivana Švandy Na 
svahu a další tituly. Ale zmínil bych 
ještě hudební nebo výtvarné přílohy 
časopisu vycházející v omezenějším 
nákladu po celých sedm let, představují 
zajímavou a málo známou aktivitu 
redakce. Přestože v posledních 
třech letech Protimluv „zliterárněl“, 
pořád přináší na svých stranách 
taky příspěvky z architektury, hudby, 
výtvarného umění, historie.

Co byste vyzdvihl jako největší přednost 
Protimluvu – čím se liší od ostatních 
literárních časopisů?
Naznačil jsem to v předešlé odpovědi. 
I když Protimluv přináší hlavně 
příspěvky z literatury, liší se jednak 
různooborovostí, onou „všehochutí 
umění vůbec“, a jednak zaměřením 
na ostravskou literární tvorbu, 
doplňovanou texty autorů z Polska, 
Maďarska a Slovenska, ale i jiných 
zemí, spolupracujeme taky s Festivalem 
spisovatelů Praha, publikujeme 
například anglosaské tvůrce. Přišlo 
to samo od sebe, vždyť Ostrava jako 
jediné ahasverské město v republice, 
u jehož průmyslového zrodu stál 
vysoký katolický hodnostář, jenž své 
započaté hutní dílo svěřil Salomonu 
Mayeru Rotschildovi, byla a stále je 
místem, kde se spolu stýká v jednom 
tavícím kotli hodně národností, nežijí 
tu jen Češi, Vietnamci a Cikáni, kteří 
jsou nejvíc vidět, ale také komunity 
Maďarů, Slováků, Poláků, Řeků 
a dalších. Protimluv takto viděn se stává 
nejen „křižovatkou“ různých oborů 
umění, ale i literatur a symbolicky 
i národů a národností žijících v tomto 
městě. V tom, domnívám se, může být 
jeho přednost oproti jiným literárním 
časopisům, přátelská konfrontace 
lokálního s mezinárodním.

Protimluv, to není jen široce kulturní 
revue a stejnojmenný literární festival, 
ale také vydavatelství s tímtéž titulem. 
Jak funguje a kam jej směrujete?
Bez podpory odjinud bychom 
samozřejmě nemohli knihy začít 
vydávat, hodně nám v počátku 
pomohl mimořádný grant Statutárního 
města Ostravy. Jen díky tomu jsme 
mohli v průběhu jednoho roku jako 
začínající nakladatelství vydat hned 
pět titulů. Otevřeli jsme tři ediční 
řady – edici poezie, překladové 
literatury a edici Forum, v níž hodláme 
představovat teoreticky zaměřené 
práce. V první řadě jsme zatím vydali 
tři knihy, Na svahu Ivana Švandy, což je 
výbor ostravského básníka připravený 
Vladimírem Novotným. Dále Ruční práci 
rovněž ostravského Martina Skýpaly 
a posledním titulem je zatím Kam 
chodí uhlí spát Petra Motýla. Z toho 
všeho vyplývá, že se zaměřujeme 
v poezii zejména na ostravské tvůrce, 
ale tak to samozřejmě není, máme 
rukopisy pocházející i z jiných míst 
než jen z Ostravy; s nimi bychom 
chtěli vyrukovat letos. Druhou řadu 
představují překladové tituly –  Mrtvé 
body, antologie polské básnické 
skupiny Na Divoko. Ale taky jsme uvedli 
polského postmodernistu, intelektuála 
par excellence – Darka Fokse, 
varšavského redaktora nejstaršího 
polského literárního časopisu 
Twórczość. Zdá se, že nejúspěšnější 
titul této řady bude Smrt českého psa 
Janusze Rudnického. Skvěle píše, má 
rád Čechy, žije navíc s českou přítelkyní 
v Hamburku v Německu a prošel tvrdou 
zkušeností vězení po výjimečném 
stavu v Polsku v roce 1981. Posledním 
překladovým titulem se stala kniha 
V okně spící Istvána Vöröse z Budapešti, 
jehož verše velmi zdařile přeložil 
Tomáš Vašut. Teoretická řada Forum 
zatím nabízí dva tituly, Poezie jako 
mýtus, svědectví a hra Oskara Mainxe, 
studie věnovaná dílu Egona Bondyho, 
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a Texty a obrazy Miroslava Zelinského. 
Nebude otevřená jen literárně 
zaměřeným příspěvkům, chceme dát 
prostor i filozofii, architektuře, historii.

Zaujal mě výběr autorů, které 
tisknete. Orientujete se pochopitelně 
na ostravskou literární scénu, kterou 
zviditelňujete. Rádi uvádíte méně 
známé tvůrce. Čím se řídíte? Našla 
by se na mapě ČR kulturní oblast 
tak výrazná jako ta ostravská, o níž 
by se to málo vědělo – s nějakým 
Balabánem a Hruškou jihu, východu?
Je zřejmé, že omílat stále stejná 
jména, která dostávají prostor téměř 
ve všech časopisech, nemá v žádném 
případě cenu. Objevovat neznámé 
autory je jedním z cílů časopisu, 
v Protimluvu ale, doufám, se to netýká 
jen ostravských jmen.  Myslím, že 
jsme jich pár, a to nejen ostravských, 
objevili, i když publikováním v časopise 
se samozřejmě nestali viditelně 
slavní nebo známí, vždyť o to stejně 
nejde. Ke zviditelňování chceme 
přispět, přitom se řídíme sympatiemi 
k danému textu, autorovi a svými 
možnostmi, které máme. Je jasné, že 
dobrý text si cestu ke čtenáři vždy 
najde, ten špatný, i když je vydáván 
v mnohatisícových nákladech, stejně 
zanikne a zapadne. Protimluv nechce 
vystupovat jako zasvěcený znalec toho 
či onoho místa nebo autorova díla, 
chce být jakýmsi polem přitažlivosti, 
když to tak trochu surrealisticky nazvu. 
Ostrava není jen Hruška a Balabán, 
tak jako Brno není jen například Slíva 
a Kaprál, v podstatě žádné jiné místo 
než Ostrava nemá svého Balabána 
a Hrušku, protože pak by to byli pouze 
epigoni Hrušky a Balabána. A pokud 
se týká zviditelnění obou? Pak toto je 
zdařilá práce a štěstí redaktorů Hosta 
a toho, že se zrovna těchto Ostraváků 
nebáli a dali jim svou důvěru. Oba 
autoři představují jinou generaci 
než tu, co se pohybuje kolem redakce 
Protimluvu, je škoda, že z Ostravy jsou 
vidět hlavně jen oni, vždyť je tu plno 
jiných a velmi zajímavých tvůrců – Ivan 
Švanda, Jaroslav Žila, Hnát Daněk 
mne napadnou hned a z mladších 
to je Martin Skýpala, Jakub Chrobák. 
A z úplně nejmladších Monika 
Kubicová.

Jiří Macháček; foto Teréz Nývlt
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Prvním svazkem Edice Překladová 
literatura je antologie polské poezie, 
autorů skupiny Na Divoko s titulem 
Mrtvé body. Můžete srovnat českou 
a polskou tvorbu tohoto typu? Máme 
vůbec něco takového?
Razance vystoupení skupiny polských 
básníků Na Divoko v devadesátých 
letech byla neobvyklá, něco 
podobného v české poezii té doby 
nenacházím a v podstatě ani 
nenalézám dodnes. Samozřejmě tím 
nechci nic snižovat nebo vyvyšovat. 
Rovněž může být pro českého čtenáře 
zajímavý příklon těchto autorů 
k newyorské škole. Mimochodem, 
když byly v listopadu roku 2006 
Mrtvé body představovány v Praze 
na půdě Polského institutu, hostem 
večera byl významný americký básník 
a překladatel Ron Padgett, současník 
Johna Ashberyho a Franka O´Haryho. 
Zúčastnil se pražského uvedení, 
protože týden před tím proběhl festival 
v polských Katovicích, významném 
kulturním centru slezského Polska. 
To místo je důležité i pro Ostraváka, 
můžete tam zajet třeba i na koncert 
Kronos Quartetu, který hraje všechny 
smyčcové kvartety Henryka Mikołaja 
Góreckiego za autorovy osobní účasti.

Čím je pro Vás polská literatura tolik 
přitažlivá? A slovenská?
Zdá se mi, že polští autoři hodně 
experimentují, nejen v poezii, což 
lze vidět v antologii Mrtvé body, 
ale i v próze. Příkladem může být 
právě kniha Veterináři jejího života 
Darka Fokse, kterou vnímám jako 
geniální šachovou partii rozehranou 
na odkazech k jiným literárním 
textům a polským reáliím. Jde o ryze 
intelektuální hru, za níž se ale skrývá 
autorův hluboký smutek z lidské 
existence vůbec a jejího bytí. Onen 
smutek, bezvýchodnost nazývám 
fenoménem zmrtvělosti. Člověk 
a lidé kolem jsou už teď mrtví, i když 
ještě žijí, jediný rozdíl je pouze v tom, 
jestli jsou mrtví nebo čerstvě mrtví, 

abych odkázal k jiné knize Protimluvu 
– Mrtvým bodům. Když si vezmete 
Ostravu, můžete ji také vidět skrz 
fenomén zmrtvělosti člověka. Osudy 
lidí utápěných industrií… Obrazy 
kostelů obklopených velkými potrubími 
a blízkými továrnami. Absolutní ztráta 
smyslu života i významu člověka, 
jeho pokorná zakonzervovanost 
do technokratické mašinerie 
ekonomických požadavků... Slovenská 
literatura nás zatím přitahuje hlavně 
svou prózou,  před rokem to byl 
Marek Vadas, v posledním čísle revue 
přinášíme ukázku ze skvělého textu 
Víťa Staviarského. Ale na Protimluv.festu 
zaujali a samozřejmě se v Protimluvu 
objeví Peter Šulej a Marius Kopcsay, což 
jsou ale v českém prostředí už známá 
jména.

Zorganizovat třídenní literární festival 
není nic snadného. Představil byste 
Protimluv.fest? Jak nápad vznikl a jak 
se daří večery propagovat – je účast 
vysoká? Jak jej financujete?
Již dříve jsme pravidelně organizovali 
literárně-hudební večery při příležitosti 
uvedení některých nových čísel revue 
Protimluv. Zpočátku jsme samozřejmě 
zvali hlavně ostravské literáty – Petra 
Ševčíka, ten byl u prvního čísla revue, 
Milana Andrássyho, Marka Pražáka, 
Petra Hrušku, Jana Balabána, Ivana 
Motýla, Hnáta Daňka, Ivana Švandu aj. 
Pak přišly na řadu mezinárodní večery 
s polskými autory jako Maciej Melecki, 
Krzysztof Siwczyk, Jacek Podsiadlo, 
předloni to byli taky Bělorusi Aleš 
Razanav, Ljavon Volský aj., tudíž nás 
napadlo vše zintenzivnit do několika 
dnů. Návštěvnost Protimluv.festu 
má samozřejmě své výkyvy, ale 
jeden z večerů na posledním ročníku, 
který jsme přemístili do klubového 
prostoru, přilákal dost pestré publikum 
– od punkových fanoušků až po šéfa 
největšího ostravského knihkupectví 
Librex. Zároveň to ovšem kladlo 
i pro vystupující větší nároky, probíhal 
v podstatě boj o pozornost, četlo se 
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s nasazením – to se mi docela líbilo, 
nebylo to to tiché, do sebe obrácené 
recitování něčeho, čemu se předem 
říká poezie. A kupodivu to místy 
fungovalo dobře, ba i lépe, když 
vzpomenu třeba brněnského Jaroslava 
Erika Friče s Vítězslavem Holatou nebo 
ostravského Jardu Žilu.

Dolehla na vás „krize“ jako na všechna 
periodika? Budete třeba snižovat 
(dosud čtvrtletní) periodicitu, změníte 
chystané ediční plány…?
Mám pocit, že lidé v Ostravě jsou 
v krizi ustavičně – když se podíváte 
na množství nezaměstnaných, a to 
nejen Cikánů, ale i bílých. Redakce 
Protimluvu sídlila ve Vítkovicích, to je 
s Přívozem, Kunčičkami centrum 
městské chudoby a bídy. Můj známý 
chodíval před lety cvičit na pozoun 
na Karolinu, nyní jedno obrovské 
staveniště, do budovy opuštěných 
prázdných skladů Divadla Petra 
Bezruče. Každé ráno tam bez donucení 
a pilně pracovali bezdomovci, žijící 
v podzemí nedalekého kanálu, 
a bourali cihly, aby je mohli prodávat 
po kusech lidem, co na tom byli 
o něco lépe a stavěli pro změnu nové 
domy z kvalitních starých cihel... 
V Německu například za dob 
krize umění vždy vzkvétalo  
– vezměte si expresionismus, 
dada. Až si říkám, jestli bych se 
neměl modlit za horší prodejnost 
a výrobu aut, domů, spotřebního 
zboží atd. Plány v Protimluvu 
tedy zatím neměníme.

Co píšete vy sám? Máte čas  
na tříbení myšlenek?
Času na psaní je samozřejmě 
velmi málo. Když musíte 
technicky zajistit veškerou 
činnost Protimluvu, která už není 
malá a nese s sebou povinnosti 
jako účetnictví, žádosti 

a vyúčtování grantů, organizace 
festivalu a příprava jednotlivých čísel 
revue… A to nemluvím o rodinném 
životě… A ještě když vyvíjíte tvůrčí 
činnost v jiné oblasti – hudbě, která vás 
dokáže pohltit celého, což se v případě 
vášně stane hned... Přesto mi to nedá 
a samozřejmě píšu – píšu do šuplíku 
krátké povídky. Co ale do šuplíku 
nepíšu, to jsou eseje, které jsem započal 
před deseti lety. V nich pokračuji 
pořád. Jejich tématem jsou v poslední 
době otázky týkající se osobního, 
soukromého postoje člověka ke smrti, 
zdali lze v dnešní době docílit oné smrti 
viděné postojem Rainera Maria Rilkeho 
„Dej, Pane, každému smrt vlastní již“. 
Dotýká se to ovšem i interpretací textu 
Cestou k poslednímu Josefa Šafaříka 
a jeho základní myšlenky smrti jako 
výzvy nebo ortelu; jeho hlas považuji 
v této věci za velmi silný a aktuální. 
V posledním vydání revue Protimluv 
zrovna najdete z mé eseje ukázku 
nazvanou Ponechat si svou smrt.

Děkujeme za rozhovor.
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