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Úvodník

V ilustracích za okny našeho literárního 
vlaku na vás tentokrát číhají vynalézavé 
experimentální rébusy Gorana 
Patlejcha. Rozluštíte všechny? Možná 
vás hra vtáhne a nakonec přijdete 
s vlastními slovně-obrazovými hříčkami 
anebo si budete s viděným v duchu 
hrát při příští cestě do práce. 

I v novém roce pokračujeme v nahlížení 
do zákulisí literárních periodik. 
Neradi bychom o nich tvrdili, že 
jsou konkurenční, spíš je považujme 
za spiklence na literárním poli. Tentokrát 
padla volba na ústeckou H_aluzi. 
A protože jsme v redakci zhodnotili, že 
on-line rozhovorů jsme už realizovali 
dost a i tady je čas na změnu, jde 
o interview pořízené „po staru“, tedy 
živě. V pražské kavárně Symbiosa jsme 
vedli řeči s šéfredaktorem H_aluze, 

Tomášem Čadou. Prozraďme, že Tomáš 
je člověk, který se ve formulacích 
nijak nekrotí, takže je to četba docela 
osvěžující. 

Rubrika Telegrafní sloupek se tentokrát 
pozměnila v deník. Kateřina Tošková, 
jinak též šéfredaktorka kulturně-literární 
revue Pandora, tu líčí nemalé lapálie 
spojené se zdánlivě prostou operací 
výměny, resp. repasování oken. Kdo 
podobný problém někdy řešil, bude 
jistě jejím vyprávěním pohnut. Kdo 
se na okna právě chystá, možná se 
po přečtení raději pustí do budování 
zahradního jezírka v japonském stylu.

Abychom to s těmi změnami v novém 
roce nepřehnali, v rubrice Náklad vám 
jako obvykle představujeme tvorbu 
současných autorů. Nejprve cestující, 

Ilustrace Nykos

æPozměňováním světa k trvalému úžasu

Jak velmi záleží na tom, jaký význam dáme známému znaku či obrazu. Stačí pozměnit 
několik písmen, realita se přeskládá a odhalí nové. Odhalováním nového ve slovech 
i obrazech se ve Wagonu zabýváme rádi, a doufáme, že první číslo roku 2010 vám to 
potvrdí.
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Úvodník

které jsme v kupé přivítali poprvé, jichž 
je tentokrát většina:
 Brněnský rodák Petr Kuběnský 
je nejmladším autorem tohoto čísla. 
Na jeho básních to však nepoznáte. 
Každá z nich je dotaženým, barvitým 
vyprávěním, jiskří podněty pro všechny 
smysly.
 Dalšího básníka vám po trati 
přivážíme ze severočeského Varnsdorfu. 
Milan Hrabal vtěluje do básní svou 
osobní historii i osudy blízkých lidí 
a krajin. Črtá intimní dramata životních 
příběhů, ve kterých můžeme hledat 
společné rysy s těmi vlastními. Z obsáhlé 
zásilky básní jsme nevybrali jen do 
tohoto čísla - v příštím vám nabídneme 
autorova osobitá haiku.
 Nejdále se na našich stránkách 
podíváte s básníkem Petrem Hrbáčem, 
jehož inspirací se stalo současné 
Japonsko. Vymaloval je zkušenými 
tahy pomyslného kaligrafického štětce, 
s velkou empatií a pozorností k detailu.
 Jakub Řehák otevírá svůj 
básnický náklad textem z cyklu Pražské 
civění, věnovaným Petru Královi. 
Čtenář je záhy zapleten do pečlivě 
budovaného autorova světa, stává 
se divákem a možná i aktérem zčásti 
surreálných scén. Rozhodně se tu nabízí 
labužnická potrava pro imaginaci.
 Básnířky v tomto čísle potkáte 
dvě. První je Alena Scheinostová. 
Básnické krajinomalby zdobí 
působivými obraty, z nichž je cítit zaujetí 
výrazovými a symbolickými možnostmi 
češtiny. Ovšem nejde tu jen o krajinu 
a jazyk; nevyhnutelně lidské stopy 
do autorčiných básní vnášejí pohyb 
a neklid.

Pouze vinou svého příjmení se na 
posledním místě mezi „debutanty“ 
ve Wagonu ocitl Vít Slíva. Své příznivce 
potěší básněmi z připravované sbírky 
Račí mor, ve kterých znovu dokazuje, 
jak působivá může být i ve 21. století 
básnická řeč, je-li vázaná.  

Rádi ve Wagonu uvádíme nová jména, 
ale o nic méně si nehledíme autorů, 
jejichž práci jsme již uveřejnili dříve. 
V kupé tedy vítáme dva zkušené 
cestující. Shodou okolností jejich 
příjmení začínají stejným písmenem 
a oba do Wagonu poprvé nastoupili 
v roce 2006. Prozaik Mořic Klein nabízí 
ochutnávku z chystané novely Nina. 
Odhadujeme, že budete sdílet naše 
sympatie s hlavním hrdinou úryvku, 
který, jak dnes není právě zvykem, 
příliš přemýšlí. V případě básnířky 
Ivany Kuglerové jsme vybírali z tvorby 
z posledních tří let a těšili se pořádným 
kusem autorského vývoje, který je 
na nich znát.

A to je vše. Vlastně ještě něco: máme 
radost z každého dobrého výtvarného 
díla, prozaického textu, z každé dobré 
básně. Ať jde o autentický záznam žité 
zkušenosti, výsledek zjitřené imaginace 
nebo experimentální konstrukt. 
A proto ostřete tužky, tahejte myši, 
postrkujte tablety, pište, fotografujte, 
malujte...a posílejte do Wagonu. 
 Věříme, že obsah aktuálního čísla 
posílí naši značku stejně jako rozverná 
Nykosova ilustrace k tomuto úvodníku. 
Pan Vajíčko s celou redakcí se klaní až 
k zemi, milí čtenáři.

J. N. S.
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Telegrafní 
sloupek

22. listopadu 2009

Milý deníčku,
záchodová mísa, koupelna, kuchyň, 
topení, dlaždičky, dveře i zárubně, 
už i ten domovní telefon, rekonstrukce 
je v poslední fázi, dokonce i hypotéka 
je vyřízená, peníze převedený, potvrzení 
potvrzený, porady s finanční poradkyní 
zvolnily frekvenci a bankovní konzultant 
už zas konzultuje s jinými. Jediný, co 
zbejvá, je opravit okna. Ty díry ve zdi, 
co dovnitř pouštěj světlo a ven teplo. 
Co se snažej tlumit řev nočních opilců. 
A jejich velikost je přímo úměrná tomu, 
co všechno se dá z bytu ukrást. Kdo 
by byl řekl, že budou předmětem 
hádek? A hendikepem pro realitní 
makléře? Lokalita, termín poslední 
rekonstrukce a... okna v plastu! To jsou 
dobrý akcie na realitním trhu. Ne tak 
na památkářském. Ač je památkářský 
trh výsostně nonsensová formulace, 
dogmaticky trvá na pravidlu: co je PŮ-
VOD-NÍ, ZA-CHO-VAT. 
 Byl červen, když jsem se svým 
domácím památkářem prohrála 
první hádku o okna. Žádný nový, ale 
repasovat starý, zněla vítězná věta. Óká, 
ale se mnou nepočítej, chtěla jsem mít 
aspoň poslední slovo. 
 Kdosi pás střihnul a najednou je 
listopad a začíná se ochlazovat. 
 Další střih, v pozadí se míhají 
černobílý náčrty středověkejch 
okenních konstrukcí, v popředí statická 

mluvící hlava. Chápání otvorů ve stěně 
odpovídá staleté zkušenosti, k níž plast 
zásadně nepatří, ani co do materiálu, 
ani co do funkce, dostalo se divákům 
opětovného vysvětlení. Důležitost 
otvorů, jejich ostění a tvarování 
a zejména původního materiálu je 
potvrzena i ve starých učebnicích 
stavitelství! znovu cituje jednu z metodik 
památkové péče. Ale ten byt není 
památka..., zkouším posté vyjednávat. 
To neznamená, že není třeba jej 
zachovat pro budoucí generace! 
Stejně ten byt pronajmeme někomu 
cizímu! doslova opakuju červnový 
dialog. Ale ne na pořád! Aha, takže 
naše vnoučata nebudou mít nárok 
na důchod, budou žít na rozžhavený 
planetě a umění pro ně bude jen 
oddílem v učebnici ekonomie, zkoušim 
zas i argumenty z orwellovského 
ranku, ale hlavně že budou bydlet 
v prvorepublikovym skanzenu, kterej 
beztak prošel přestavbou 70. let?! 
Já sám, ukončil konverzaci. Jasně že 
zvládnu, odpovídal tehdy i dnes na můj 
pohled, v němž jsem se marně snažila 
schovat své pochyby za řasenku se 
super volume efektem. Za pár dnů 
přijdou mrazy, za dvanáct dní máme 
předat byt... A jistě že včas, bouchlo 
do stolu poslední nekompromisní slovo.
 Ale se mnou nepočítej! 
nejposlednější.

28. listopadu 2009

Milý deníčku,
dnes je sobota. Tisící čtyřstá šedesátá 
druhá v mém životě, poslední před 
úplným koncem rekonstrukce. Chtěla 
jsem trochu oslavit fakt, že jsem ještě 
schopná počítat, ale už na to nemám 
sílu. Bolej mě záda, nohy, ruce, dokonce 
i konečky prstů. Nehty mám polámaný, 
lak z nich dávno sedřela všechna 

æRekonstrukční litanie
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Telegrafní 
sloupek

ta chemie na okna, se kterými teď 
trávím své večery a noci. Zatímco 
volné víkendy patří kámošovi obi. A ne 
že bychom nevěděli, co by. V černobílé 
retrospektivě se odvíjí fakt, že jen 
za včerejšek a dnešek jsem zbavila 
barvy, očistila, obrousila a znovu natřela 
asi tisíc obrtlíků. Co to je? nechápali 
kámoši fyzičtí, když jsem se jim svěřila se 
svým úspěchem. Takovej malej háček, 
kterym se kdysi zavíraly okna, dělám 
chytrou, neb jsem patrně historicky 
poslední z normálních, která ví. Aha...? 
neúčastně zvedají půllitry. Dneska lidi 
zavírají okna kličkama, ale když máš byt 
z dvacátejch let a v něm památkáře, 
všechno PŮ-VOD-NÍ musíš ZA-CHO-VAT, 
tlumočím. Aha! Přesně tak: Aha efekt 
se během několika předchozích dnů 
stal trvalou součástí mé druhé signální. 
Což není na škodu: operační paměť 
ganglií by druhou signální neutáhla, tak 
mám aspoň jistotu, že se má systema 
nervosum dostala z úrovně měkkýšů 
k obratlovcům. Ještě že máme jen dva 
plus jedna, to v přepočtu znamená čtyři 
velká a jedno malé okno, a protože 
původní jsou špaletová, čili dvojitá, jak 
mi bylo objasněno, tak každé velké čítá 
minimálně osm křídel, u každého křídla 
dva obrtlíky, jeden nahoře a jeden 
dole. Tisíc jich nebylo, to máš pravdu, 
deníčku, ale spočítat celek ani tak 
nedokážu. Takže k oslavě už vlastně 
není důvod.
 Většinu obrtlíků jsem dnes 
předala, ale víc než ty háčky ani 
zblo! přísahám, protože poprvý se mi 
do scénáře dostal tenhle obskurní 
archaismus.

1. prosince 2009

Milý deníčku,
právě jsem otevřela sekt, co se 
nestihl vypít na mých narozeninách, 
a překvapivě dobře jsem si s ním 
porozuměla. Aspoň s ním jo. Můj 
druhej partner už se mnou nemluví, 
jsou dva dny do konce, vzduch dost 
zhoustnul a i venku už začalo mrznout. 
Ale já si dneska zasloužím, aby mi 
někdo naslouchal, aby mě někdo 
chápal. Dokázala jsem se totiž vzchopit 
k dalšímu zásadnímu součtu, prvnímu 
z mého partnerského života: 37. 
 Ty víš, že do té záležitosti nechci 
moc vrtat, že nechci zbytečně ukazovat 
nedůvěru... On neprosí, nežádá. 
Nevyjednává. Prostě jen pracuje, 
každou noc, každej volnej den. On 
sám. A já jsem příliš hrdá a ani zbla 
(hele, zase!) soucitná, aspoň v těchhle 
principiálních otázkách ne.
 Programově nechci nic vědět, 
ale podle počtu mých solidárních 
zájezdů do prodejny s barvama, 
množství povalujících se útržků šmirgl 
papíru a míry opotřebení brusky 
počítám s dvaceti, maximálně 
s pětadvaceti. Okenních křídel je 37.

2. prosince 2009

Deníčku!
Rozezní se dramatická hudba, 
hodně trhavejch smyčců, mezi 
námi je napjaté ticho. Já triumfálně 
odevzdávám poslední pitomej háček, 
povýšeně obhlédnu beznadějnou 
situaci, konstatuju maximálně 
osmadvacet, ironicky poznamenám 
cosi o čase a nestíhání a odcházím 
středem. Hrdá a neohrožená, 
přesvědčená o své pravdě. Střih, 
hudební doprovod se náhle změní 
na melancholickou rozplizlost a já 
stojim nad třicátym prvnim křídlem 
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Telegrafní 
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našich starejch dřevěnejch oken, jsem 
nasraná na všechny ty moderní firmy 
s inovovanejma technologiema, který 
odmítly cokoli repasovat, a brousím, 
čistím, zkouším natírat a meju tabulky 
zasekaný matnym nátěrem od kámoše, 
co neví, co by. Venku sice mrzne, ale 
začíná advent. Doba smíření, vzájemné 
pomoci a partnerství, v němž asi 
nakonec není místo na umělou hrdost 
a tisíc jednostranných pravd. (No dobře, 

zase tolik jich není...) Jsou čtyři hodiny 
ráno, zejtra od osmi mám důležitou 
pracovní schůzi, hned po ní je předání 
bytu, oba jsme na smrt unavení. Hudba 
přechází v sentimentální muzikálovou 
melodii, i z obrazu je cítit purpura a já 
v další z posledních křečí vysílení beru 
k umytí třicátý sedmý okenní křídlo...

Kateřina Tošková
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Milan Hrabal

æZměny

Všechno se mění 
Máma s tátou umřeli 
Syn se oženil 
Dcera se odstěhovala 
Žena umyla nádobí 
A kocourek 
stojí nad prázdnou miskou 
Pro pár hltů mléka 
by se naučil i mluvit 
 
Zdá se mi 
že už jsem o tom všem  
někdy napsal 
Tehdy to ale 
byla báseň 
A já byl  
Já

æMiluju tě
(dopis syna matce)

Ne, nejsem ti vděčný
za lekci kruté smrti
kterous mi uštědřila
mami
Milující matky
opouštějí své syny tiše
a bezbolestně
nechávají jim naději
že všechno na světě má smysl:
život smrt i to mezitím
Stín u tvých nohou
jsem byl já, ne upír
kterého jsi marně odháněla
Krysí zoubky
před kterými jsi uhýbala
byly mé prsty
Tvůj hlas kvílel do noci
jako brzdy vlaku
který už téměř stojí
ale ještě z posledních sil 
drtí sluch
Slyšel jsem tvé volání
přes tři dvory
běžel jsem za tím hlasem
co vpodvečer volal: Domů!
A zatím tvé maso
pouštělo se kostí
a místo obkladů bolest
se sunula do prázdna
a smrti nebylo tu pro tebe
dnes ani zítra
Jen já
bezmocný stín
u tvých chromých nohou
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Milan Hrabal

æSemtam

Ráno vysvitne slunce
ptáci jarně zaskřípou
z hrušně pod oknem
a nebe se vyklene jak bříško
po padesátce 

Slepice vzpomenou 
na křídla

Sousedka veze do školky
své hlučné spratky
své milované aplégry

A ty má milá?
Vrátíš se brzy zpátky?
Vyju
a viju si pro ten případ
věnec z viagry

æDopis domů
(dopis dcery tátovi)

Když v noci stojím u okna
a váhám
zda být
ptákem bez křídel
nebo ryskou pro ostří
zda nabídnout srdce
nebo zvolit návrat
vzpomenu si na tebe
a ptám se
chtěls tu být déle
než já:
semínko
co svévolně vylétlo
z tvého těla 
a drásalo maminku zevnitř
až roztrhlo její mládí
na dvě části:
minulost
a odcházení

A ty
jindy k nezastavení
mlčíš
zubíš se do tmy
vidím tvou lebku
jak duní o stěny domova
o všechny stěny světa
co kdy ukrývaly lásku 
i nenávist

Odhodím nůž
a za úsvitu jím
nakrájím k snídani
šílenství
aby neumřelo hlady
a mohlo mě večer dohnat
k oknu
s výhledem do nikdy
s výřezem krásného nebe
na které už 
nedosáhnu
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Milan Hrabal

æDcera
Bušce

Když ses měla narodit 
děsilo mě 
že to nevyjde 
že ten zázrak se nás 
   netýká 

Kdyžs měla jít do školy 
děsilo mě 
že to nevyjde 
tak tenké nohy nedojdou 
tam a zpět 

Když vdavky tloukly 
na tvé dveře 
v nedůvěře jsem šlapal 
   jak v zelí 
aby tě neviděly  
černé pátky 

Tys chtěla hned 
  druhý den zpátky 
a cesta vedla 
naopak 
 
Kdyžs chtěla skočit 
   z okna 
děsilo mě 
že to nevyjde 
že nestihneš ho otevřít 
a pořežeš se o sklo 
   nebo o život 
 
nebo že tu při vší smůle 
zůstaneš 
a utrápíš se k smrti
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Milan Hrabal

æArs poetica

Neříznul jsem se do palce 
jako Sylvia P. 
 
Neskočil jsem ze skály 
jako ptáci 
 
Nenapsal jsem dopis 
svým milovaným 
mrtvým
 
Neříznul jsem 
neskočil 
nenapsal 
 
nic co by stálo 
někomu 
za přečtení

æNepohřbívejte mě moc hluboko
Marcele Mikuláškové

To když do mého tatínka
zakousl se oheň
vzňalo se úplně jiné světlo
a v jeho žáru
vzpomínky dostávaly 
jemnější odstíny

Ano pane děkane
neshořel jako kus hadru
Vzlétl až ke krematornímu nebi
a smál se
hořce – jinak to neuměl
ale šťastně

Ještě nikdo ho nespatřil
takhle veselého
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Milan Hrabal

æTi kdo odcházejí

se ještě jednou ohlédnou
jako kdyby to nemělo být naposledy
a je v tom pohledu
všechno:
sloupek o nějž se opírám
dveře které už neotevřou
slovo na které nezbyl čas
a jablko
umyté ale neotřené
Pak už jen stačí najít odvahu
a vyhodit ze skříně staré boty
z věšáku sejmout kabát
i s otisky prstů

Jednou 
po mnoha letech jsem se podíval
do zrcadla
a byl tam
prošedivělý shrbený
bez úsměvu
Na onom světě
se všechno bere moc vážně

æHlasy

se prodírají bouří nad Bermudským trojúhelníkem 
z Woodstocku do mého pokoje
netrpělivě čekají až zapojím počítač do zásuvky
a pak po mně skočí
a už nepustí
Gábinka ukazuje čerstvý obrázek
rozložený na barevně kostkované šmouhy
a hlasem filtrovaným duněním příboje
mi sděluje že jí vypadl druhý mléčný zub
Kvůli svišťovi který vrhnul stín přes půl náměstí
prý bude ještě dlouho zima
Nevím jestli je to důležité
ale ze mě letos také dlouho neodchází
přestože můj stín je tak krátký
až se někdy zdá
že už mě opustil
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æNoc v Lužici II

Básník Dyrlich jede tmou
noc je plná cikád
a volných slov
Šikují se a táhnou
v protisměru

Básník Dyrlich jede na kole
s hlavou otevřenou
o chladný kov
Bílé kříže se rozestupují
zvony zvou na mši
(a samy na ni nejdou)
a básník Dyrlich
o nich píše báseň
o zvonech
které ho doprovázejí
do rodného domku 
v němž otec řezbář
už nestihne dokončit
Ježíše 
na kříž pro syna

Nebe na dně rybníka 
přijímá rozbité kolo
hlína básníka
Jen báseň tu zůstává 
a bloudí světem
zakletá do jazyka
který možná brzy oněmí

æMyslel jsem že už nejsou

sny ze kterých se neprobudím
A najednou přestalo zapadat slunce
abych mohl dokončit rozdělanou práci
Ale já se pokaždé když měl přijít večer
zadíval z okna a stál u něj tak dlouho
dokud jsem nepřesvědčil
svéhlavou pomerančovou kouli
že už mi není pomoci
že každý večer musím prostě spát
A nebudou-li už žádné večery
umřu únavou
z toho neustálého vyhlížení
červánků jež zůstávají na obzoru
Ještě dlouho poté
co den skončil
aby opilcovy růže 
na skalce pod okny
mohly na jedinou noc
rozevřít svá žlutá okvětí
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æMlčení

Pane jenž dal i vzals mi hlas
než k tobě se promlčím
dopřej mi vidět
a slyšet
jak zrají jablka v sadu za domem
a vnučky s trochou mé krve
jak oblí se těhotná touha
nezmizet ještě chvíli

Pane dopřej mi
ať naposled není napoprvé
ať někdo stihne svědčit
jací a zda jsme vůbec byli

æMilan Hrabal

(*10. 1. 1954 ve Varnsdorfu)

Básník,  překladatel, publicista. Vydal knižně desítku 
básnických sbírek (mj. Čas pospíchá, Kamenná 
křídla, Cokoli proměnlivého, na svatbu k chagallům), 
sbírku lyrických povídek, knížku pro děti (Prázdniny 
ve Žvatlánsku) a několik překladů z lužické srbštiny 
(mj. Jazyk, jímž porozumíš větru). Časopisecky publikuje 
vedle vlastní tvorby překlady lužickosrbské a polské 
poezie, recenze.
 Ukázky jeho literárních prací byly přeloženy 
do němčiny, lužické srbštiny, polštiny a bulharštiny. 
Některé jeho básně byly zhudebněny. 
 Podílí se na pořádání literárních soutěží pro děti i dospělé a na práci 
v odborných porotách. Dlouhá léta vedl poetické studio Doteky. 
 Významná je jeho spolupráce s Lužickými Srby (např. spoluorganizátor 
tradičního Svátku lužickosrbské poezie ve Varnsdorfu, autor a organizátor výzvy 
Varnsdorfská solidarita na záchranu lužickosrbské školy v Chrósčicích). 
 Edičně připravil více než tři desítky rozsáhlejších i drobných publikací. 
Je členem Obce spisovatelů, čestným členem Zwjazku serbskich wuměłcow, 
členem správní rady Akademie literatury české, Českého centra Mezinárodního 
PEN klubu a Severočeského klubu spisovatelů.
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æOkayama

Okayamo, křivdil jsem ti,
tvoje řeka, sošky chlapečka Momotaró,
podíly na duhové obloze a v kanálech 
kovově mořských!

Okayamo, oblouku řeky
s parkem Korakuen,
jehož stromy vydechují
mluvící stín!

Okayamo, tvůj obzor
ozvučený květinami
a tancem dřevěných mraků!

Tvůj sen o Okayamě,
Okayamo, tvoje pastelové
fontány brilantně tříštící
mladou noc i citlivá jablka chlapců
poklekajících před prosoleným přízrakem otců,
Okayamo, tvoje světlušková cesta
prošplíchaná skřeky mrtvých volavek!

Okayamo, stýská se mi, a ty to víš.
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æNokogiriyama, Hamakanaya, Pacifik zní

Tajfun naházel před několika dny
ke břehům spletence chaluch i slizké kmeny.
Mžení žertovně mává bambusovými rákoskami,
vystupuji pod lanovku okolo buddhistického hřbitova.
V kabině jsem jediným cizincem,
Japonci jsou trochu rozpačití, 
tady je poloostrov Boso,
a ne tokijské nároží.
V propasti pod nohama 
byliny, keře, kamení
dávají horám
znamení,
obrostlých skal srázy
rozstřikují mlází
jako svěží nákazu,
v sukovitém obvazu.
Lana naštěstí drží,
ale ta pekelná síla
dračího zubu,
vykotlaného na
hustý, pacifický amalgám!

Arény schodů nahoře,
v nichž se bojuje
za moře,
závrať zavírá hučivá
mokrých stupínků
uchiwa.

Podívám se vlevo a vidím
třídu malých Japončat,

jak se natlačila k zábradlí
na strašné nahnuté skále,
zvané Jigoku nozoki
(pohled do pekla).
Kluci ječí, 
jako kdyby tam 
už chtěli skočit.

Sestup ke stovkám sošek
povstalých v jeskyňkách
připomíná létající prádelnu
kamenného molocha.
Zastavuji se u kapradin,
jaké u nás nerostou,
stín října je zde stejně teplý
jako u nás
májová jitra.

Po roztrhání mračen
slunce vpouští na prostranství
ozářeného skalního obra.
Nejdříve spatřím hlavu sochy,
potom 
už jaro,
i když je podzim.
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æPod dubem Quercus phylliraeoides 

 u svatyně Achijinja v Kurashiki

Na koncích větviček
slunce zasněně
kolíčky houpe.
Amulety omamori 
třepetají papírovými
křidélky.
Podzim kreslí vlky, ďáblíky
i podobizny mrtvých
pod velením
pijácké pestřenky,
dosahující mezipater
kamenných sloupů
vzlétnutím i falešnými
pády.
Jakýsi pták v tůni listí
švitořivě cirkuluje medy.
Nesmírně šťasten v Japonsku
chtěl bych se na chvíli utopit
v kobaltovém nebi.
Můj říjen,
jejich buddhové a kami!

æKonpirasan

Křivé bambusy mósó
v prudkém úbočí hory
smrkají černé blesky
vzniklé tím, že slunce
lhostejně tříská
do laku taxikářských
toyot.

Byl by to snad pouhý sen,
ale moje kolena si dobře pamatují
masu schodiště,
po němž jsem stoupal
ke svatyním
vrůstajícím jenom pomalu
do hlediště hory.

Hlavními herci jsou staré vysazené stromy
vrhající rozvážně i ve smrtelné náhlosti
vůně ke kamenným lucernám
i ke stúpám se štiplavými znaky.

Kočky jsem neviděl, zato živého koně
i jeho sochu,
lodní bohy
a župan z klidného listí.

Stranou hlavních čnění
šakuhači
změny.

Raději půjdu dolů do Kotohiry
koupit pohlednice.
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æDevent (od slova Advent)

Přišel jeden z posledních večerů v roce,
pára stoupá šikmo k růžově fialovému nebi,
které jako by si utančeně stýskalo po slunci,
ve skutečnosti je to díra v mlžné dásni
po přerostlém zubu – ohnivém tesáku.

Dostal jsem dvě zajímavá přání,
otevíral jsem je v pořadí určeném stupněm zvědavosti,
teď se k nim nemohu vyjádřit jinak
nežli jemným pocukrováním vánočky,
mám na mysli zvuk cukřenky
i pohyb zápěstí.

Starý televizor jsem na novém dvoukoláku značky Pegas
vyvezl k Miličově ulici.
Protivný Vincenc trčel na slunci
jako z kapely vykopnutý
bubeník.

æMlha čoudí městu díry

Zvuk jednoho nákupu
se překlopil na záda
a vystoupala z něj
gravitační kapka.
V dálce u trati,
v domcích i před nimi
srkají lidé mlhu
jako slepcův
potoční
kabát.
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æPetr Hrbáč

Narozen roku 1958 v Brně, kde vystudoval lékařskou fakultu v roce 1983 a kde také 
žije a pracuje. V nakladatelství Petrov vydal básnické sbírky Studna potopeného 
srdce (1996), Podzemní hvězda (1998), Špička (2002) a knihy povídek Kalhotový 
pahýl (1997) a Jeden den stárnutí (2000), jakož i román Kosti, maso, tekutiny (2005). 
V roce 2007 mu vyšla v nakladatelství Weles sbírka básní Čekali. Příležitostně 
spolupracuje s Českým rozhlasem Brno a s literárními časopisy Weles a Tvar. 
Jeho poezie i próza je zastoupena v antologiích českých i zahraničních, např. 
Anthologie de la poésie tchèque contemporaire (Gallimard, Paříž 2002), Iz veka 
v vek (Pranat, Moskva 2005), Baršunaste priče (Profil international, Záhřeb 2005), 
MORAL bi spet priti (Škuc, Lublaň 2009). Kromě literatury se zabývá soukromým 
studiem botaniky a japonštiny a digitální hudbou.
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(úryvek z 3. kapitoly novely)

 Ráno jsem našel v kuchyni 
na stole vzkaz, ve kterém mi máma 
psala, že mě táta čeká na dvoře 
za obchodem, že bude potřebovat 
složit staré železo, které vykupoval. 
Ze společné práce s tatíkem jsem 
radost neměl. Ale za práci samotnou 
jsem byl docela rád. Těšil jsem se, že se 
trochu rozhýbu, zaměstnám a rychleji 
mi uteče čas do odpoledne, kdy 
teprve budu moct zastihnout Ninu 
telefonem doma. Ze dvora, z plácku 
sevřeného v obdélníku ze dvou stran 
zadním traktem obchodu a ze dvou 
stran starou pekárnou s vysokým 
cihlovým komínem, jsem viděl přes 
střechy na kostelní věž se zelenou 
střechou, černým ciferníkem a šedivými 
rafičkami. Vzpomněl jsem si, že jsem se 
včera chystal Lence odpovědět, jak „já 
to mám s Ježíšem“, ale že jsem hned 
na začátku přeskočil jinam a k Ježíšovi 
jsem se už nevrátil. A tak jsem teď 
celkem bezduše rukama v tlustých 
kožených rukavicích házel železný 
šrot ze země na valník a v duchu jsem 
přitom Lence vykládal, že „přece věřit, 
že bys v zimě tady u varhan nebo 
kdekoli jinde seděla a on by přišel, 
podal by ti třeba ruku, takže bys cítila, 
že je fyzicky skutečnej, maso a krev, krev 
a mlíko, je to možný, v tohle věřit? Když 
se třeba Jitka Fárová, jak vyprávěla, 
každý večer před usnutím Ježíšovi 
svěřuje, sedí při tom vedle ní na posteli? 
A když pak odejde, zůstane po něm 
aspoň chvilku v prostěradle důlek, 
kterej se pak zase pomalu narovnává? 

A když říká, že jí pomáhá, odpovídá jí 
ve slovech? Slyší ho? Nebo si domejšlí, 
co by asi tak moh’ říct? To si pak ale 
může domyslet cokoli, co sama chce!“ 
Občas jsem svlékl jednu rukavici, abych 
se mohl vysmrkat. Dvůr byl v koutech 
zarostlý plevelem, z železného 
harampádí se vířil prach, kdykoli jsem 
s ním pohnul, a já jsem byl na plevele 
a na roztoče v prachu alergický. 
Pošpinil jsem kapesník černými soply, 
zastrčil ho zpátky do kapsy, protáhnul 
jsem se, zadíval se na špičku kostela 
s křížem, u kterého jsem i přes tu výšku 
viděl uzemňovací drát, natáhl jsem 
rukavici a pokračoval v nakládání. 
A v samomluvě. Nebo se moje 
samomluva rozplývala mezi snímky, 
které se podle vlastních souvislostí řadily 
v mojí hlavě do krátkých filmů. Jitka 
Fárová leží večer už v noční košili pod 
peřinou, Ježíš sedí na pelesti. Povídají si. 
Tedy přece nejspíš ona mu něco řekne 
a on mlčí, nedokázal jsem si prostě 
představit, že jí odpovídá. Nanejvýš 
že sedí, tváří se, že Jitku poslouchá, že 
jí rozumí a že je odhodlaný se jejími 
potížemi zabývat. Takže následovaly 
snímky, na kterých Jitka uklidněná 
a šťastná se s Ježíšem loučí, děkuje mu, 
zhasíná lampičku, zachumlává tělo 
co nejpohodlněji do peřiny a ve tmě 
usíná. Ježíš ještě chvíli na posteli sedí 
a pak najednou už nesedí. A záběr 
snímku se pomalu vzdaluje od postele 
a z pokoje směrem vzhůru, rozšiřuje se, 
až je na něm vidět celý dům a v něm 
usíná celá rodina Fárova, všichni stejně 
uklidnění a uspaní všudypřítomným 
Ježíšem, pak je jejich dům vidět z čím 

æNina
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dál tím větší výšky s širším a širším 
okolím, až je dohlédnout i na kraj 
lesa za Šanovicemi, kde jsem před 
prázdninami potkal na kole Alžbětu, 
nejstarší dceru Fárovu, v tu dobu už 
pálilo léto, a i když byl člověk oblečený 
jen nalehko, rosilo se při jízdě na kole 
tělo potem, horkem stoupaly do mozku 
představy holek, které by bylo nejlepší 
potkat nalehko oblečené někde 
na kraji lesa, Alžběta měla na sobě 
krátké bílé šortky a tričko, jehož látku 
rýhovaly díly podprsenky, pozdravil jsem 
ji, byl jsem trochu zaskočený, Alžběta 
se usmála, ale jak je v realitě a zvlášť 
na kole vždycky všechno rychlejší, ujela 
mi moc rychle zase pryč. Takže až teď 
jsem mohl zpětně zpomalit nejen kolo 
svoje, ale i její, jakousi nekonkrétní, 
ale nekompromisní a spolehlivě 
účinnou větou Alžbětu zlákat, aby kolo 
zastavila, sestoupila z něj, dala se se 
mnou do řeči a pak do milování. To 
bylo nejspíš možný opravdu jen v kině 
mých představ, protože Ježíš určitě 
Alžbětu nějak speciálně připravil, aby 
vydržela a dokázala kluky odmítat 
až do svatby. A na tu já jsem zrovna 
před prázdninami nemyslel.

(Úryvky z 11. kapitoly)

 Vracel jsem se večerním 
rychlíkem z domova na kolej. Z domova 
rodičů na kolej. Na kolej jsem přišel 
v půl jedenácté. Široké chodby 
v hlavní vstupní budově s tmavými 
kouty a tmavými pruhy podél stěn, 
ke kterým nedozářila běloba zářivek. 
Pohyb a hluk studentů a studentek. 
Atmosféra, ze které na mě dotíralo 
něco cizího. Vlastně i všude jinde 
na mě dotíralo něco cizího. Pod 
schodištěm za studentskou pivnicí 
mě oslovil kluk. Že je v průšvihu. Přijel 
za svojí holkou, ona tu není, přijede 
zítra. Potřeboval by tu noc přespat. 

Zaplatí, kolik si řeknu. Nehodilo se 
mi to. Zítra jdu na zkoušku z logiky, 
potřeboval jsem si přečíst přednášky 
a sejít se s klukama. Řekl jsem mu, 
ať shání dál a že po půlnoci ještě 
kolem pivnice půjdu, kdyby neuspěl. 
Neuspěl. Naštěstí pro něj spolubydlící 
Petr nepřijel, jeho postel byla volná. 
Před usnutím ještě vyprávěl o sobě. 
O té holce, za kterou přijel a kvůli 
které nestuduje v bohosloveckém 
semináři, jak chtěl. Ukázal mi její fotku. 
Poznal jsem ji, znal jsem ji od vidění. 
Říkal, že na Slovensku je víc věřících 
než v Čechách. Že je po mámě 
poloviční Slovák. Už v polospánku se 
mi rozkládal do naučených logických 
operací. Všichni Slováci jsou věřící. 
Jsem poloviční Slovák. Všichni 
Slováci lžou. Ráno jsem odcházel 
brzo, nechal jsem ho dospat. Klíč 
nechá na vrátnici. Večer se nejspíš 
potkáme v pivnici nebo u jeho 
slečny na pokoji á čtyři sto čtrnáct, 
jsem pozvaný. Na zkoušku z logiky 
jsme čekali dlouho. Doktor Joukl byl 
důsledný, každého zkoušel přes hodinu. 
Kávého vyhodil. Jirkovi dal za dvě. 
Mně taky. Pak jsme dlouho čekali 
na volný stolek v bufetu. Na vrátnici 
v přihrádce pro můj pokoj klíč nebyl. 
Pokoj byl zamčený. Pokoj á čtyři sto 
čtrnáct byl zamčený. Půjčil jsem si od 
hodné paní správcové univerzální klíč. 
V pokoji na polici nebyl magnetofon 
můj ani Petrův. Ve skříni jsem nenašel 
nové boty a bundu. Jediné, co 
mě napadlo, bylo zkusit ho chytit 
na nádraží. Pomalou trolejí. Ve velké 
nádražní hale překážela spousta 
lidí. Křižoval jsem halu, pak probíhal 
nástupiště. Kouřil u vlaku do Pardubic. 
Na nohách měl moje boty. „Ti to 
vysvětlim.“ – „Co chceš vysvětlovat? 
Jdeme na policii!“ – „Potřeboval 
jsem se voháknout kvůli Zuzaně, 
jedu jí naproti do Pardubic.“ – „Jsem 
blbej?“ Táhnul jsem ho z nástupiště 
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a halou a ven. Nikde jsem nenarazil 
na policisty ani na nikoho známého. 
Teprve když mě přesvědčoval, ať ho 
zavedu ke známým, kterým půjčil můj 
magneťák, stáhlo se mi hrdlo a začalo 
se mi špatně, sípavě dýchat. Proti tak 
suverénní otrlosti jsem byl bezmocný. 
Chtěl jsem mu radši věřit. Pevně jsem 
ho držel za paži a vedl ho k nejbližší 
policejní služebně, o které jsem 
věděl. Nebyla blízko. Přijíždělo k nám 
policejní auto. Zamával jsem na něj 
volnou rukou. Nezastavilo. Vysmekl se 
mi a utíkal. Utíkal jsem za ním. Křičel 
jsem na kolemjdoucí, aby ho chytili. 
Ztrácel jsem tím rychlost. Uviděl jsem 
uniformu. Křičel jsem: „Vojáku, chyť ho!“ 
Uniforma se nehnula. Utíkal mi v mých 
sportovních botách. Mě tlačily lakýrky 
a škrtilo sako. A byl pryč.

 (...)

 Zápis v deníku za celý prosinec:
 Sblížil se a rozešel s Dášou

 (...)

Lehounce se kývajícím pohledem 
zprostřed sedleckého náměstí 
bylo vidět širokou, vyasfaltovanou 
plochu autobusového nádraží. Na ní 
nic a nikdo. Za ní postranní vchod 
do kostela, ale jen jeho spodní výsek. 
Z kostela samotného také jen spodní 
výsek. Pohled se houpavě posunoval 
doprava k ulici z náměstí, která už 
nebyla osvětlená. Byl večer. Pohled 
se posunoval dál doprava a vždy 
po několika centimetrech pomalu 
zpátky doleva, ale už ne na výchozí 
místo. Dějem byl jenom tenhle houpavý 
a vracející se pohled. Ale děj nenudil, 
protože ten zpětný pohyb evokoval, 
že se vrací k něčemu, co ještě před 
chvílí na náměstí nebylo, co se 

na něm objevilo právě teď. Evokoval, 
že každým okamžikem se už pohledu 
musí někdo nebo něco ukázat, zesiloval 
a zesiloval napětí. Vracel se k černému 
ústí neosvětlené ulice, jako kdyby se 
v něm měla rozsvítit světla přijíždějícího 
auta. Ale nerozsvítila se. Vracel se 
k zatemněným oknům hospody, 
na kterých se v rozmazaných stínech 
promítal pohyb hostů uvnitř. Ale ani 
návrat pohledu na okna rozmazaný 
pohyb za nimi nezaostřil. Ani ve dveřích 
do tmavé chodby hospody se při 
vráceném pohledu nikdo neukázal. 
Jako kdyby se do pohledu opřel 
silnější vítr, vrátil se teď prudčeji kus 
doleva po zdi hospody. Opřená zády 
o zeď stála tu holka v krátké sukni, 
ke zdi ji jednou nohou připínal kluk, 
kterého holka držela jednou rukou 
ve vlasech a přitahovala si jeho hlavu 
ke svojí tváři. A vychýlený pohled se 
setrvačností prudčeji vrátil zpátky 
ke dveřím, které se jako kopnutím 
zevnitř otevřely a z chodby se vypotácel 
opilý štamgast. A zpátky přes líbající 
se holku a kluka a přes stíny mihotající 
se v oknech hospody a zpátky přes 
dveře do chodby a dál k proudu 
vody crčícímu z kašny a zpátky a zase 
zpátky až ke kulatému zrcadlu pro 
bezpečný výjezd autobusů z nádraží 
a v něm na zlomek vteřiny byl vidět 
obrys a zase houpavě zpátky přes třpyt 
v kašně k tupě zírajícímu opilci a přes 
třpyt v kašně zpátky a v zrcadle se 
objevil vytřeštěný pohled očí pověšený 
ve smyčce na stromě a pak komíhavě 
ale už klidněji vracel se pohled dál 
od zrcadla přes kašnu k doleva se 
otáčejícímu a udivenému štamgastu, 
přes dveře, skoro už souložící dvojici, 
zatemněná okna, ulici a kostel, až se 
pohled zastavil na široké vyasfaltované 
ploše autobusového nádraží, na které 
zase nikdo a nic vidět nebylo.
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Mořic Klein

æMořic Klein

Narodil jsem se roku 1976.
Vyrostl jsem na malém městě, studoval jsem v Hradci Králové, žil jsem v Liberci 
a v Praze, žiji na venkově.
Učil jsem na gymnáziu, učím v dětském domově.
V roce 2008 jsem vydal cestopis Otherside.
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æPodchod na předměstí

Dělnické ostruhy dřené až na dřeň bytí
dlaň pupava
a za život dvě dovolené
povolené nádechy

Doubravou v holi
vyťukává daktylské rytmy
na tam-tam térových děr
a boží plivance

Spásonosný truvér
Nadoblačný vibrafonista

æPastýřská

Fokusním rámem bývalých chtění
Měří křídy křižných věží
Jak prsa ženy
Povadlý kněží

Na slaných pěšinách minulých zim
Zbloudilý kočí
Setřel si víčka z očí

æRenes (Ledviny)

Nauč mě jít po hladině
Nauč mě stavět hybnost viny
a vyčistit svá předměstí

Žebroví prampouchů se rozhalilo
kmitočtem hertzů
jak halenka Kolombíny
jak Pierotovo neštěstí

Čtu tarot omítek
a smutek herců
A na zdi nápis
„Tudy prošlo náměstí!“
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æDuodenum (Dvanácterník)

Vesnická půlnoc
Ani nezaštěkne
Jen tvaroh měsíce
už měkne
na rybniční hrázi

V hřbitovním mlází
nad slapy je klid
a drobně pableskuje

To truchlivý kovář 
natrhal perseid
z oblačného roje
své dcerce na polštář
a vedle klidně podřimuje

æVím, že tam je!

Životem jsem se nastřelil až do žíly
Světu dal líznout zlaté
Antedatoval své narození
Připsal si nesmrt na konto
Miloval blahoslavené nesvětice
v nevěstinci světnice

Životem jsem se nastřelil
Signoval se na frontispis vesmíru
a činil všechno pro to
aby si mě konečně všiml
Dnes jsem viděl stopy šestého dne
v blátě u cesty

Životem jsem se našlehnul až do žíly
a bušil hlavou na jeho ocelová vrata
Jednou mi otevře

Vím, že je doma
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æBabiččina vzpomínka

Boží hod vyžral stvoly
a pole znásilnily mraky.
Slunce, slabý felčar
prostřel prázdné stoly.

Děti vypřáhly dragače 
a voly vedly do chalupy.

Noc se oženila s čerty,
do rovenských kopců na polupy
vyšly blesky.

A o půlnoci prorost‘ ticho ve světnici
výbuch petrovek.

Devět rychlých dechů pod duchnami
a matka na posteli nepohnuta
mimoděk:
„Děti, tatínek umřel.“

æBrusinky

Voníš jako brusinky
které si přivazují neurvalí seveřané
na tlamy dračích lodí
když polykají moře
aby hloubka nepolkla je
voníš jako sychravý opad listů
mrazíš mé chřípí
a půlíš pochyby
na chyby
a na touhu
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æAž půjdeš za mnou, dej pozor, kam našlapuješ...

Mluvím k večeru o vinách
které tikají pod povrchem
modré záplaty nebe a čekají na výbuch
Myšlenky se střádají na krajkovinách
tvých záhybů
Loki a já čekáme pod tím vrchem
Divně na mě hledí starý bůh

æPetr Kuběnský

(*1986)

Brněnský rodák. Svému městu zůstal věrný až po dnes. Stejně tak literám, které 
si zamiloval v chlapeckém věku. Proto dnes studuje čtvrtým rokem bohemistiku 
a žurnalistiku na Masarykově Univerzitě. Přispíval do dnes již zaniklého 
internetového magazínu Sem-Sem a je spoluautorem loni vydaného almanachu 
Na věky věků (Kalliopé, 2008).
 Ve volném čase se věnuje studiu literární a filmové teorie, zážitkové 
pedagogice, cestování a lektorství tvůrčího psaní. Potrpí si na českou poezii, 
arabskou kulturu a trumpetu Milese Davise.
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Ivana Kuglerová

æ11. 7. 06

Vždycky, když bloudím -
dnes se Řásnovka zalyká horkem i v noci
- rozžíhám lampu.

Jenže pak se ke mně slétají můry -
na zdi Anežského kláštera se oběsily kaštany
- a já nevím, jak je zahnat.

Nech mě čekat ve tmě.
Copak nestačí, že jsem slepá?
Nebudu spát.

æQuia absurdum

Přibij mne na pranýř
před Haštalem sťali jabloně
za nevěru.
Tak se to dělávalo
ten ohnivý ještě nestihl zakokrhat
- za jazyk -
natřikrát.

Abych ti neutekla
proklínám tě za pravdu, Robespierre
přestože 
- protože -
umírám tisíckrát

nemám kam.

æNešpory

Z bolesti vzlíná usebrání
- jak po skle sklenic
stéká tíseň -
v jazyku střepy z nevyspání:
Zlý sen.

A nahé kosti dlaní.
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æříjen, 2008

když prší,
to onanujou andělé
- chutnají hořce
a na jazyku se život nerodí

bůh to tak chtěl

jeden z nich
je můj strážný
- mám ho ráda -
stockholm jako vyšitý

když prší,
vlhnu a polykám

æříjen, 2008, podruhé

to kvůli obloze a andělům
jsou na koberci fleky
- bleděmodré

nikdy jim nevysvětlím,
že by se měli zouvat

ani u božího trůnu to nevadí, a tobě..?

jenže já žiju na zemi
a tady je obloha stejná špína
jako každá jiná

æříjen, 2008, venku je mlha

žiju ve výseči pěti metrů
- občas ji protínají lidé -
můj pes se zjevuje a mizí,
prochází zdí

můj pes je bůh
- černý bůh s jantarovýma očima

když přijdeme domů,
lehne si na postel
a spí

můj pes je bůh
- jenom bohové klidně spí,
když svět
pomalu mizí
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æZa dlouhých nocí

Psát o tichu
- to neumím:

o vlídném vzlínání,
když mezi prsy
prosvítá mi svět.

To v podhrudí
mi bydlí psi
a v očích havrani

- čas nebolí
a na prahu

kocouří šírání.

Možná se opustím,
možná si odpustím,
možná

se přijmu zpět.

æ7. 9. 09

Umírání

je jako loučení
před dlouhou cestou:

V očích máš dálku
a já se snažím vypálit si do sítnice
tvůj obraz,

jak stojíš na prahu domu...

jak odcházíš pěšinou
ve stínu cypřišů...

jak se u branky ohlédneš...

Jako bys už viděl jinou krajinu,
kterou já nevidím.
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æSantorium Nad hlubinou I.

Madam Paerová kouří, jako by brečela,
v horké páře se ztrácí ostrovy:
„A co ty stovky Židovek?“

„To jsou manželky.
Zachraňujeme jenom manželky - 
pořežte se, madam Paerová,
a pojedeme spolu do Paříže.“

„Máte předstírat šílenství, madam Paerová,
ne se tak chovat -
tohle vám nikdo neuvěří.“

„Ještě na vás nezapomněli, pane senátore,
i když...
co by jim mohl udělat starý, chromý, mrtvý muž?“

„Sem se posílají političtí nepřátelé a 
političtí přátelé politických nepřátel,
a pak ti bezvýznamní, na které by se mohlo zapomenout,
aby se na ně nezapomnělo -
kdyby Svatá Helena ležela ve Středozemním moři,
byl by tu s námi.“
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æSantorium Nad hlubinou II.

„Některé stromy večer svítí
jako vy, madam Paerová -
jenom hoříte.“

„To vás, pane senátore, soumrak sedřel
jako Inciatův postroj -
za ty roky
jste vybledl pro všechny kromě těch,
kteří vám vyměňují prostěradla.“

„Politika je špinavá hra, madam Paerová,
musíte najít někoho,
čí světlo se ve vás odrazí,
a potom ho vláčet blátem.“

„Když skočíte z té skály, madam Paerová,
horké vlny vás obejmou
a uhasí.“

„Někdo si stačil otevřít žíly včas, pane senátore,
jenže mě dneska bolí hlava,
a praetoriáni čekali tak dlouho,
až zešedivěli a zešedli.“

„Bez ohně v soumraku, madam Paerová,
ani ty mosty nehoří, natožpak Řím.“

æIvana Kuglerová

Narozena o podzimní rovnodennosti roku 1978. Podle dokladů Češka, kdysi se 
považovala za Rusku, neboť v této jurodivé a minulosti propadlé vlasti vyrůstala. 
Teď toulavé psisko v zemi plotů. Vystudovala psychologii, pracovala leckde 
a lecjak, pročež zakotvila v SONS. Překládá z ruštiny. A píše. Povídky, romány – 
hlavně sci-fi a fantasy – a básně.
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Jakub Řehák

æPražské civění
Petru Královi

+
hltavé zvíře které nemá domov
zvíře bez končetin 

ulice v zorničkách bez hodin
chodíš po poledni a rozteklá plástev února
padá ti k nohám 

+
Hlava občerstveného dne

jedete do Nuslí a šedé pásy ohrad zabořených ve včerejším bahně
lemují jemný pohyb bund

co je to rok? 
rok vidí bdí  

déšť mží nad oťapkaným náměstím
na procházející hlavy  
a dál s námi zakládá  blátivý film 
do promítačky města
 
někdo v nátělníku holí se v okně
někdo zas zrcadlu význam přikládá

+
Hranice tramvají 

dávná podezdívka s břečťanem náhle dobře je vidět z kavárny 
kde zhasla světla a jen na pódiu potmě potměšile kdosi čte

zatímco z holky ti jde hlava kolem  
svět rozumí rozbíhavým hrdinům 

v dálce skočit do plátna
pozorovat kruhy na hladině filmu 
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+
hlahol zídek starého nádraží
bláto z chodníků stoupá vstříc 
naškrobenému pachu prádla
vystaveného v oknech 
v šedých kalužích   
 
ahoj zdravím tě očima páry
cihlově červený přízraku 
v chladu ranních ulic 
za vrzajícím smogem tě zdravím 
vidím pochodovat podkolenky 
směju se měděnému vzduchu
 
neptám se komu patří začouzená tráva i roh zteřelého zdiva 
rád tě potkávám
rád tisknu vlhký lem prádla 
schovaný za tkaninou

(úryvek z delšího cyklu )
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æV jazyce Sevan

povím ti Brigito chlap brousil nůž 
o chodník tam u Anděla
snad Rus snad Bulhar 
ale tys na mě hleděla 
jinak než dřív - snad po rulíku 
s široce arménskýma očima 
- to mluvila z tebe 
droga Ararat
ať září balkán
Byznac - nová je tu 

jaký že přišel věk? nevím 
svět netočí se mi pod rukama
tramvají valila vodka  
zatímco ty stála jsi blíž 
úsvitu a byla asfaltově horká
dávno už v průjezdech řev
nedrhne stín ale kdo mluvil 
v podzemním baru 
s houfem Asiatů na bednách 
od jogurtů?  

povím ti Brigito
Mesiáš 
jsi kov tekutého kovu 
jsi kouř 
výkřik petard
princezno nádražních košů
v jazyce Sevan zpíváš 
zatímco za plentou 
čeká dav zákulisních mužů 
stahujících úd ale ty vyprávíš
kterak jsi ve snu byla 
dekapitována 
a já ti rozumím 
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æPast na Brigitu
pán který tě zabil smutně otevírá knihu
Effenberger

je to dům s mnoha zámky a vstupními dveřmi dům s rotujícím průčelím
bloudíme rozestlanými peřinami 
plíseň prorůstá každý náš pohyb
náš tajný hrad z prádla 
pavouci spouští se na nitích do otevřených úst 
kos zpívá pod podlahou  

chytil jsem tě na zvuk 
Brigito to si pamatuj na zvuk dřeva a kovu 
myší zvuk 
za zavřenými okny pršelo několik dní
nikdo nedopovídal
z nohavic byl cítit čaj
černá smítka

co je to
z očí mi padají útržky kůže
kruhy pod očima
usínám ale na schodišti neděje se nic 
cinkání měděných špehýrek 
sousedé nájemníci vstávají diví se 
jediná noha nezvířila schodiště po celé roky 
teď jsme tu my  

už běží večer Brigito ulice nechystá odpověď
stín sukně třepot papírového sáčku s černou ryskou
nedává odpověď

vezmi rozum do hrsti
už jsi  to zaslechla podél nábřeží to dýmá 
už jsi to zaslechla  
hoří auta a odpadkové koše  raněná těla ukrytá ve sklepech na uhlí
kam běžíš nechceš to vidět chodník tě přikrývá a horký povrch sálá jako noc

zrnící prach podél zvolna rozžehnutých lamp
vlhká těžká vůně na nábřeží
hnijící kusy dřeva zborcené do vody poblíž železničního mostu 
na Výtoni 

vcházíš do křoví a uléháš na zem 
cestičky potkaních hnízd 
závěje navátého písku podél vytažených sukní
uléháš na zem 
noc posílá svítící lodě ke skále u řeky kde se otáčejí a vracejí zpátky k tobě
svlékáš si šaty a potom se to stane



I/10 37/55

Jakub Řehák

cítíš že čas se přelévá
je jako velká kapsa vody
nabývá těla
můžeš jej uchopit rukou
anebo pojmout ústy
na chvíli není slyšet nic 
jen opatrné kroky nájemníků 
hvizd pronikající skrz sevřené prsty
nahá kůže je uvnitř rudá 
stěny prsty úryvky kůže 
slída nehtů ve zdi jako v dlani
zvuk bosých nohou anebo pohyb 
unavených rukou 
vklíněných do cizích dlaní
jen okamžik 
a měkké prostory 
v teple těla 
v zákoutích látky
mají navrch

slyšel jsem tě dobře
Brigito šelestíš
v masce červotoče
na vnitřní straně víček
sošky zavírají oči
a ty půjčuješ jim jediný zvuk
kterého jsou schopny

potom se oči zavřou
co je to
výstražné znamení

dům s mnoha zámky a vstupními dveřmi 
dům s rotujícím průčelím
na které někdo chrstl asfalt
měla jsi masku
v tvém nose bydlel cvrček 
později tě zahlédli na jiných místech už oblečenou
okusovala jsi jablko v cizích ústech
chytil jsem tě na zvuk
vzpomínáš
past sklapla
zpíval jsem pod podlahou
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æRanní epos - byt

byt náhle prázdný pátral 
po pažích co ještě 
před chvílí bledé 
lezly ven z orosených peřin
za stěnou hučel sníh
dým smýknul se 
blikající mědi botníků 
v šeru hučely 
ranní samovary
država výkřiku 
jež vedla šustotem 
nahých  pokrývek
doznívala v letmém objetí 
pravda tvých zad
převíjejících řetězem páteře 
neznámou kůži
promluvila ke mně
nad lůžkem cukr 
maz slídy pokryl oken  stín
hledal jsem dlouho tvoje vlasy
v zasněžených policích 
celé  dlouhé minuty 
jsi procházela za mžení 
kuchyňského prachu předsíní
koleje vedly postelí
brzy už nástupištěm
bytu táhnul rudý hvizd
hrudník zakrojený do tmy
hustý vazký sníh
když nepřichází smysl 
je tu hmyz otázek 
jsme tu my
zdvihla jsi ruce 
do zmoklého přítmí
i já je zdvih‘
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æJakub Řehák

(1978)

Žije v Praze. Vydal básnickou sbírku Světla mezi prkny (Fra 
2008). Příležitostně publikuje recenze a eseje ve Tvaru, A2, 
Souvislostech a dalších literárních periodikách.
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Alena 
Scheinostová

æ***

A ještě hejna sýkor, 
hrubost podloží,
slídící vítr svívá hrudky.
 
Dočerna tůně mezi plavuněmi,
za paždí stromů visí stín.
 
Potřikrát měsíc dolů,
co jsme si čarovali,
v podbřišku tančí fašankový krok.

æDuben

A rozemneš-li drnek v hrsti,
napořád budeš páchnout česnekem.

Tok slunce po medvědích stráních,
krákory straky v topolech.

Dobujna zase tráva posedaná.
Vespod dubový mráz.

æ***

Je kalužitých věrných dušiček.
Černavo dotvrda a neprodyšně
a černající sláma zespodu.

To aby v rozbřescích se umíralo tiše
a netlouklo se o zem koleny.

To strne v půli nepodané slovo
jak krystal soli pod nemocnou dásní.
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æ***

Palčivé bdění do dvorany noci 
se prověsilo jako kolébka.
U veřejí jsme vyčkávali 
v útočišti svých stínů.

Pak námi prošla jako prodanými
a odváděla mezi pokoji,
pro koho nezbývalo na krajíčku.

V zahradě ráno vlála prostěradla,
boty stály samé bílé bláto.

æ***

A ještě štěkají liščí hlavy
v lískách, co zůstaly tu po lese.

To pak čas rozevře se na plániskách
jako dřevařský nůž:

nanovo štípe leden po modřínech,
po kmenech tluče fabiánský mráz!

æ***

Po Martinu sněžilo 
a stébla stála v řadách,
jak opíral se vítr do pláně.

Temný sníh vířil, prostupoval
větvemi, pruty
do tuhnoucích vod.

Tudy jsme procházeli na noc,
dva slepotisky ve vlně a kepru.

A ujistit se, že jsme nezahlédli 
bílou tvář v habrech za námi!
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æ***

Po Martinu sněžilo
a voda mezi břehy
hnula se k luhu chladnoucí a černá.

Obzor se přikrčil a vítr jako kuna
zanášel zmrazky do skřípavých vrb.

Na bedrech lesa zaléhala mlha,    
strnule sivá, mezi pásy tmy.

æ***

Nahoře v břízách ticho po hejnech
k průzorům z výše, sivá nádrž kalu,
noc táhne nebem jako švarmy.

Po kusech zapadal sníh do stavidel,
za hrázkou z kyzu hybné víry
stravují zmrazky, lysé olšoví
zatíná kůstky pod visuté břehy.

Nahoru dolů komíhá se haluz
jak paže mrazu, která nad ránem
dunivě bude tlouci do zárubní.
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æ***

Seshora ze tmy tuhé listy vrb
se řítí v ustrnulém pádu.

Řezy maliní po obloucích 
jako žebro.

Vratič. Po hmatu potočnice,
kyhanka, řídká hlína.

Kořání. Co je vespodu. 
Mokro je hutnější než dech.

Měsíc jak nehet, odstín běloby,
jde krokem vlka.
Kyselá hlína. Co je vespodu.

æAlena Scheinostová

(*1977 v Praze) 
 
Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK v Praze. Pracuje jako novinářka. Jako 
překladatelka a editorka se zabývá romskou literaturou, příležitostně píše poezii, 
před dokončením je její historický fantasy román. Svou uměleckou tvorbu knižně 
dosud nepublikovala. Žije s manželem a dvěma dětmi v Praze a v Horní Vltavici.
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æÚnos nevěsty

Unese ženich nevěstin vlas?

Tak jako Asii rozdrtí čas 
na 94 578 Mikronésií,
potratilas.
V rozpadu plodu žiji.

æJasany

Do třpytu a třepotání jasanů
volají mě budníček a strnad:
„O – či – ma – pojď – a – zur – sr – kat!“
„Vsi-li-ci-přijď-čis-tit-či-vy snů!“

– Jak rád bych si k vám na větvičku přised
a houpáním se dával konejšit!
Nemusel bych v smyčce vodky těžce viset
ani ve snách potácet se jako Věčný Žid.

Jasným zrakem obhlížel bych rodné Podolí,
až bych zahlédl i ji:
jak tak s nákupem zas domů k dětem spěchá
a od plotu ji přizdobuje vavřínová střemcha.

Zjihlým zrakem objal bych ji,
jásal v snové, opojivé kráse...
a hrůzou, jak čas krutě míjí,
na rameni rozeštkal se.

Mariánské elegie
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æZrcadla

Teď už jen zrcadla,
prostor a prostora.

Prázdno si krákorá
na mrvě vítězné krásy.

– Mrtvolou milována jsi. 

æMariánská elegie

První den máje.
Kaštany kvetením oči si jitří,
světlo v nich zraje,
oblé a hebké… vy tři:

přítomná, nejsi
u mého vratkého stolu;
lihem a slzami napájím běsy,
spílají: „Každý si zdechejte spolu!“ –

odešlá do trýzní
zrcadel, v nichž se tak mládne,
do stodol, ke sklizni…;
žnec žnečku pojímá na mlatě, za dne –

přicházející až z předsmrtné touhy
vzkřísit to vše,
co život byl, dlouhý
jak zádušní mše.
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æDiēs illa
Leží na oltáři Hradce
obětina šťastných dnů.
Dřív než v Boudě vystydnu,        
zalituju hříchů… sladce!...:

prvotního pohledu,
užehnutí, uhranutí
krásou, která pokrást nutí,
když oslepit se nesvedu;

prvotního pokušení
sklouznout pod žimrovský splav
a rozemlít se do představ,
jak se čerti s ďábly žení;
 
prvotního doteku,
podsvětního Rubikonu:
ještě v jeho toku tonu,
tokem teku… poteku…

Zalituju úst a údu,
jejich slastných objetí.
– Ovečko má, co je ti?
– Na porážku brzo půjdu.

Zalituju hrůzných chvil,
kdy se láska vyjevila
babiznou, co chlípně spílá.
Stokrát jsem ji přizabil!

– Kde je naše sněžné srdce? 
Bosý jsem ho vyšlapal.
Na obloze? Ještě dál?
– V hrudi studí, tvrdne prudce.

– Kde jsou mapy slepých cest
vandrovníků? Bloudit domů!
– Utracené listy stromů…
Tklivě tlí tu, padlé v klest.

– Kde jsi, milý? – Kde jsi, milá?
– V třasu osik. – V míze bříz.
Roubovák se do nás vříz.
Diēs īrae. Diēs illa.

– –  – –  – –  –,
– –  – –  – –  – –.
– –  – –  – –  – –,
zalituju. Ne-li, –.

     *  *  *

Chvíle porodila věk.
– Ani smrt už nevylije
z olověné baterie
žíravinu vzpomínek.

(Z připravované sbírky Račí mor)
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æVít Slíva

se narodil 11. ledna 1951 v Hradci u Opavy (dnes H. nad Moravicí). V letech  
1969–1974 vystudoval na Filozofické fakultě UJEP (dnes MU) obor čeština–latina; 
od září 1975 do června 1998 působil na Gymnáziu Slovanské náměstí  
v Brně-Králově Poli. Po šestiletém intermezzu, kdy žil v Opavě a učil na základní 
škole v nedalekém Mladecku, se do Brna vrátil a od září 2004 pracuje na zdejším 
Biskupském gymnáziu.

Vydal sbírky veršů Nepokoj hodin (1984), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), 
Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), 
Bubnování na sudy (2002), Rodný hrob (2004) a Souvrať (2007). V roce 2006 
vyšel ve vydavatelství Host výbor z jeho tvorby nazvaný Boudní muzika. Za sbírku 
Bubnování na sudy obdržel v roce 2003 cenu Magnesia Litera a Výroční cenu 
Nadace Český literární fond.

Je členem občanského sdružení Weles a spolupracuje na vydávání 
stejnojmenného časopisu.
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J.N.S.:  První otázka je jasná. Co je  
H_aluze zač, jaký je to časopis?
T. Č.: Co je H_aluze zač… To je hned 
na začátek docela komplikovaná 
otázka. H_aluze vlastně neví, co je 
zač, protože její princip a systém se 
neustále vyvíjejí. Prvotní myšlenka, totiž 
že vytvoříme literární časopis v rámci 
ústecké katedry bohemistiky, nám 
poněkud přerostla přes hlavu, za což 
jsem na druhou stranu rád…

Já jsem si přečetla na vašem webu 
http://www.h-aluze.cz/, že H_aluze 
vznikla jako vedlejší produkt nějakého 
semináře o tvůrčím psaní...
 To je fakt, ale toho já jsem se 
neúčastnil. Já jsem byl přibrán až 
v okamžiku, kdy se to rozjíždělo, a kdy 

bylo řečeno, že vznikne literární časopis 
na katedře bohemistiky, který by měl 
představovat nové, nezavedené 
a zajímavé literáty. Teď si dovolím 
vsuvku – s postupem času mi došlo, že 
noví nezavedení literáti se hledají velmi 
těžko. Pokud mají mít nějakou kvalitu. 
 První čísla časopisu byla hodně 
samizdatová, minimálně první dvě jsme 
si vyplnili v podstatě sami svojí tvorbou. 
A díky tomu, že Ústí nebo celé severní 
Čechy jsou poměrně živý literární 
region, se nám podařilo navázat 
kontakty se zavedenými literáty, kteří 
nám poradili, kam se máme ubírat, dali 
nám nějaký tipy… Navíc já jsem tady 
v Praze měl kamarády, a díky nim jsem 
se dostal k pražské scéně… A tak se to 
nějak postupně dalo dohromady..

æLiteratura není mrtvý žánr

S Tomášem Čadou, šéfredaktorem ústeckého studentského kulturního časopisu  
H_aluze, rozprávěla v pražské kavárně Symbiosa u dobrého vína Jitka N. Srbová.

Tomáš Čada, foto Trignom



I/10 49/55

Z jiných tratí

Bylo tam i nějaké vedení ze strany 
pedagogů?
 Sám jsem se dozvěděl až 
nedávno, že tím prvotním impulsem 
byl PhDr. Ivo Harák. Já jsem se těch 
seminářů sice neúčastnil, ale vím, že 
tehdy říkal, že revue Pandora, kterou 
určitě znáš, je literární časopis už 
zavedený a z těch škamen – což je 
slovo, které Ivo Harák velmi rád používá 
(smích) – se už dostala. A že by bylo 
fajn, kdyby tam byl nějaký nový literární 
časopis, který by nereflektoval to, co 
reflektuje Pandora, která je už velmi 
profi a snaží se postihnout literaturu 
v širším kontextu. Zkrátka že by to chtělo 
něco mladého, něco nového, co by 
bylo energické a co by mapovalo 
aktuální situaci kolem univerzity 
a zároveň ji to dokázalo i reprezentovat. 
Takže to byl ten prvotní impuls a my 
jsme chtěli hledat ty nové autory…no 
a pak se to všechno nějak přetočilo 
a dopadlo to tak, jak to vypadá.

Ty jsi v tuhle chvíli mluvil o literatuře 
a literárním základě H_aluze, ale 
když listuju vaším časopisem, tak to 
na mě nepůsobí až tak ryze literárně, 
respektive zdá se mi, že je to spíš 
obecně kulturní magazín?
 To je pravda. Jde o to, že my 
jsme do toho nešli s tím, že bychom byli 
s prominutím úplně blbí. Věděli jsme, 
že těch literárních časopisů je tady 
poměrně dost a na jejich úroveň se 
určitě hrabat nemůžeme, a tak jsme si 
řekli, proč nezkusit něco, o co se snaží 
Ádvojka, ale co vyjde ze studentského 
základu. Z nezavedených autorů z řad 
studentů, kteří ale určitě taky mají co 
říct.

Je pravda, že když jsem o tom 
rozhovoru přemýšlela, tak jsem si 
okamžitě přiřadila právě Ádvojku 

jako takového spřízněnce z hlediska 
zaměření nebo tematického pokrytí. 
Dalo by se  říct, že H_aluze je jakási 
líheň potenciálních redaktorů nebo 
autorů třeba pro A2?
 To si nemyslím. Redaktoři 
H_aluze vycházejí z Ústí a zaměřují 
se na Ústí a většina redakce přispívá 
maximálně psaním literárních recenzí 
nebo uveřejňuje nějaké umělecké 
texty. A většina externích přispěvatelů 
jsou zase studenti jiných škol nebo 
i studenti z Ústí, které jsme sami oslovili. 
Takže z nich časem možná mohou být 
přispěvatelé třeba pro Ádvojku, když si 
vypracují styl (smích), ale H_aluze podle 
mě určitě není startovní čára, protože 
je o něčem jiném. Nám jde spíš o to 
sdružit studenty a vymyslet časopis, 
který bude pro studenty fungovat.

Znamená to, že redakční kruh H_aluze 
se může v budoucnosti obměňovat 
tak, jak se bude obměňovat skladba 
studentů, aktuální redaktoři dostudují 
a budou nahrazeni mladšími? Zajímá 
mě totiž, kde ten časopis začíná a kde 
končí, jestli je svázán s univerzitou, 
anebo spíš se svým tvůrčím týmem?
 H_aluze určitě začíná a končí 
s lidmi, kteří ji založili. Impuls ke vzniku 
vyšel z katedry, ale její vývoj byl 
neusměrňovaný, dá se říct jenom 
finančně podporovaný, a její existence 
stojí na tom, jestli to bude bavit lidi, 
kteří to doteď dělají, anebo jestli se 
najde náhrada. Není určitě omezená 
katedrou, je spíš omezená námi – 
je otázka, jestli ti potenciální další 
na to budou, anebo nebudou mít. 
Fungujeme teď po dva roky a redakce 
se postupně začíná obměňovat, 
rozpadat, někdo utíká a někdo 
přichází… Je to dobrovolná činnost, 
a ve chvíli, kdy to někoho přestane 
bavit, tak je to ztracené.
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Kam dál? Vy jste jako skupina lidí 
měli na počátku nějaký záměr 
a ten naplňujete a postupně se 
profesionalizujete a sami se s každým 
číslem určitě stáváte obratnějšími 
a dokážete si líp představit, co je 
potřeba. Postupně určitě přicházíte 
na to, co je ten ideál. A tady by mě 
zajímalo, čeho chcete dosáhnout? 
Líbilo se mi totiž v záměru, který 
uvádíte na stránkách, že nechcete být 
zbytečně kontroverzní, ale nechcete se 
zároveň ani držet při zemi…
 …chceme rýpat.

Tak. To se mi velmi líbilo. Přijde mi, 
že to je to, co by student měl dělat, 
šťourat trošku do lidí, budit je z letargie. 
Na druhé straně, když procházím 
ta čísla, tak mi to až tak rýpavé 
nepřijde. Totiž, čekala bych, že budete 
nekompromisnější nebo že z H_aluze 
bude vycházet nějaký kritický hlas, 
ať už vůči oficiální zábavní kultuře, 
nějakým nešvarům atd. Ale moc ho 
tam nevnímám, naopak mi ta kritická 
složka připadá velmi vlídná.  
Tak jak to je?
 První věc je ta, že ač šéfredaktor 
H_aluze, neurčuju myšlenkové 
směřování redakce. Já osobně, když 
jsem se vymezoval, ať už na blogu 
nebo jinde, vůči určitým věcem, jako 
byla třeba xenofobie a tak, tak to třeba 
budilo nesouhlas a reakce. Ale naše 
redakce jako taková byla vždycky velmi 
různorodá, a z toho vyplývá, že neměla 
jeden názor. Nikdo navíc nepřikazuje, 
jak by názor H_aluze měl vypadat. 
Druhá věc je, že rýpat sice chceme, ale 
nepovažujeme se za žurnalisty, což je 
podle mě něco trošku jiného než práce 
v literatuře.
 Osobně se snažím držet ten 
časopis co do struktury obsahu, a chtěl 
bych, aby názory byly odjinud, od 
externích přispěvatelů. A v tom trošku 
troskotá ta rýpavost, protože ti lidi 

vlastně nevědí, do čeho jdou. Což je, 
pravda, náš problém, protože jsme si 
neurčili žádné mantinely a neříkáme 
lidem, jak a do čeho rýpat.
 Víc třeba rýpeme na blogu, 
který se netiskne v H_aluzi, ale je 
součástí její elektronické prezentace, 
a kde to funguje tak, že za každý 
názor si odpovídá ten, kdo je jeho 
autorem. To ovšem není vidět v tištěném 
časopise. Na druhou stranu se tam 
objevilo pár témat, minimálně dva 
texty, které rýpavé byly, a jeden 
dokonce způsobil docela problém. 

Tomáš Čada, foto Trignom
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Určitě podnítily diskusi. Jenže to se 
týkalo vnitřních věcí, ústecké fakulty 
a univerzity, a v tom případě to nikdo 
vně nezaznamená. Jde o to, že H_aluze 
je pořád regionální.

A je regionální záměrně nebo shodou 
okolností?
 Spíš shodou okolností. Osobně 
bych chtěl, aby z regionality utekla. 

Takže ty kritičtější texty, o kterých 
jsi mluvil, se vyjadřovaly k nějakým 
interním kauzám, které zaujmou pouze 
zasvěcené a čtenář zvenčí nemá co si 
o tom myslet?
 Přesně. A právě toho se teď už 
snažím vyvarovat, protože to nemá 
velkou platnost. H_aluze totiž nemá 
úplně špatnou distribuci a dá se najít 
ve větších městech České republiky. 
A dá se těžko předpokládat, že by 
čtenáře odjinud bavilo sledovat interní 
kauzy ústecké univerzity.

Tím se dostáváme k tomu, kdo je 
čtenářem H_aluze? Případně, kdo je 
čtenářem v této chvíli a kdo je ideálním 
čtenářem?
 Kdo je čtenářem v téhle chvíli, 
netuším.

Takže reakce nejsou anebo nejsou 
tak početné, aby se dal čtenář nějak 
identifikovat?
 Reakce jsou asi takové. Tam, 
kde jsme H_aluzi nechali v distribuci, 
se většinou prodala. Ale čtenářské 
reflexe většinou nemáme. Třeba 
v Praze v Academii ta čísla byla 
rozebraná. Ale zpětná reakce nebyla, 
takže skutečného čtenáře neznám. 
Ideální čtenář H_aluze je člověk, který 
se zajímá o kulturu, asi především 
o literaturu, a doufám, že si uvědomuje, 
že si nemusí nechat všechno líbit. 
Víc bych ho nepopisoval.

H_aluze je anarchie

Jak probíhá příprava nového čísla? 
Říkals, že tvoje slovo není až tak 
určující, že se nesnažíš ostatní ohýbat 
svým směrem. Jak to tedy vzniká, 
jde o konsensus, nebo jste každý 
odpovědný za jednu část? 
 Číslo vzniká následovně. Sejde 
se spousta textů, ale většina textů 
do podstatných rubrik chybí (smích).  
Je krásné shánět texty do poezie, 
to se shání velmi dobře. Horší je třeba 
teorie literatury, která je v H_aluzi taky 
obsažená. A potom se dohadujeme. 
A přestože jsem říkal, že ten časopis 
osobně nechci nijak ohýbat, tak ve své 
podstatě to tak dopadá, protože se 
třeba sejde spousta textů, které možná 
mají svůj význam, ale neodpovídají 
třeba konceptu časopisu, takže…

…ty jsi ten, kdo je vyřazuje.
 Takže je to na mně.

Nu, koneckonců, když už odpovídáš 
za celkovou koncepci a tvoje 
jméno je na první příčce v seznamu 
pachatelů, tak by bylo hloupé, kdyby 
to neznamenalo, že máš na výsledku 
vlastní podíl.
 Já bych byl úplně nejradši, 
kdybych na tom vůbec žádný vlastní 
podíl neměl a kdyby to byla práce 
všech ostatních (smích).

A kdybys tedy nebyl šéfredaktorem, 
tak kým jiným bys pro H_aluzi byl? 
Autorem?
 Já jsem vlastně šéfredaktorem 
H_aluze velmi krátce. H_aluze původně 
žádného šéfredaktora neměla, načež 
jsme se dohodli, že by tu pozici bylo 
dobře obsadit. A tak jsme si zvolili 
šéfredaktorku, která ale byla loutková, 
protože se o H_aluzi vlastně nezajímala 
a jen tak občas něco prohodila.
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A to byl kdo?
 To byla Michaela Henčlová. 
A my jsme si uvědomili, že sice 
dokážeme fungovat bez šéfredaktora, 
ale že šéfredaktor je v podstatě 
reprezentativní pozice, kterou lidi 
budou brát na zřetel. Nikdo se nebude 
obracet na redakci, každý vždycky 
kontaktuje jedince. A proto by tedy 
šéfredaktor měl existovat. Ona H_aluze 
je v podstatě anarchie, nemá to řád. 
Dá se usměrňovat, ale velmi pozvolna 
a složitě.
 Takže se ukázalo, že 
šéfredaktorka, která se nestará o to, 
co by měla dělat, je k ničemu, a že 
by měla být nahrazena. Jenže nikdo 
se o to nehlásil… A tady je odpověď 
na tu tvoji otázku, co bych dělal pro 
H_aluzi. Mně by vyhovovalo být šedou 
eminencí, která bude říkat „hele, tenhle 
text se mi úplně nelíbí, na ten bych se 
vyprdl“, ale nechtěl bych být tím, kdo…

…kdo bude odpovídat za odstranění 
onoho textu?
 ...to ani ne…

…takže za veškerou tu praktickou 
agendu okolo?
 Ono je to tak. Mně nevadí 
říct člověku tvůj text je blbej. Mně 
vadí mu říct ty jsi blbej, já s tebou 
nechci spolupracovat. A to podle mě 
šéfredaktor má umět. A proto nemám 
pocit, že bych byl dobrý šéfredaktor.
 Dokážu ohodnotit kvalitu textu 
nebo ohlídat, jak konkrétní číslo 
bude vypadat, ale můj problém je 
komunikace s přispěvateli.

Což znamená, že právě problému 
odmítání nekvalitních textů či 
přispěvatelů musíš čelit často?
 Velmi rád odpovídám na básně, 
které jsem si přečetl a zjistil, že jsou 
naprosto tristní. Velmi rád formuluji ty 
maily typu „Ano, vaše básně jsou jistě 
zajímavé, ale…“

…pokračujte…
 „…pokračujte ve své práci, 
momentálně nejsou dostačující.“ 
Obecně mi odmítání nevyhovuje, 
nerad štvu lidi.

A je ten přísun neakceptovatelných 
textů výrazný?
 Čím dál patrnější. Když jsme 
začínali, věděli jsme, koho oslovit. 
Vybrali jsme si kamarády a známé 
a věděli jsme, kam sáhnout. Pak jsme 
se několikrát šťastně „nachomejtli“ 
třeba na Vokolkův Děčín nebo jsme 
potkali hodně zajímavé lidi, jako je 
třeba Pepa Straka a Radek Fridrich, 
kteří nám zase dali kontakty na další 
zajímavé autory.
 Dneska se už začínají ozývat 
autoři sami o sobě a bohužel už 
nemůžeme každému vyhovět 
a uveřejnit ho.

Takže na začátku jste chtěli dát šanci 
každému?
 Snažili jsme se o to. Měli jsme 
naivní pocit, že se dají najít mladí autoři, 
kteří mají jakousi sebeúctu a dokážou 
ohodnotit své dílo. H_aluze je projekt 
původně velmi amatérský, který se 
postupně profesionalizuje, a i když 
do profesionálů máme daleko, tak 
jsme se naučili spoustu věcí. Například 
že jsou neodbytní grafomani a že jen 
s nadšením se to dělat nedá. Zároveň 
jsme přišli na to, že je potřeba mít 
spoustu známostí.

Čtení místo disca

Dalším podstatným tématem je podle 
mě živá demonstrace aktivit časopisu. 
H_aluze je aktivní, pořádáte čtení 
a veřejné akce. Jaký je v tom pro vás 
smysl, je to sebeprezentace, anebo je 
to spíš služba autorovi?
 Dá se to rozdělit na dvě části. 
Pořádali jsme v různých městech 
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večery H_aluze, kde jsme četli my sami 
a propagovali jsme časopis, což určitě 
sebeprezentace byla. Pak jsou tu akce, 
které pořádáme, abychom představili 
zajímavé lidi. Jasně, je v tom kousek 
egoismu, protože se s těmi zajímavými 
lidmi chceme potkat, ale to hlavní je, 
zprostředkovat je divákovi, posluchači. 
To je jeden ze smyslů H_aluze. Snažíme 
se dokázat, že literatura není mrtvý žánr. 
Že má smysl,  je zábavná a lidi by na ni 
mohli chodit stejně jako na Kabáty.
 Teď jsme zrovna pořádali další 
ročník literárního festivalu Antropotyátr 
v Ústí nad Labem, kde třeba na Petrovi 
Niklovi byli všichni posluchači naprosto 
odvaření. I ti, kdo přišli s názorem a la 
„fajn, tak se tu budu chvilku nudit“, byli 
nakonec nadšení.

Zároveň ale máte web a další on-line 
aktivity, takže se ale nevzdáváte ani 
možností internetu?

Naopak! Já si myslím, že internetová 
a virtuální komunikace je jediný způsob, 
jak literaturu dostat do současného 
dění. Facebook, Twitter, MySpace 
a ICQ mají v téhle zemi statisíce, možná 
miliony uživatelů, což dokazuje, že to 
funguje. Proč nepropagovat literaturu 
stejným způsobem jako hudební 
kapely? Proč u literatury nepostupovat 
co do propagace stejně jako u filmu? 
Literatura by měla být živá. Lidi si 
mohou říct: nepůjdu na disco, půjdu 
na čtení! (smích)

Je potřeba říct, že web H_aluze je velmi 
přehledně členěn a splňuje požadavky 
na dobrý web literárního časopisu,  to 
znamená, že nabízí to, co papírový 
časopis, plus bonusy. Tím možná 
kompenzuje ten chybějící komfort 
nebo požitek z listování papírem?
 Teď budu mluvit za sebe, a je 
mi jasné, že třebas můj bratr a spousta 

Tomáš Čada, foto Trignom
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dalších lidí to tak nechápe. Pro mě 
kniha bude vždycky daleko lepší než její 
elektronická forma. H_aluze je primárně 
papírový periodický časopis. To, co je 
facebookové, twitterové atd., to jsou 
reklamní srandy, které mají upozorňovat 
na to, že je dobré koupit si něco do 
ruky.

Kolik je bratrovi?
 Je o dva roky mladší než já. Já 
si myslím, že je důležité mít rád knížky 
a mít rád časopisy a hledat si v tom 
nějakou úroveň. To, o co se snažíme 
my, sice možná zatím nemá třeba na tu 
Ádvojku, ale bylo by hezké, kdyby lidi 
obecně ty naše časopisy kupovali. 
Není důležité, které konkrétně. Jde o to, 
aby si lidi všimli, že existuje něco jinýho 
než NOVA a Mladá fronta a nakonec 
i Česká televize.

Pojďme teď k tobě. Co je vlastně tvým 
osobním motivem k práci pro kulturu? 
Z profilu na webu vysvítá, že jsi dělal 
ledacos, i velmi praktické věci. Proč 
děláš tuhle věc, která je určená pro 
velmi minoritní publikum?
 Předně myslím, že kultura je 
důležitá. A pak považuju za důležité, 
že tyhle časopisy jako Ádvojka a Host 
a třeba i Britské listy a řada dalších 
dokážou zprostředkovat jiný pohled 
na svět. Neříkám, že správný. Žádný 
není správný. Trošku mě mrzí, že to, co 
prezentují současná média, jakákoliv, 
veřejnoprávní i výdělečná, je hrozně 
moc fajnové, ale nehledící dopředu. 
A proto já dělám H_aluzi, protože chci 
uchovat třeba ten střípek literatury, 
a klidně v rámci toho ze sebe budu 
dělat šaška.

Takže to nebereš až tak vážně, i když to 
považuješ za důležité.
 Já spoustu věcí neberu vážně. 

Řekněme, že kultura prezentovaná 
těmi dominantními médii je kultura 
zaměřená na zábavnost. H_aluze asi 
není primárně zábavné médium?
 H_aluze je sekundárně zábavné 
médium (smích). Doufám. Zábavnost je 
strašně fajn. Kdyby veškeré umění bylo 
směřované primárně na zábavnost, 
tak by to bylo skvělé, jenom by se 
muselo odlišit, co je vkusné a nevkusné. 
Zábavnost sama není problém. 

Mám pro tebe ještě jednu takovou 
záludnou otázku, a to je otázka 
osobní zaujatosti. V posledním čísle jsi 
recenzoval sbírku Honzy Těsnohlídka 
mladšího, a v úvodu ses sám odhalil 
coby jeho kamarád. Jakým způsobem 
postupuješ v tomhle případě? 
Přiznáš zaujatost, ale zároveň se 
snažíš nahlédnout to dílo bez ohledu 
na existující přátelství?
 No samozřejmě. Tu knížku jsem 
bral tak, že jsem ji dostal na zakázku 
od kamaráda. To znamenalo poměrně 
zajímavé myšlenkové pochody, protože 
si člověk říká – nemůžu ho urazit, ale 
zároveň něco se mi nelíbí... Tak jsem 
si nakonec řekl, že to celé východisko 
přiznám. Stejně jsem to dělal i v těch 
předchozích H_aluzích, kdy mě třeba 
Pavel Josefovič Hejátko, takový zvláštní 
týpek, požádal o recenzi, což samo 
o sobě – tedy žádost o recenzi – je 
zvláštní. Každopádně myslím, že je 
nutné to východisko připustit: ano, je 
to kamarád, ano, tu knížku mi sám 
poslal. Myslím, že Česká republika je 
dostatečně malá na to, abychom se 
tady všichni znali, navíc v téhle oblasti, 
kde je to scéna pár tisícovek bláznů. 
To je pak těžké psát. Ze začátku to 
bylo snazší, to jsem neznal nikoho. Ale 
nakonec recenze není ani pro mě, 
ani pro autora. Je pro čtenáře, a ten 
ať si to přebere. Třeba si řekne: je to 
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jeho kámoš, je to debil, ale zhodnotil 
ho dobře. Anebo naopak: mně se ta 
knížka nelíbí, oba jsou to debilové, 
jeden druhému leze do prdele… Tak 
co. Jak jinak se to tady v Čechách 
dá dělat. Držet odstup, dělat velkého 
kritika?

V souvislosti s tím mě napadá, že byste 
se mohli vyhnout omezením české 
scény tím, že byste začali uvádět 
i autory píšící v jiných jazycích...
 V příštím čísle zrovna uvedeme 
současného německého autora bez 
přeložení.  A chceme v tom pokračovat, 
a možná i v jazycích, které nejsou tak 
samozřejmé, jako je třeba lužická 

srbština. Zvlášť u poezie je překlad 
problém. A myslím si, že sebelepší 
básník ho neumí vyřešit. Takže to 
vydáme bez překladu, a uvidíme. Třeba 
nás za to ukamenují.

Poslední otázka. Máte zájem 
o přispěvatele? Kam mají případně 
poslat svoje příspěvky do nových  
H_aluzí?
 Určitě máme zájem o autory 
všeho druhu. Největší potíž máme 
s naplněním oblasti literární teorie, 
jak už jsem říkal, ale můžou přispět 
čímkoliv. Na stránkách jsou myslím 
dost přehledně vypsané kontakty. 
Odepíšeme každému.

Děkujeme za rozhovor.
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