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Úvodník

Výtvarným doprovodem našeho 
literárního vlaku se tentokrát staly 
olejomalby laureáta ceny JungART 
Břetislava Malého. Jejich tematickou 
spojnicí je průhled oknem; průhled, 
který zůstává stejný, i když scéna za ním 
je proměnlivá. Zkuste nabízená okna 
v představě zvětšit na skutečný rozměr 
a vyklonit se z nich.

Výčet autorů literárního obsahu 
zahajme pro změnu prózou. Prozaika 
Stanislava Vávru jsme vám poprvé 
představili v loňském roce. I tentokrát 
nabízíme text, který se klikatí cestami 
na pomezí surreálna. Přijmete-li 
jeho snový rytmus, možná se vám 
před očima rozvine jarmuschovský 
povídkový film, kde spolu všechno 
nepředvídatelně souvisí.
 Miroslav Václavek je autor 
charakteristický intimní lyrikou 
s převážně milostnými motivy. 
Nyní pro vás vybíráme z nového 
vzpomínkového cyklu krátkých próz, 
Člunky. Uvidíte, že i v próze si autor 
zachoval svou citlivost a básnické 
vidění světa, přidal však na ostrosti 
a síle osobní vzpomínky. Prozraďme 
ještě, že celá próza vyjde na podzim 
letošního roku v nakladatelství Dokořán.

Po delší pauze se na naše stránky 
vrací básník Pavel Sobek, tentokrát 
především s verši z připravované 
sbírky Přenosné moře. Jeho detailním 
krajinomalbám je společné zvláštní 
plynutí vnitřního času básně; jako by 
každá byla strnutím v prodlužovaném 
okamžiku.
 Brněnského básníka Miroslava 
Fišmeistera by pravidelní čtenáři 
Wagonu jistě poznali na základě 
minulých setkání, i kdybychom jméno 
neuvedli. Soubor nazvaný Náhlá 
jinakost ulice je výbušně barevný a sytý 
autorovým nesamozřejmým viděním. 
Vtáhne do jiného světa – a tato jinakost 
se vám po chvíli může stát nezbytností 
a návykem.
 Brno zastupuje i nejmladší 
z autorů májového Wagonu, Lukáš 
Horák. V básních se projevuje 
jako dobrý pozorovatel, všednost 
zaznamenávaných situací proměňuje 
působivostí metafor.

Dílo básníka Jiřího Černohlávka zůstalo 
pravděpodobně většině čtenářů 
dosud skryto. Nápravu sjedná autorovo 

Obal Nykos

æPružný, leč nikoli gumový přístup k autorské tvorbě

Mizerná žvýkačka disponuje chutí asi tak dvacet sekund. Poté se z ní stane obtížný 
objekt, který je v ústech převalován s pocitem trapnosti, a to pouze tak dlouho, 
dokud se v dohledu neobjeví vysvobození v podobě odpadkového koše. Nepřejeme 
si být mizernou žvýkačkou. Nechceme být ani bídnou žvýkačkou v lesklém obalu se 
samolepkou jako útěchou. Kombinujeme pro vás výrazné příchuti bez ohledu na zvuk 
jména, dosažené vavříny či zvolenou formu.
 V redakci jsme se prožvýkali, 
pročetli a prodiskutovali ke 
druhému letošnímu Wagonu, 
který vám nyní předkládáme 
v Nykosově retro obalu.
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Úvodník

souborné dílo, které vychází v těchto 
dnech v Torstu . Nabízíme vám ukázku 
a věříme, že na vás autorova jímavá 
melancholie a napětí žitého zápasu 
duše zapůsobí stejně silně jako na nás.
 Varnsdorfského autora Milana 
Hrabala jsme vám poprvé představili 
v minulém čísle Wagonu a slíbili jsme, 
že uvedeme také autorova trojverší, 
z nichž většina splňuje slabičná 
pravidla haiku. Seznáte ovšem, že 
obsah je veskrze evropský, civilní, 
s občasným sympatickým ostnem 
hořkého humoru.

Poprvé nasedla do našeho kupé jediná 
žena tohoto čísla, a také jediná, která 
tentokrát publikuje pod pseudonymem 
– básnířka judith random. V jejích 
hypnoticky zvukomalebných básních 
jsou silně přítomné živly; vítězí voda 
ve všech skupenstvích. Prozraďme 
ještě, že autorka úspěšně vystupuje 
na českých literárních serverech pod 
nicky random_night a Levá v Orionově 
pásu.
 Debut, a to hned vícečetný, 
zaznamenává Marek Tarnovský, básník, 
který svou poetikou umí rozesmát, 
drze šlehnout i se nečekaně hluboko 
zadřít. Ochota ke hře a střídání hlasů 
u něj ale nevede k tříštění či autorské 
rozkolísanosti.

 Poslední nováček ve Wagonu, 
David Bátor, přistoupil z Branky 
u Opavy. Výběru z autorových básní 
kraluje Noc s Ivanem Divišem. Zaujaté 
čtenáře upozorňujeme také na Noc 
s Vladimírem Holanem, která vyšla 
ve Welesu 38-39.

Svérázný formát nabízí Telegrafní 
sloupek. Došlo tu k rozhovoru Marka 
Tarnovského s Markem Tarnovským 
na téma úskalí inscenování poezie. 
M. T. použil konkrétní příklady ze svého 
života dramatika (nezaměňovat 
s dramatickým životem) a v závěru se 
šťastně shodl na svém názoru na dané 
téma.
 Pokračujeme také v mapování 
redakcí a názorů českých literárních 
periodik. Tentokrát došlo na časopis 
z nejsledovanějších. Rozhovor 
E. Choroby s básníkem a šéfredaktorem 
čtrnáctideníku Tvar Luborem Kasalem 
najdete jako obvykle v rubrice Z jiných 
tratí.

Doufáme, že vám druhý Wagon roku 
2010 vydrží báječně dlouho a bude 
vám chutnat po každém jídle. 
Přejeme vám dobré čtení.

J. N. S.
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Telegrafní 
sloupek

Seděli jsme, já a já, v Malém 
Vinohradském divadle a sledovali 
představení Beat Generation. Měli jsme 
dobrý pocit z toho, jak je představení 
vymyšleno, a podnítilo nás to k jistým 
úvahám, protože se o inscenování 
poezie čas od času také snažíme. Co to 
vlastně mě a mě tak zaujalo?
 Malovinohradské představení 
Beat Generation dramaturga Jiřího 
Rotha a režiséra Petera Chmely je 
solidně vymyšlené scénické čtení, 
které spadá do programu Divadlo 
školám, a je proto místy silně didaktické. 
Zároveň ale obsahuje momenty, které 
běžná scénická čtení překračují.
 Jiří Roth využil málo uvěřitelné 
skutečnosti, že jeden z největších 
beatniků, dnes již jednadevadesátiletý 
Lawrence Ferlinghetti, stále žije. Do jeho 
City Lights Bookshopu nechal vpadnout 
lupiče, který si slavné nakladatelství 
a knihkupectví spletl s bankou. 
A Ferlinghetti mu „to všechno“ – jeho 
situaci i celý svět – prostřednictvím textů 
svých generačních souputníků i svých 
vlastních „vysvětlí“.

Ale krom toho, že tak prokázal dobrou 
míru vlastního všeobecného rozhledu, 
tím Jiří Roth dosáhl čeho?
 Dal koláži z beatnických 
textů nečekaně přirozený rámec. 
Inscenování poezie vždycky začíná 
hledáním rámce, v tomto rámci se 
pak odvíjí a špatně zvolený rámec 
pak představení pohřbívá ještě před 

premiérou. Ani vylepšená reinkarnace 
Jiřího Adamíry by nezachránila žádnou 
inscenaci, i kdyby byla sestavena 
z nejlepších básní na světě, pokud by 
měla špatně zvolený rámec.

Dobrá, shodneme se, že základem 
představení je tedy vždycky rámec 
– protože málokdy je jediná báseň 
dostatečně dlouhá, aby z ní mohlo 
vzniknout samostatné představení…
 Lze si představit takto zpracovaný 
Máj nebo další rozsáhlé skladby 
obdobné délky a obdobného 
epického náboje, jenže to je zcela 
jiná kategorie divadla. Zkrátka 
a dobře představení založené 
na jediné krátké básni by bylo sice 
nesmírně zajímavé, pokud by se 
v návaznostech na původní text 
neztratilo a od původního textu se 
příliš neodchýlilo, ale požadovat něco 
takového by zřejmě znamenalo popírat 
hranici možného.

Ještě mě napadlo, že v podobném 
typu představení by rámec sice nebyl 
záležitostí kontextu, nabyl by ovšem 
v mnoha jiných ohledech ještě více 
na důležitosti, že? Ale asi opravdu nemá 
cenu dlouho uvažovat o něčem, co 
neexistuje, co je pouhou divadelní fikcí.
 Jistě. Pro dnes nerealizovatelná 
a naší době nepředstavitelná 
představení zaveďme pomocný termín 
the-fi (analogický s termínem sci-fi) 
a pojďme zpět. Jakýkoli interpretační 

æInscenovaná poezie čeká na svého Newtona

Marek Tarnovský diskutuje sám se sebou o poezii, divadle a the-fi
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rámec, do něhož inscenátor vkládá 
jednotlivé texty, vždy zvláštním 
způsobem posouvá smysl textu, a to 
v několika rovinách.

Chápu – volbou postav, prostředí, 
celkového rázu inscenace atd.
 Už pouhý výběr a seřazení básní 
za sebe znamená hledání a nalézání 
základního inscenačního smyslu, 
tedy (z hlediska textu samotného) 
interpretaci. Třebaže básník na tom 
může být v posledu škodný jakožto 
básník (ale nikdy jako středobod 
a základ divadelního představení).

To znamená, že básníkovo dílo může 
být v rámci divadelního zpracování 
misinterpretováno, znásilňováno, všelijak 
překrucováno… 
 Ano, k tomu dochází 
nevyhnutelně a je to také základní 
a bezmála jediný důvod, proč se 
do inscenování poezie pouštět. Pravým 
smyslem inscenace poezie na divadle 
není převádět psané slovo do mluvené 
řeči, tento přístup přenechejme 
Nedělním chvilkám poezie. Smyslem 
je na základě vlastního pochopení 
textu dát zakusit divákovi i interpretům 
zcela nový rozměr, novou realitu, která 
z textů nějakým způsobem podle 
inscenátorova přesvědčení vyplývá 
a která má být uchopena a adekvátně 
ztvárněna.

Ale to jsme se oklikou dostali zpět 
k rámci představení! Rámec je 
vyjádřením inscenátorovy interpretace 
daných textů a zároveň kontextem 
pro všechny zúčastněné. Dobrý 
inscenátor, a to i takový, který se v první 
řadě řídí intuicí, vždy váží a poměřuje. 
Nejen rozumová reflexe, ale i intuitivní 
nazírání mu na jedné straně nedovolí 

stvořit paskvil, a na straně druhé ani 
přehnaně upejpavý pendant knižního 
vydání či rukopisu. Nestává se ale tudíž 
inscenátor tak trochu důležitějším než 
sám autor inscenovaných textů?
 Dobrý inscenátor má i při 
sebevětším experimentu vždycky 
na paměti původní smysl původního 
textu. Avšak samozřejmě i ten je 
dán interpretačními schopnostmi 
a všemožnými zkušenostmi toho, kdo 
jej interpretuje, tedy inscenátora. 
Nejzajímavější okamžiky pro 
inscenátora nastávají tehdy, kdy sice 
vysvětlí svůj záměr, ale je dalšími 
interprety špatně pochopen. Pak 
vznikají zvláštní a neopakovatelné 
vazby, zásahy do interpretačního 
rámce a možná i personální neshody, 
které však, jsou-li reflektovány, vedou 
k novým objevům, pokud jde o nazírání 
textu i záměr celého představení.

No ovšem, vzpomínám si na naši 
inscenaci básní Ivana Wernische 
Z letošního konce světa, kde se 
podobná nedorozumění odehrávala 
každou chvíli, a přesto z toho nakonec 
dýchala jistá vzájemnost, doufejme 
nezkalená ani nedostatečnými 
pěveckými a hereckými schopnostmi 
zúčastněných…
 Představení, i když se jedná 
o inscenaci poezie, musí vždycky 
především nějakým způsobem držet 
pohromadě. Zde ale už pouhý rámec 
nestačí, to je otázka něčeho, co 
funguje mimo měřitelné kategorie – 
proč je třeba Mirek Kovářík, který nikdy 
nic „divadelního“ příliš neřeší, tak dobrý 
a po zásluze populární? Protože sám 
sobě rozumí a hraje-li s někým dalším, 
rozumí i jemu. Dokáže uchopením 
psaného textu nazřít vlastní bytí, a to 
následně v řeči vyjevit.
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Jenže být sám sobě rámcem 
i kontextem si může dovolit jen nemnoho 
interpretů – a Mirek Kovářík je persona 
takového ražení, že i slovo „recitace“ 
u něho ztrácí trapný školní přídech...
 A proto já i já zdůrazňujeme 
onen rámec. V Letošním konci světa 
byl rámec dán naším sloganem „život 
je trpné plynutí a my k tomu vymýšlíme 
soundtrack“ a Wernischovým sloganem 
„opakování (čehokoli a až do zblbnutí) 
vede ke skutečnosti“. Mohli jsme si 
pak dovolit dlouhé pasáže předčítání 
Příhod válečníka, neustále opakovanou 
ústřední melodii, jistou dramaturgickou 
monotónnost – alespoň rámcově (tedy 
v daném rámci vyjádřeném oběma 
slogany a nakonec i názvem celého 
představení) bylo zamýšleného účinku 
dosaženo.

Akorát bylo zapotřebí bedlivě hlídat, 
aby, jak oba říkáme, „nedošlo k nudě“. 
Trpné plynutí a nuda jsou přece jenom 
dvě odlišné kategorie...
 Na to jsme tam přece měli 
Michala Doležala u klavíru a jím 
vymyšlené písničky na Wernischovy 
texty, které se mu povedly natolik, že 
podezírám ty diváky, kteří přišli víckrát, 
že beztak přišli jen na ty písničky… Ale 
přiznávám, že zhudebnění je z hlediska 
inscenátora tím nejjednodušším, skoro 
laciným prostředkem.

Dokonalé představení by tedy bylo 
takové, v němž by „nedocházelo 
k nudě“ a zároveň by si v něm 
inscenátor nepomáhal prvoplánovými 
pomůckami. V němž by se básně staly 
přirozeným komunikačním prostředkem 
herců, tak jako jimi byly kdysi, kdy 
divadlo a poezie patřily k sobě, protože 
jedině společně, ústním tradováním 
eposů, uchovávaly kolektivní paměť 
národů…
 Otázka zní, zda je něco 
takového proveditelné s moderní poezií 
v prostředí moderního divadla. Celá 
snaha divadla o pronikání do poezie 
a komplementární snaha o pronikání 
poezie do divadla, jak ji pozorujeme 
od 60. let, je bezprostřední snahou o to, 
co jsi výše popsal, ale v čisté podobě 
se to zatím nikomu nepovedlo. Vždy 
je z toho útvar, který někdo obdivně 
nazývá Gesamtkunstwerkem a někdo, 
třeba já a já, týmž slovem, ale bez 
obdivu, spíš s poněkud rezignovaným 
povzdechem.

Avšak teze právě zavedeného subžánru 
kritiky a teorie the-fi říká, že takové 
divadlo možné je, byť pro nás dosud 
neznámé, ještě neobjevené… Ovšem 
když si představíme, že i v divadle 
se čas od času najdou lidé, kteří mu 
jsou tím, čím byl Isaac Newton vědě 
či Phil Marlowe etice, není naše the-fi 
představa o nic méně reálná, než byly 
ve své době verneovky.
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David Bátor

æNoc I

Za noci, kdy červi konečně
požrali Lenina, jsem pochopil,
že prázdnota zapomněla dávit,
pouze kdesi lupla a proměnila 
se v zdánlivé ticho. Ale co my
víme o všem, co kdy uštkla smrt?

A v té jediné noci, kdy Johánek
z Pomuku prošťoural popel Jana
Husa a objevil neohlodanou kost
Víry, tehdy v té noci navíjené
krví se i Johanka z Arku nadobro
zapomněla v bolestech porodních.
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David Bátor
æNoc s Ivanem Divišem

Modlitba Tetrazepamum,
noc, ve které se blýská roh
jako archetyp lidové slovesnosti.
A právě na tom místě dómu
zanechal ještě anděl otisky
křídel v podobě lidského stínu.

Z onoho prostoru vystoupily
nejprve obroučky brýlí
hranaté jako tahy kubismu.
Oči nasvícené lunou zablýskly
se nezměrnou něhou, ale také
Kosištěm hněvu. Když praskly,

vlily se do mých žil strachem,
ta minulost, která se z nich řítila,
řvala a drásala vědomí humanity,
pošramocené stoletím dvacátým
natolik, že ani Bůh nespravil by to
mořem slz, výčitek a modliteb.

Později se zformoval obličej
a ústa plná slin se extaticky
rozstřikovala po mé kůži,
otázkami hloubila otvory
v povrchu jsoucna dosud
nepostiženého MUDr. Smrtkou.

Postava v rohu zbytněla v muže,
který na mě křikl: „Co jsi zač,
ty svině!? Jsi nacista či komunista?
Jsi rádoby humanista nebo rádoby
Filozof?“ Řekl jsem mu, že jsem básník,
ale on mě vší silou nakopal do prdele.

Přistál jsem hubou na starém, hnědém,
zaprášeném koberci a ani jsem nemukl,
schoulený do klubíčka jsem pozoroval
přesuny toho neznámého po místnosti,
přecházel sem a tam jako tygr v kleci
a křičel: „Bolševik je kurva! Víš to?

Ale co ty o tom můžeš vědět! Dřepíš
si tu na prdeli a škrábeš ty své básně,
které stejně nikdo nečte, leda tak vítr,
zahrada, hvězdy, kameny, psi a květiny.
Cha cha. Není to směšné, takhle psát?
Člověče, vzpamatuj se, dokud je čas!
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David Bátor

Já mám konečně něhu, která jediná
je ještě schopna tázat se po smyslu
volby. A co máš ty? Respektive co ti
ještě zbývá? Jen kvikot prasat, která
vezou na porážku, hnůj na polích a
naprosté odcizení ve vazalství samot!“

A tehdy jsem pochopil, že v rohu místnosti
hovořím s básníkem Ivanem Divišem, že na
tom starém, hnusném koberci opravdu nejsem
znamením své doby, ale pouze lejnem, které
ulpívá kdesi v potrubním řetězci politiky a
splachováno stále dál, blíží se konci svých dnů.

Ano, jsem lejno, které nemá zdání o tom,
co bylo, o lisu morálky určené stranou,
o těch, kteří necouvli a nebáli se, když
strach všemocně sžíral lidskou duši
státem, který znám pouze ze školních
lavic s ruštinou v ústech vzpříčených.

A Diviš pokračoval: „A co dnes tenhle
Kocourkov? Ten tyátr obludnosti! To
hýkání z poslaneckých lavic! To věčné
handrkování a přetahování o nic!
A jsi-li opravdu básník, máš pro to srdce?
Chápeš vůbec běh těchto dnů?“

 „Ano a třikrát ano!“ řekl jsem a pokračoval:
„Máme přece svobodu slova a můžeme
konečně vycestovat za hranice naší vlasti.
A naše možnosti jsou vlastně neomezené.
Konečně jsme tedy dosáhli skutečné svobody.
Jen nesmíme opomíjet volební účast.“

„Tak toto je největší vrchol ironie!“ řekl Diviš
a vyprskl řeřavým smíchem, otočil se ke mně
zády a prošel zdí. Z kapsy saka mu vypadl kus
papíru. Byl na něm napsán tento vzkaz:
Třináctý měsíc je Hruden. Dostav se prosím oholený,
živý nebo mrtvý k prospěchu své vlastní duše.
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æI Noční  proud
(Bratrovi)

Je zahumně. Je potměčin.
Toulavý mezek, pes, hurácím.
Je sršení větví lesatvář.
A měsíc pavouk tká světu zář.
Kraj chová krev. Zdravený neoddech,
řeky zvon. Hýbá se navěky – Kakofon.

Je zahumně. Je potměčin.
Je noční proud ztepilých meluzín.
Kámen se nahýbá nad kámen.
Ze tmy se prodírá prapramen.
Je zahumně a do ramen větrokain
nože vráží! Jde všemi křídly temnostěn.
Můj nespoutaný bažín.

æII Za oknem domu
(Tomáši Pělovi)

Nehybnost tmy puká
v kloubech ticha.
V temném mase lesa
mrká pouliční lampa.
Jako by zvala. Jako by
zvala duši jinak dýchat.

Noci pastorální
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æIII Vleže
(Lukáši Pracnému) 

Jabloň škrtá o Velký vůz.
A hlína tak hladí a tlačí.
Je podzim, možná Je možná
blues. A ticho stáčí čas do
krve dědictvím lesů, polí a vět.
Dávno jsme jinačí – láskou.

æDavid Bátor

Narodil se v roce 1974 v Opavě.

Básník, textař a redaktor. Poezii publikoval v časopisech Alternativa plus, Host, 
Protimluv a Weles. Doposud vydal tři básnické sbírky: Kukly slov (Tilia, 2004), 
Světlonoš (Jantar, 2005) a V kraji dvou židlí (Perplex, 2008). Za svou básnickou 
prvotinu byl nominován na Cenu Jiřího Ortena. Spolupracoval na tvorbě několika 
textů skupiny Nekuř toho tygra, kde hrál jeho bratr Milan, a v současnosti se 
věnuje textové spolupráci v hudebně-poetickém projektu obou bratří. 
V roce 2008 s bratrem založil literární časopis Nové břehy. Zde působí jako 
redaktor. Bližší a podrobnější informace jsou dostupné na www.perplex.cz 
a www.novebrehy.wz.cz. Trvale žije v Brance u Opavy.
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æÓda na potulnou kočku

Myslím na tebe, potulná kočko se zplihlou srstí,
jak á dva tři pelášíš nasolenou zimní břečkou,
mizíš mezi stíny
neduživých stromů a objevuješ se ve světle
uličních lamp. Táhle zavětříš, než zvábena pachem jíšky
změníš směr a s prohnutou páteří vklouzneš
rozbitým okénkem do technického podlaží.

Tady jsi doma. V šupně na uhlí
piješ ze smaltované misky, nasloucháš pop music,
tichému smlouvání o ceny ojetých životů
i brilantním řečem kurevníků z kavárny v přízemí.
Tohle je přece něco! Teplá polévka
k ránu všechny osvěží, a kdo si pospíší,
stihne ještě studený autobus ve tři.

Ale co je tobě po všem lidském trápení
a shonu, neboť všichni jsou tví a sama nejsi ničí.
Čistotně se olízneš a se zaťatými drápky stoupáš
do pátého patra obchodního domu, kde se sladce tulíš
k měkkým bačkorám nočního hlídače,
šmírujícího manželské páry v zadních traktech činžáků.

Často tě pak ráno potkávám na schodech, jak čekáš
schoulena na rohožce na první otevření dveří.
Na, či či, na – mňou, volají děti
a někdy jim vklouzneš až do postýlky,
kde tě ukrývají pod peřinkou.

V poledním žáru únorového slunce se ráda
vyhříváš na víku popelnice – stále připravena
zmizet na lehkých nohou před úderem klacku někam do neznáma
mezi zdmi betonového dvorku.

Ale vždycky se zase ke mně vracíš s propadlými boky
plná žebráckých vší z předměstských zahrad.
Ty, bezejmenná kočko se zplihlou srstí,
všude tě potkávám a stále na tebe myslím.

Óda na potulnou kočku
 (ze stejnojmenné sbírky)
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æTrosečníci

Starý věšák na šaty si chytil zlatou rybku
a hned spolu švadronili ži-ži-ži,
že Evžen přežil už tři infarkty,
a půjde-li to tak dál,
má stále ještě šanci.
Na nábřeží se brodili po kolena v slunci
a celí potřísnění slastnou nádherou
se vedli za ruce kolem Botiče
až k botanické zahradě.
Z dláždění si pak zobli trochu historie
– nic moc a chutnalo to mdle,
a proto se v čínské restauraci dosytili uměním
s disidentskou politikou.
A než ji doma elegantně svlékl, řekl:
Miláčku, my páchnem touhou
jako chudák klavír na mé obehrané desce.

æPodkrušnohorská romance

Pamatuj si, že já jsem tvá hvězda. Vycházím
v bederní krajině slepých hor a zapadám
s čolky do chladné vody oprámů.
Mezi námi je smlouva: Vezmu ti všechno
a dám ti tolik úzkosti, že budeš zpívat
jako drátěný plot za holomrazu.

A kdybys náhodou potkal víly
vracející se od pramenů lásky – ani si nevrzneš,
neboť má dráha je z ostnatého drátu
a její apogeum leží v tvém srdci.
Proto ti radím: Přitul se ke svému zoufalství,
nech se štípat od jeho blech a olizovat drsným jazykem,
až všechna nenávist v tobě zuhelnatí.

Rozlož se na prvopocity, abys prošel čtyřmi žaludky času
a zase se protáhl štěrbinou ke světlu.

Pak se domluvíš i s mrtvými stromy
a uvidíš, že přežiješ i v suchém kobylinci.
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æMáchova cesta do Itálie

Vtom volá přední: „Není ho,“ a spadna letí dolů.
Procházka navečer. Déšť pod stromem.
Z olova ulité schody.
Prokleli Salcburk na mezi v deseti řečech.
Přibili na kůl. Chcali z mezníků.
Hory a mlhy. Bouře. Chléb s rozinkami.
Třetí přišel.

Žádný oběd. Divná světla.
Andreas Hofer MDCCCIX. Šestnáct stíháno.
Ráno ve čtyři hodiny vstali a lehli opět.
Já lezl lesem. Vergiss mein nicht!
Vítr rachotil kostlivci. Snášel žebra o kamení.
Slezli jsme po prdeli.
Jiný hlas se zdál.
Silnice, vozíky, nesmírný déšť bičoval jezero v nás.

Krásné krajiny zříceniny.
Ještě kousek masa a něco polívky.
Pak přišel nějaký se samými prsteny na levé ruce
a jeden s bičíkem. Po ulici lítali furverzňáci,
dlouhé za sebou šmíkajíce řetězy.
Strašlivé polosvětlo, osoby Krista a lotrů v zimničním snu.
Mnich v žaláři s nůžkami.
K večeru nás dohonili hrabata s vozíkem
a volali „Guten Abend, meine Herren!“, že jsme museli děkovat.

Krásný večer. Vzadu hory. Nový měsíc.
Christus treibt die Käufer.
Kretén seděl na mezi jako opičák, šklebil se a kousal chleba.
Dlouhý vyzáblý obličej, vysoké vráskovité čelo.
Čeští v brnění oblečení páni.
Amfibie, ryby, hmyz. Motýli – mušle,
Musik vom Kapellmeister Bellini.
Vyvolávání ženských. Smích v noci.
Dvůr. Chodby. Zrcadlo. Holubi.
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æTři grácie

Ta zimomřivá bytost z řeky,
která propouští lodě pod betonovými mosty,
útlými prsty láme tvrdé kosti ledů
a roztáčí rezatou korouhvičku kolem mé hlavy,
abych dál šlapal půlnočním světem,

i ta, sršící na brusných kotoučích
pekelné kletby, když obnažený zoufalstvím
si k ránu připíjím sám se sebou na shledání
z poslední láhve na rozviklaném stole,

vedle té, která lechtá stromy,
když shora padá první sníh
jako Jidášův polibek do zahrad,
aby v zimním tichu nepropadly melancholii,

jedna za druhou vrhají černé kostky
do krátkých dní na konci roku
a chamtivě shrabují ponuré výhry
– zmrzlé ptáky z okrajů silnic.

æTajný život

Odejít jednou do hospody a už se víckrát nevrátit,
proměnit se cestou v káru nebo koně
a ani mrknutím oka se nepřiznat.
Být vývěsním štítem na zapadlé oficíně
a třepat se celou věčnost na větru a dešti,
žít jako klobouk té vyšinuté paní odnaproti,
se kterým už třicet let chodí do tržnice
– k tomu je třeba hodně odvahy. Jenom zkuste
přestát nedělní odpoledne s neduživým stromem
na rohu odstrčené ulice a propadnete se
do bezvědomí sešlapaného střevíce.
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æNoční tažení

Dejte si pozor, domy se hrbí
a prázdné město uhýbá bolavýma očima.
Silnice se potí a zahrady voní hřbitovem.
Zahoďte věci a držte se při zdi!
Už obsadili východy a prohledávají odpadky.
Schovejte se v křoví, nebo vás zardousí.
Přitiskněte se k zemi a mlčte.

Odporné čumáky! Uši jim hoří
a mastná srst se leskne jako bodáky.
Myslí jen chřípím, ale jsou silnější než vy,
a kdyby vás našli, tak nedělejte hlouposti
– usmívejte se a líbejte je po tvářích.
Zatím však ležte – ještě o vás neví
a brzy zajde měsíc.

Konečně se vzdalují. Opatrně vstaňte
a otřete si hlínu a listí z kolenou.
Slyšíte, jak mlaskají v postranní ulici?
Rychle zvedněte brýle a zmizte!

æHospodský žalm

Je ve mně příběh z nádražních snů
i šramot modlicích mlýnků

Má žízeň je jako pláč stařeny
vyprovázející duši uhynulého zvířete
skrze kosmické zdi až do zahrady
neodvolatelných výpovědí

Jsem jedním ze zbytků dne
který se zastavil u nohou boha
pojídajícího své děti
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æZ hlubin

Koleje – spálená města
mizí v drobnohledu a větrné zobáky
napichují ostnatý drát

Smutné olše
podpírají zakrslé nebe
a dětské sny
doutnají mezi pražci

Sůl hnojí jalová pole
a zášť krápe do otevřené dlaně
Hlad po večeři

Psí štěkot místo lásky
a výkřiky nad močály
probouzejí dávivé mlhy

æZ Počátek

Podzim mě udeřil do tváře
a hroudy deště
jako na nebi tak i na zemi
zalily cestu

Hlas z jezera zní
jako vzpomínka na smysl života
který jsi ve snu nalezl
a zase ztratil

Křehké myšlenky
se rozbily o černou skálu
a vítr jindy bohatý a slibný
se pere o mé kosti
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æPo dešti

Chyť za hlavu
dračí soumrak rybníků
s plachtou červánků
a volavkou v rákosí

a sedmkrát řekni kdo jsi
abys neutonul v blátě

a obětuj pestré křídlo z motýla
který vzlétl pozdravit
tvou plachou duši
aby sirény jeřabin
neutancovaly tvůj obraz v tůni

Jsi všechno co o něm víš
i všechno co víš
že by mělo být
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æPod jazykem

Příběhy vyrostly z révoví
ve kterém ropuchy hledaly čtyřlístky
a střely hvízdaly jako smrt z lásky

To já jsem tudy prošel
a zakopané cikánské housle
na mne volaly

Dnes nelžu syčela luna
a jízlivá krajina řekla
Nic nevidím jenom svítání kamenů
na kukuřičném poli

Slyšíš jak kvílejí sanitky

æBřezen

Hledej mě třísku po třísce
výkřik za výkřikem
v suchém praskání větví

Jsem tady v úkrytu plném krve
a hučení v uších
je vítr
který ryje do bronzové desky

Hledej mě hlízu za hlízou
výmol za výmolem
nádor po nádoru
v prvním rašení mechu

Jsem tady jako prázdný rukáv
pohled na špinavou řeku
i hladové poezie mokvajících tkání

a tvá rozbitá ústa
na která padá prach osamělého mlčení
jsou jednou z mých ošklivostí

Jsem tady jako saze v koutě dvora
noční řinčení skla
jódové nebe hromada hadrů
a omrzlé jaro na řeznickém háku

Cestou do Emauz
 (ze stejnojmenné sbírky)
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æZa vsí

Slunce se stěhuje z lesních samot
a pozdravuje tě ošatkou bříz

Za vsí vytryskly jeřáby
a ocúny slibují nádhernou smrt

Ryby vypily rybník

Nejsem vlažný jenom trpký
když cestou ohýbám vítr
a vracím se
pro smutnou píšťalku pološera

æBarboře

Buď tiše – vážka naslouchá
slepýš se řítí mezi kameny
a okřídlení mravenci spěchají
vysvobodit zajatého prince

Odvážně zatočím čepicí
a vrbové proutky se promění
v sedm divokých koní

Jsem neviditelný
a zlatý klíč od království
je v mé kapse

Pod slupkou však žije
zavilý červ Když nepřemluvím
tři sta třicet tři stříbrných křepelek
nikdy se nevrátím

Žabí stehýnka prchají ještě po smrti
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æPirousův ostrov

Odsouzen k věčné samomluvě
vyhlíží k orlímu nebi

Křičí
a podmořské ticho místo odpovědi
kluše kamennou nocí

Zelené mušky věnčí mu čelo
které z bujnosti ryje
tržnou brázdu do polární nudy

æPopelec

Plevy výkřiky po větru
a pěšiny zapadly na tři větrné zámky

Pečetě ustřiženy

Říkejte po mně
Slepými kroky jsem přišel na svět
bez vlastní viny

Studený déšť vyhrabává
příbytky osamělců
a prapory kouře se pozdravují
s cáry světa

Všechno co srdce nakradlo
teď zůstáváš dlužen
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æVýlet do solné komory

Vyhodit si z kopýtka
a zastavit se u klášterní fortny.
Překládejte: Všechno, co bylo stvořeno,
je tady, aby poukazovalo ke svému stvoření.
Dva vzorní pavouci v sakristii.
Opít se Klimtem po ránu.
Host slídí v obrazárně:
Nepoblitý, Vytřepálek pěkně popořádku
a za nimi potměšilý úsměv
frigidní baronesy
ve společnosti tajného rady.
Naproti visí rozjívení důstojníci.
Kudly vzhůru, příteli! Omyl
vysvětlíme při kůropění.

Jenom znalci ovšem vědí,
co je to bušit na víko,
když samo sobě strdím
zůstalo srdce v pravěkých tmách.

Promluvit s hořícím keřem
na svahu ledovce a odejet nikam,
protože tam jsi doma.

æU tetičky

Oblaka od Rawy Rusky veslují nad Vajgarem
Kde je ta láska kterou vypili voli
Platzmusik na tržišti a procházky uvnitř hradeb
Slušné dívky se nikdy nesmějí až do bezvědomí
Večer město odlétá na lyrický sabat

Dovzpomíná se Milčinka nebo nedovzpomíná se
Milčinka prvotního konce

Stříbrné aero přelétává lesy
Ty šaty po mamince jsem přešila a jela na výlet
Vojevůdce ve sluneční zbroji stojí na pokraji louky
Pan otec se šklíbí a otáčí pikslou
Musíš jíst abys unesla samotu

Spí těla v stínu duše a čekají až sprchne
nebo že se něco stane
Potom možná dojdou k mostu
a strmým skokem vzlétnou vzhůru

Erotická šílenství lípových krásek
Ejhle matka která to doplakala

Výstřely z lomu zbloudilé v obilí
to jsme my kdo postáváme před kaplí
v erbovní vůni pivoněk
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æZátiší

V zahradě kohout pojímá slepici
Bůh není – jenom církev a kněží
a ko-kokoko To slunce tak šíleně bolí
Už dlouho nikdo nesekal trávu

Neptej se kudy kam
když slovo nebydlí
a světlo popírá

Vysemeněné rty odříkávají plané modlitby

Za humny přeběhne liška Ryška
Pomoz si Jiříku sám

æNa tahu

Opřeni o mlsné jazyky
přebírali jsme vši
a čekali až nás osloví hvězdy

Při prvním znamení jsme vyrazili
Vpředu šel harmonikář
vlevo pochodovali malověrní
a posměváčci kráčeli vpravo
Průvod uzavírali epileptici
Obecní fízl rozdával autogramy

Večer se obsypala luna
a vítr přibouchl dveře do ráje
Sedmkrát zašifrováno zahučelo slovo
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æPodvečer

Přilijte louh do Beethovena
aby v nebi zasyčelo
a pokračujte po střechách
na Petřín Slibuji vám šeříky
a přes peřeje cestu do mlýna

Na břehu sedí rybáři
chytají na třpytku
hladové ryby a táhnou je
za jazyk k smrti

Odejdi šeptá mi vrba
Mlynář se oběsil v mém náručí
když mu vojáci zkazili dceru

Naposled kolem věží
a vtrhnout vikýřem do tmy
Ad punctum Dvořák
v zahradě s netopýry 
 
(z básní rukopisných a do sbírek nezařazených)
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æJiří Černohlávek (1933-1994)

Narodil se v selské rodině v Žatci. Studia na reálném gymnáziu brzy ukončily 
pracovní povinnosti na rodinném statku. Vzdělání získával četbou a samostudiem. 
Po konfiskaci rodinného majetku r. 1951 žil v Litvínově a pracoval ve Stalinových 
závodech v Záluží u Mostu, současně začal zveřejňovat drobné příspěvky 
v regionálním tisku. R. 1953 byl zatčen za pomoc politicky nežádoucímu příteli, 
posléze vykonával řadu dělnických povolání. 
 Na konci 60. let pracoval jako recenzent měsíčníku Dialog, v jehož 
redakci se spřátelil zejména s Emilem Julišem a Vladimírem Vokolkem.  R. 1970 
bylo však vydávání Dialogu zastaveno a Jiří Černohlávek se musel vrátit 
k manuální práci. Začal se ale také věnovat básnické tvorbě. Je autorem dvou 
básnických sbírek ze 70. a 80. let: Óda na potulnou kočku a Cestou do Emauz. 
Obě vyšly v samizdatovém svazku s titulem Óda na potulnou kočku a jiné básně 
(Expedice, 1989), oficiálně pod názvem Cestou do Emauz (Klub Obratník) až 
r. 1993. Na začátku 90. let vycházely Černohlávkovy básně ze sbírek i rukopisů 
také v Literárních novinách a v pořadech Českého rozhlasu (znovu sporadicky 
po r. 2007). Soubor knižně nepublikovaných básní z let 1991–1994 měl být 
základem nové básnické sbírky, k jejímuž knižnímu vydání nedošlo.
 V nakladatelství Torst vychází v těchto dnech souborné dílo Jiřího 
Černohlávka včetně variant a verzí některých básní a básní z pozůstalosti, a to 
spolu s jeho publicistickými a prozaickými texty, vzpomínkami přátel a recenzemi 
a ohlasy jeho díla.
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Miroslav 
Fišmeister

æNáhlá jinakost ulice
Zuzce

Sestupujíce do hor 
            otáčejí gramofonovými deskami
Někdo nalepil šachovým figurkám kníry
Obzvláště královnin slaměný
a králův hliněný
blýskají očima
            jak drůbeží stůl v kostce
Mnoho se vzpomíná v červené a zelené zemi
Mnoho
Mé zelené nohy

æ***

Vzhůru ulicí každý den před polednem
modře přeštěbetá průvod dětí ze školky,
modráčků, již mísí kaštany s česnekem.
Pod schůdky tiše mokne golem;
kos je čerň a běl a zeleň a červeň,
obloha je modrá a šedá, a jako děti 
krájí dvanáct kaštanů na dvanáct plátků.
Civilisté v plné zbroji přemýšlí
o gravitaci tresek, která se line
z kuchyně školky. Známe jen budoucnost,
minulost ne. V křoví zahrady u kuchyně
vlámský berserkři. Zvonek nosočistoplení 
prázdnotu; modř: loď miluje
radostné dálky plachtami, kresby
stěžněm, klasifikace kotvou a svět lodí.
Modř: nezávisle na roční době šťastný průvod.
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Miroslav 
Fišmeister

æ***

Slaměné kroky,
vrbové kroky.
Zní báseň, která se přednáší,
jen když prší.
Papírový drak
vynáší vzhůru zvonky večera.

æ***

Hlemýždi chlebíčků za sebou nenechávají cestičku.
U vyhozeného stolku
se malí kosi učí kreslit pastelkami;
pod vločkami popela přátelská slova.
Hněď pulsuje pod černou a oranžovou.
Stolek, a cestičky okolo.

æ***

Někde mezi prvním okamžikem,
kdy židle začala uvažovat
      o svlékání kůže,
a předposlední vločkou sněhu,
která toho dne dopadla na zem,
stojí hrnek, v němž létají modré vlaštovky.

æ***

Kos, vzhůru nohama,
má kostěné obočí,
je v něm
léto lípy ve svlečce ruměnice
a prášek na spaní
vyrobený z rozemletých ryb
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Miroslav 
Fišmeister

æBez proutěného lovce

Ti ptáci, kteří
dají se chytit, jen když bdí
a jen když je pak pustíte.
A na spodní straně listů stromů
vajíčka ryb s přepevnou pěnou víček
a v nich vylíhlé ryby dají se chytit,
jen když bdí 
a jen když je pak pustíte.
(– Sem dopadla kapka,
v níž byla tvoje tvář,
a pořezala mi srdce. – )
V násadce pera 
k sobě čichají dva žlutí pejsci.
V noci holčička přidává růžím pihy,
kterými se pak živí šťastní koně.

æ***

Karmín a růžová se mísí
jak smích děvčat vyšívajících
na prohřátém kamenném prahu kravína, 
v němž hospodář-vycházková hůlka
pěstuje prasata.
Smích jen občas přerušený 
zaštěkáním některé z dívek.
Práh, rozpukaný kámen, 
uprostřed nižší, prošlapaný nohama.
Jen stojící kůň
a okolo něj pádící jarní les.
Jarní les, měnící se v letní.
Úsměvy a štěbetání, i vrat
s panty namazanými skříní,
vrat, která tam na neuvařených nudlích
stará žena dostrkala svým čelem. 
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Miroslav 
Fišmeister

æ***

Vysoké balvany a veliká tráva.
Když jdeš na zahrádku, 
zahrádka tam ještě je.

æBez konce

Od rána, kdy si sedl na lavičku,
směje se s obličejem v dlaních.
– Bílá, okrová a černá, 
takovou barvu mívají lnění ragbyoví psi,
ale toto je muž,
pod jehličím větve,
o jehož schopnosti hrát nic nevím,
a do kachliček se vnořující genetici
sklenicí piva ohromují dveře
jako bosý vítr řezající sklo. –

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), Pískoviště 
(Pavel Mervart, 2007) a Z (Větrné mlýny, 2009).
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Lukáš Horák

æsmyčka

když jarní vítr
vane
přes tu pustinu
někdy odhalí kus
ztvrdlého dřeva
  kde
od počátku věků
kluci ráno stvrzují
tajné smlouvy
jen aby
mohly být večer porušeny

æ***

napravo od náspu
je jezírko z olova
  všichni ví
že je to malá nádrž
jen ze strany
naší ulice
jako by se táhlo až k obzoru
 
proto
můj otec věří že žijem
na břehu oceánu
a dodržuje
všechny zvyky rybářů

æmezi

Na tvých rtech
jsou lvi.
A maso mezi zuby
je mršina koně
ponechaná v brázdě pole,
  za nímž
se toulavé smečky lidí
bijí o poslední zbytky
jmen.
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Lukáš Horák

æsídlištní klenoty

na loňských fotkách
si s prvním jarním slunkem
ještě hřeješ ruce: tvé dlaně
jsou přehrada, nad jejímiž moly
 
vráží do větru ptáci,
 
co v pastích v trní
mají poslední šanci k vynoření
 
před proměnou ve krystaly
vbodnuté do těstovitých těl

æpo hlavně

zas křižovaly
oblohu

kondenzační stopy raket
v tu samou pozdní hodinu
kdy
se i svrasklé ruce pokročilých
hledačů bodu g
mění v racky co
v chaosu obýváků
střemhlav vletí pod
  hladinu

nabrat plné hrsti

čipsů

ævilnice

stíny lamp už
vrostly do stínů domů

i časovost jejího
starého chanelu
pomalu vyprchává

zatímco
mezi tlustými kmeny
jabloní co děkují
depilaci dřevorubců
se její
modré nohy
noří do děr

v asfaltu
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Lukáš Horák

æbezaromatické setkání

v díře
ve zdi
kam vždycky voda teče
stydí se náš průvodce
a vkleče - představuje
nic
v barokním šatu a masce
nejmenuji se, jsem anděl
            co se děje...?
 
jsem ticho
ty půjdem
ona pláče
 
na ostrov vesmírný
nestálý
jak ještě teplé mrtvé ptáče
 
ten anděl se už naučil
dělat zázraky
i blázniviny
jen pro zábavu
trhal hydranty za hlavu
 
a písečný svět se drolil
a potopa už zahubila
všechny vesnické hrdiny
 
zeptáme se:
            potřebujete pomoci?
  
a on:
            ne, to vy
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Lukáš Horák

ælid z města Antracit

v gymnastice větví
padlé kmeny
  žen bez tváří
vtírají si
pot do vlasů

a jejich
muži s plodnými břichy
hledajíce Krásu
za krvavou hranicí
obtisklou dásněmi
  do jablečných ohryzků
musí se střevním věkem
brodit

snad
aby se s Ní mohli milovat

za kůlnou s dětským nápisem
Neceš se mnou chodit?

æLukáš Horák (*1987, Brno)

Don Klingon, Viktor antihrdina a mluvčí polypů.
Žije v Brně. Studuje religionistiku a žurnalistiku na MU, přiživuje se kávou a prací 
pro Deník Referendum. Publikoval v příloze Protimluvu, objevuje se na serveru 
Písmák a v brněnských barech.

Kontakt: god.is.a.lie@seznam.cz
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Milan Hrabal

æ***

vteřiny letí,
tvá křídla roznášejí
za obzor pleti.

æ***

opusť mě kdy chceš.
dost šťáv už jsme si dali:
vášni raší pleš.

æ***

lokty ostré. tik.
v klíně místo výkřiku
pohoda, spíš zvyk.

æ***

v hotýlku se zdi
nezardí. zpěv těl je krátký:
pomiluj a jdi. 

æ***

díváš se z okna.
déšť ti neodpovídá.
i pláč je voda.

æ***

jen moře chceme
a břehy odmítáme
v sobě. a kde ne?

æ***

jezero mlčí.
tvé kruhy zapomnělo.
a mé: tvé tělo.
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Milan Hrabal

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.

æ***

s pokorou listí
opadá do našich stop,
paměť se čistí.

æ***

cosi v nás stále sténá:
stěna mezi je a bylo
nikdy nedozděná
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judith random

æřeřábek

jsem mučednice štěstí
kopřivy na řeřábek
řeřichy do salátu
v koši si domů nésti
ostřici v holé dlani
posvětím slinou víno
za život v celibátu
nebylo umírání
dnes zmrtvýchvstání není
ornament na ornátu
lilii na rameni

ænoc

je mrazivá noc rozhodnutí
už není kam se schovat

(to proto, že mi otevíráš
dveře do léčebny)

asi mě nikdo nedonutí
zkusit to zase znova

(a hřeješ

jako sprška krve
z rozetnuté tepny)ækoruna

hladina černá pod hladinou
zlámané vlny po ní plynou
není     můj milý
vidět     není
jak v hloubce černá voda pění

co ty jsi měl     to měli jiní
korunu dej mi z ostružiní

a až mě budeš korunovat
nakloň se ke mně     milý     znova

obejmout     držet     z loďky srazit
utop se      milý      v kolomazi



II/10 38/76

judith random

æpáteř

srůstají vlasy
z ramen do kamene
obratle nasyp
sestrám do dlaní

páteř – pohoří
ráno se přehání

vymetu z kamen tváře unavené
už ani plamen

nehořím

æchci oněmět

chci oněmět
až do šeda
za oknem pomalu projíždí cisterna
stopu mi nechává na hrudní kosti

je ráno stěna
chci mít slova ve spreji
ty budeš mluvit a mluvit a mluvit
známe
a pak to zmáčknu

chci oněmět
chci mít ta slova v ruce

proudem slov očistit hlavy
tiskárny
dnes neotevírají a to už bude každou chvíli deset



II/10 39/76

judith random

æfebrilie (Air)

jsem ve tmě průhledná
a víla bez všech barev
zkouším si připadat mladší
já    sama sobě spropitným
se propíjím jen k ranám

minibar s manou

tak vypít tvoje tělo
to pro tebe
jsem maličká
a za chvíli se ztratím
to ty jsi mluvil o fyzičnu

a kouřím už jen tajně
což mě drásá

mraky jsou opona
a    vzduch    mým plicím chybí
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judith random

ævyprávění o snu o setkání

hlas jsem mu vyrvala
z kořenů

ošetří víle polámané prsty
odejdou spolu

andělíčkářka přivedla mé syny
na svět
ještě je brzy
teprv se rozednívá

otec Jeronýmek opírá
korbel o břicho
a káže mi
že ve stručnosti nenajde Bůh potěšení
a že on tu proto je
aby naslouchal a rozhřešení dal mi
 – a zpíval bědné žalmy –
dcero, nech mě větu doříct!

a já mu:
otče, co mi po bohu!
a kdybych stručná nebyla
do pekla by mě srazil!
jsou věci
do nichž ani bohu

jako mně do něj

a mlčela jsem
plná vzteku a jedu a záště a zloby
 – a na čele znamení...
otče!
co už     že já        ale i ty?

a moudře kývl na mě páter
a do ticha po mé zlobě
dcero – kde je rozdíl? 

Epilog
a sestra Marie
jazykem ohledává
rozštěp osudu
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judith random

æjudith random

... by použila tři tečky, aby obešla korektora a nemusela použít velká písmena, 
když nechce, a napsala by to takhle: narodila se 228 let po Mozartovi, což je 
jen náhoda, protože na konzervatoř nakonec nešla. po literárních serverech 
se potlouká od roku 2001. pracuje jako copywriter, nesmírně touží po šušovi 
z Bulyčovovy Alenky, neumí trojčlenku, zato správně používá přechodníky a zdraví 
sousedy na chodbě. náhodná ~ nesouvislá.
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Pavel Sobek

æVteřina ticha v San Pau

Spustil jsem sérii tvých fotek
(sne nevím jak je zastavit!)
podkroví - průchod moře
 
vane sem odevšad 
prohýbá se strop 
skoro-ty se lehce pouští
dotýká se rameny a ňadry 
odplavuje oči
 
Chodci slaví halasně 
podvečer vikýřů
a posvátného neodkryta
ukazují si 
co prosakuje prostorem

dávají dětem rita
zaujati věčnou pamětí
míjení...
 
Sedíme v podkrovní prázdni
k sobě čely a úplností světel
všímavé řeky proudící
přes prastaré trámy

æSiesta v Soranu

Fáze kdy poledne vrší ostatky
na kavárenských stolcích

služebné staré matrony
s přesností sfing vyčkávají
každodenní propast ustrnutí času

za zelení okenic nehybnost
shrbená vážnost plnící misky
vodou pro kočky

tik a lepkavost malých slunečních smrtí
těsně před přehozením bílého závoje
nového prostírání
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Pavel Sobek

æOkraj Barcelonety

V písku kreslím podivné obrazce
vnitřní dítě je druhou rukou maže

na vlnách které porážejí břeh
moře
ve své síle zjemněno

přesouvá se k srdci
odkud laskám tě

přítomnost tvého úsměvu
prostírá tento podvečer

æCelistvost

Když se docela přiblížíš
někdo v tobě poodejde

Nezbude žádný stín
žádné tiché „pak!“

Stromy neměří vteřiny
přítel ve tmě nepodléhá času
úsměv do hloubky
nemá vysvětlení

kresby noci
a poledne
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Pavel Sobek

æSimonina tvář – Passatge de la Pau

Natáčí se do stran
pomalu pluje zrakem po chodcích
představuje se mi…

Mandlové! hádám jak se kolem šeří
lámaná angličtina
Ty oči!

Hoši poblíž právě začali
prodávat vstupenky do mrtvého ráje
v nejvyšším patře starobylého domu
se už tančí

Udělá lehký pohyb: Pojďme, čekají...
a usměje se křehce

Tuším lehký vnitřní rytmus
ohebné našlapování
a kroužení…

Za stoupání vzhůru 
neosvětlenou chvílí schodiště
není už třeba více 
o ničem hovořit

æLa Mar Bella

Betonová hadí kůže… vrůstají
milenci běžci psi a cyklisté
každý shazuje ve svém tempu
stopy napětí nánosů zaschlé tíživé
bláto dne

Anin hlas
doprovázený radostným pohledem
rozezněl veselou paletu barev

Na plátně se rychle prosvětlují
bolestínské temné kouty
kdosi přidává
něžnou milostnou píseň v místním nářečí

Mateřský prostor noci
dech-pára milenecky šeptajících
anebo běžících prostupuje objímá
až k hvězdnému...

Výsledná kresba: 
mladý muž na lavičce
objímán dívkou
jež na něm (bez chtíče)
tančí

Oba v tu chvíli
vidí a cítí
totéž moře
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Pavel Sobek

æOknem – na Carrer de L‘Almirall Cervera

V pokoji bílého světla poledne
jásavá modř tvé siluety přicházíš
přisedáš ke stolu jíme mlčky
svá sousta
(ta tvá jsou rovněž bílá)

moře vzdálené sotva dvě ulice
přichází a pak se vrací k sobě
někdo v sousedním bytě
prudce rozrazil okenice
bouchly dveře

sklenice poskočily
otočily se dnem
rudé hladiny v nich
nehybné zůstaly...

blesklo to
jako by někdo vyfotil závan vzduchu
zvedla ses
a začala sklízet

Z připravované sbírky Přenosné moře

æZe starého domu

Mám tu jen tohle zažloutlé plátno odkudsi 
pro obrazy kapkami štětce zraku
 
tebe to stojí vzbuzení úlek čelní pot
nevěřícné zírání do kuchyně
na ručičky půlnoci
 
mně to jde skoro samo ty žebříky
bílé červené i žluté
přistavené ke všemu co bere dech
do výše
 
už jako dítě jsem si byl jistý
že existují modré propasti beze strachu
jdou vzhůru mění se na louky
vzdušných bytostí a jejich příběhů
 
mám tu jen tohle zažloutlé plátno
svítá na ně
kresba slábne
a zlátne
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Pavel Sobek

æSpánkem napřed

Připravit se znaky snů NA CESTU
starodávná rydla darovaná tmou 
uvolnit si zápěstí vyčkat až slechy 
přijmou větřící ztichlo psí
 
za chůze hradby borové sloky kaluží
koncertní stébla dětí
 
kamkoli vydáš se odtud uložíš
jen spánky na bělma v křišťálové pěsti 
 
marnotratný syn u brány sluneční 

æPostava bez konce

Vzbudím si tě z dlaně, říkával.
Slovům dalším jsem nerozuměl.
Chodil jsem za ním uličkami poblíž přístavu.
Kupoval pomeranče, chléb a růže.
 
Sedl si vyzývavě na lavičku,
čelně k moři, a loupal - svá slunce.
Pak zvedl se, drobil létavcům i psům,
kteří nejevili zájem. 
 
Růže jsou pro příliv, pro věčný příliv, Pane...
říkal neviditelnému, a házel.
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Pavel Sobek
æO cizinci na skotských vrších II.

Ráno se po snídani vzdálil 
 
u stájí prudce lilo
jako by někdo rozpáral nebeskou hladinu
teklo všemi směry 
žena křehká venkem zarputilá 
zírala a pak se nečekaně ještě usmála
hořce 
a jistě
přívírala okenice 
 
předtím s ní za úsvitu upíjel mléko 
děti ještě spaly
na cestu pak dostal pálenku 
otřás’ se
vyrazil plnou silou prudce rázným krokem 
a přece zatuhlý 
odlamován kamsi
neb nevěděl a nic mu nedávalo smysl
zase se vzdaloval či přibližoval se?
 
Přílivy sledy přílivů
běsy
za osmero kopci putyky ztracenců tuláků 
holek pro potěšení
 
odcházel a měl již v krvi
proměnu nebyl už odkopnutý hloupý pes
či přízrak nesplněných ženských přání
 
spíš upustil už od jistot
přiznal si úskalí smiřoval se 
beze stínu zázemí 
přízračně přeci vracela se 
tvář té opuštěné ženy
 
svět prý čekává odhodlané
jaký blud!
co se dá čekat od nadějí a hravých představení...
 
slunce
to je vše po čem teď touží
na přílivu krásné 
ne ale nadějné
 
hleděl vzhůru do brázd zvlnění kopců a ještě výš
a protože spatřoval jakousi možnou krásu
ještě věřil 
z té tmy nečasu
hýbal se a divil se sám sobě 
v úžasu
kolik lze nad sebou domoci...
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æO cizinci na skotských vrších III.

Byla tma a na vrcholku kopce strměly sochy stromů.
Díval jsem se dolů k domu, 
skrze rychle sypané řezivo deště.
Chlad prostřel páry nízko nad zemí - 
tušeny, zábly...
 
Vzpomínal jsem na tebe, ale vše bylo už daleko.
Pobřeží, váš dům a otec, který po lidech jako já
hned vystřelí...
Šel jsem tedy k O´Connorovým, měli nálevnu,
páteční tančírnu... 
 
Celý večer jsem seděl za barem, 
smál se, pokoušel se bavit,
víc nevzpomínat na pokus setkat se
s onou druhou polovicí své dětské duše...
 
Tma sice neustupuje, ale půjdu...
Je velká šance, 
že za osmým přehybem bude opět moře, útesy
anebo čísi domov... 
 
anebo zádumčivý a možná chápavý pohled sedláka
do očí nočního chodce

z cyklu Siluety

æPavel Sobek

Narodil se v roce 1970 v Brně, vystudoval na FF MU obory filozofie a estetika.
 Publikoval časopisecky v Hostu, Psím víně, Textech, Tvaru a Welesu, kde v letech 
2002-2004 také působil jako jeden z redaktorů. Vydal básnickou sbírku Atlasové zpěvy 
(Sursum, 2004), podílel se na přípravě Básnického almanachu Welesu s názvem 
Cestou (2003), ukázky z jeho textů vyšly v Antologii české poezie díl II. (dybbuk, 2007).
 K vydání jsou přichystány sbírky Přenosné moře a Rána a večery s Lin Sien Ti.
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æPoslouchám Jiřího Suchého

když neurol rozlije teplo svý do těla
a nervy svolej že už můžu spát
pramínky času mě rozpálej do běla
jaký? no přece ty který jsem krad‘

pramínky času mě rozpálej do běla
já blázen pod polštář chci si je dát
čas totiž taky je půlnoční samotář
a já když spávám sám nemůžu spát

o sny již připraven čekám na svítání
řev vozů za oknem a šedý nebe
kdy ten čas který jsem neprospal ve spaní
mne šálkem kávovým do sebe vstřebe

na úzký pohovce jak svíčka vzpřímenej
zbude tu po noci pramínek času
já nebudu vstávat dál ležím jak zmlácenej
je totiž bezčasí – počátek času

æDichotomie

kdosi
hraje fugu
altové zrzce
na podbřišek

já foukám
na hornpipe
a bez rytmu
v dubové botě
na jedné noze
tančím

Phil Marlowe a jiné básně
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æTabula rasa

vyfabuluju si dívku tak čistou
že nebude mít stopu v googlu
tak překrásnou že dovolí
též běsům satyrů přívětivě ustat
tak nezkušenou
že i ten nejletmější dotyk
vyvolá purpurovou kytku ve tváři
dívku tak tvárnou že z ní vychovám
luxusní kurvu
kterou si vygoogluje kdokoli

æNahoře pod hladinou
Gabriele

nepršelolinebylo
v zákoutích křivých úst
přesmyčky tvých jmen

ucho poznalo tvůj hlas
nezavlažovaloli
ztvrdlý na kámen

pod povadlými víčky
nebylolivečerpršet
záblesky tvých zad

v šedi nepadallidéšť
dosud jen z dálky vrzání
krematorních vrat
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æMěsto: svázanost, sebeironie

I.
šeroslepé okovy
bohové domů
troll magistrály

stále se otáčet
točit se neustávat
dýchat dýchat
být si jist klopýtat
bohové

II.
domů troll magistrály
sténat dýchavičně hádat směr
cestu neznat
mapy nemít
usínat v paprscích
v šerosvitu
bohové

III.
domů troll magistrály

životnost kamene
určují jeho stíny

opravdu jsou
v praze místa
s výhledem
na newyorskou
krajinu

IV.
v šeroslepých okovech nevyhořím-li
nezhasnu
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æPseudokierkegaard

I.
Stokrát obehraná hra:

V divadle ironické davy
čekají lačně na hru,
v níž posté nejsem
kladný hrdina.

Na povrch tryská
vrcholná spodina,
z drahých bot trčí
levná sláma,
domina hlušina
dusí pihy vzácných rud,
ve vydobytém závětří
zebe arktický vítr.

Jediný záblesk slepne tmou
a indiskrétní hromy
by chtěly znít
jak střelba do oblud.

Klaním se.

Na rtech mám křeč,
v srdci kru
a mezi prsty vodu,
která protekla.

Je blízko,
nepříjemně blízko
z jistoty do pekla.

II.
hra:

davy
čekají na hru,
v níž nejsem
hrdina.

povrch
spodina,
z bot trčí
sláma,
hlušina
dusí pihy rud,
v závětří
vítr.

záblesk,
hromy
by chtěly 
do oblud.

Klaním se.

křeč,
kra
a voda
protekla.

Je blízko
do pekla.

III.
hra:

protekla

do pekla

IV.
:
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æveselohry v parku

I.
kamenokeře.
zákeřnost přírody:
ve městě vnější nepřítel.

II.
ve tvarech vzrostlých stromů
utkvěly příběhy
a zítra ukapávaly z listů.
zítra byl taky park.

III.
podivná přenošenost
být celý život v píči.

IV.
nezažínej
co tě nezhášelo
živá prachohlíno. naruby.
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æPhil Marlowe rozumí řeči zvířat

Phil Marlowe bloumá po městě
a nemá čemu by se kořil
pro lichý půvab klišé
zní z dálky tichý jazz
(zejména Gerry Mulligan)

horko je jak bylo na počátku
Phil Marlowe pije gimlet
z dálky zní tichý jazz
po dně tají křišťály ledu

    předpoklady lidství:
    nukleové kyseliny
    chromatin kosti
    neustálý koloběh
    výměna

    předpoklady lidství:
    neustálá výměna
    co za co
    peníze

    předpoklady lidství:
    degenerace zalknutí
    ubohé stíny dávných kolosů
    hraní předstírání role
    jistota beztvaru
    převleky

    předpoklady lidství:
    utíkat utíkat
    být schopen zabít zabíjet
    rozkoš ze zabíjení
    láska

tající ledová tříšť
v dálce tichý jazz
Phil Marlowe pije gimlet
(str. 114)

je horko
jak bylo na počátku
(Gen. 1,13)

Bože bys

ach Bože bys proměnil
gimlet ve whisky
whisky v čistý líh

předpoklady lidství:
zvíře
zapomenout
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æBlues o konci seriálu

jak Langston Hughes
chci deklamovat blues
přikrmovaný tlustý blues

blues překrmený 
rozmetaný 
všivý
otylý

který je do všech pórů nalezlý

blues o čtverci v obilí
o konci světa na začátku
blues o šutrech pod vesly

díl první až dvanáctý:
město, exteriér

zní stroje
duní práce
chodník protíná linka
šlic
úkolem hráčů je
směnit potrubí
za jiné potrubí

na závěr každého dílu
si hráči svléknou reflexní vesty
a splynou s krajinou

(vyzouvat zoufalství
co nejdřív
už ve výtahu)

díl třináctý, závěrečný:
město, exteriér

vyhrávají hráči
kteří směnu potrubí provedou tak
a jedině tak
že chodník vypadá jako předtím
jakoby nic

na závěr seriálu
se hráči svléknou z kůže
a splynou s krajinou

hra končí
začátkem nové hry

antiblues
otylý zprzněný a lačný
a je to postý takhle prostý
že přes cestu je příkop
vždycky anebo většinou

přes něj se drápu já
král setrvačník
lidoop z masoxu a kostí
kluk líná krev a zkyslý mlíko

na konci
splývám s krajinou



II/10 56/76

Marek Tarnovský

æSilou vůle

když úzkost skryje všední a stane se z ní víra,
předpoklad pohybu, tvé první poslední -
to pak i každodennost rozespale, zle zírá
jak popraskaná čočka v lupě přebytečných dní

když strach ržá na provaze a provaz pouty páchne,
formován kolejemi, jež vyjety jsou pravidly –
to pak i každodennost svírá cár plachty v ráhnech
zmatených prstokladů, o které struny prořídly

když rozum podezírá užitné trsy květů,
že bude jejich plodem vlažný, nedospělý cit –
to pak i každodennost týrá lži polosvětů
a ten, kdo zmíral ztracen, teď zmírá vůlí žít

æApokryf

pozoruji tě
skryt za keři elsinorských zahrad

dnes nespěcháš k vodě
ospalá Ofélie
jsi naživu a při vědomí
na ruce máš prsten
a pod víčky židovské jméno

jdeš na místo
kde jsme se setkávali
na cestě tam a zase zpátky
ti v ústech zvoní
výsměšná enumerace

jsi v jiném světě
v nějakém jiném životě
nějakou jinou ženou
a sama neutoneš
Ofélie Guildensternová

já vlastnoručně
v aluzi utopím tě
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æMarek Tarnovský

Marek Tarnovský (1973-2069) je od přírody optimista. Autorsky zaměřený herec 
a kmenový režisér divadelního spolku Tréma 29 se mimo jiné snaží o inscenování 
poezie. Píše básně, sepsal tři divadelní hry a v okamžicích čirého zoufalství 
nad neposlušností slov skládá primitivní hudbu. Profesí je komerční grafik, miluje 
kávu s mlékem a k smrti rád vytváří vlastní medailonky v er-formě.
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Člunek není malá loď. Je to dřevěná 
kolébka, z níž namotaná nit, kterou 
dřevěné páky tkalcovského stavu 
přehazují tam a zpět, tká látku 
jako osud, když kdosi nahoře tahá 
za osnovu.  

Jestli něco nemá kontinuitu, je to můj 
život. Stále začínám, stále končím 
a přitom jsem. Jak jinak, když člověk 
přijde na svět v Sudetách. V kraji 
vyvráceném z kořenů, který je i není. 
V prostoru vykloubeném ze staletého 
řádu a v tichu, které je v Černobylu 
a tady. Když zapomeneš, že je noc, je 
slyšet spousta hlasů, které před půlnocí 
šeptají švabachem. Mluví jakoby 
zbaveny slov. Hovoří rez i rané jeřabiny 
a ani opuštěná ptačí hnízda nejsou 
taková, jaká by měla být. Jsou stejná 
jako místní města. Studená a prázdná. 
Sudety symbolizuje nejvíce ze všeho 
nuda a polovičatost. 
 Takhle by to asi vypadalo 
na celém světě, kdyby ho dobyli 
a kolonizovali Hanáci. Stejně jako 
Moravské Sudety, kam vyrazili s povozy 
a peřinami v poválečném stěhování 
národů. Na Madagaskaru by mohli 
se všemi pepřovníky zatopit, protože 
Hanák zná jen sůl, kmín a majoránku. 
Když přišli, lehli si do ještě teplých 
postelí a na plotně bublal nedělní oběd 
těch náhle zmizelých a čas se zastavil. 
Dodnes. 
 Celé Sudety jsou jako ohromná 
loď nalezená v Bermudském 
trojúhelníku, jejíž lidská posádka se 
záhadně rozplynula jako ranní opar.      

Melíšek

Když jsem chodil ještě do mateřské 
školy, oblékali nás tam do jednotného 
úboru z punčocháčů a ústavní košile. 
Někdy nás i bili. Zvláště ta malá zrzavá 
pihovatá učitelka, která bývala cítit 
potem a závodní jídelnou. 
 Malé uniformované děti, jejichž 
neméně uniformovaní rodiče je tam 
přes den odkládali odcházejíce 
do fabrik, které za dlouhých zim žhnuly 
okny do jinak pustého prostoru jako 
jakési mnohooké dýmající zvíře. 
 Byl podzim. Lhostejně civící 
ptáci, co letos neodlétli, posedávající 
na okrajích větví jako penzisté. Mlha, 
z níž vyčuhují jen tu a tam konečky prstů 
a kontury náhrobků. Ze stromů visely 
cáry kůry a listí padalo do otevřeného 
hrobu. Do něj právě spouštěli malou 
bílou rakvičku, v níž ležel Melíšek. Chodil 
s námi do školky a jednoho rána tam 
nepřišel. Nikdy jsme si tam, ani nevím 
proč, spolu nehráli a už nikdy ani 
nebudeme. 
 Bydlel naproti našemu domu, 
a když přebíhal bývalou císařskou, 
nyní státní silnici, vběhl přímo pod 
projíždějící auto. Ležel s rozdrcenými 
plícemi v té malé rakvi, která klesala 
jakoby ke dnu, a jeho mámu drželo 
několik mužů, protože jí právě pukalo 
srdce. Chtěla tam skočit, strašně křičela 
tou největší bolestí a šla jí pára od úst, 
až nakonec klesla na předprseň hrobu, 
jako by ztroskotala na pustém ostrově 
nebo ji střelili jako laň. 
 Když jsme házeli dolů rudé 
karafiáty, tak padaly pomalu. 
Dopadaly měkce jako malá zapadající 
slunce, neslyšně jako slzy a pokrývaly 
bílou rakev jako malá srdce. Potom hrst 
hlíny, která probouzela ozvěnu v rakvi. 

Člunky
 Příběhy doby, lidí, života a smrti
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A potom odejít. Nejdříve čerstvá hlína 
a holé prázdné místo na povrchu země. 
Potom tráva. Potom bodláčí. Potom nic. 
Čas bere vše. I hroby.

Aleš

Na opuštěné hrázi rybníka zůstalo 
pár chomáčů trávy. Jako na hlavě 
muže, který si ne a ne přiznat, že mu 
ubývá vlasů, a tvrdošíjně maskuje 
nadcházející plešatost přehazováním 
vlasových stébel namísto toho, aby 
se jich zbavil. Vlnky vody čeřené 
předpolední brízou přicházely 
z hřebenů hor a hladina, na níž 
v létě tančily vodoměrky a na niž 
dopadala těla jepic, byla chladná 
jako kůže mrtvého. Aleš byl stejně jako 
jeho rodiče cigán. U nich doma byl 
nepořádek, bylo to tam cítit kyselým 
zelím a hnilobou odpadového dřeva, 
kterým topili v kamnech. Jeho otec, 
kterému říkali Šaplin, byl věčně 
v kriminále, a když si v jednom krátkém 
období, kdy neseděl, pořídili nový 
televizor, tak jsem ho pak jednoho rána 
viděl stát vyhozený před šopou. Byla 
v něm zaseknutá sekyra, protože tehdy 
ještě nebyl bakelitový svět jako dnes 
a všechna jeho černobílá elektronika 
a tajemně žhnoucí elektronky byly 
zaklety do dřevěné bedýnky. Asi 
večer předtím na jediném dostupném 
programu nevysílali nic, na co by se 
dalo dívat. Stejně všechny televize 
tenkrát byly jen o trochu lepší rozhlas 
po drátě. Přeladit nebylo kam. 
 Šopa je moravský název kůlny 
pro všemožné harampádí. Děda měl 
dvě. Zůstaly v nich po něm rezavé 
ohnuté hřebíky, rumpál, modře 
natřená ocelová pila na dřevo a nápis 
na dveřích. Dílna, národní podnik. 
Zdánlivě samé zbytečné věci. 
 Bylo to už ve vrcholném 
a studeném jesenickém podzimu, kdy 
jsme s Alešem u rybníka objevili vor. 

Přihnal ho ten větřík a on se pohupoval 
na vlnkách jako utopencovo tělo, 
protože jej řasy, jimiž byl pokryt, a voda, 
která do něj nasákla, stahovaly pod 
hladinu. V mezerách dřevěné paluby 
bylo vidět černou hlubinu a slunce 
hledalo pomalu cestu za obzor. Aleš 
udělal krok na vor a odrazil se od břehu. 
 Vrtošivý vítr v ten okamžik změnil 
svůj směr a začal vát zpět k horám. 
Dnes tomu říkají termické proudění. 
Dnes vůbec téměř všichni vědí 
všechno. Ale tenkrát se jen změnil vítr. 
Dřevěný Titanik malého Aleše odnášel 
jako tající kra doprostřed černých vod. 
Uprostřed rybníka náhle přestalo vát. 
Vor se zastavil a začal se nořit ke dnu. 
Nejprve to byly podrážky bot a poté 
boty samy, co se ponořilo pod hladinu. 
Malá postavička, které jako by někdo 
amputoval chodidla, začala bezmocně 
šermovat rukama a volat o pomoc. 
 „Aleš se topí!“ Ta zpráva se 
roznesla rychlostí blesku. Každé 
neštěstí, a zvláště to, které ještě 
probíhá, přitahuje lidi. Jako jedna 
z prvních na hráz rybníka přiběhla 
Alešova matka. Po nějaké době se 
se Šaplinem rozvedla, vzala si bílého 
a Šaplin se upil k smrti. Ale teď stála 
na břehu a její mateřský instinkt, který 
je stejný u lidí všech barev pleti, ji 
vedl k tomu, že skočila do vody, aby 
své dítě zachránila. I v zimní bundě 
a v botách. Bylo to stejné, jako by 
skočila do sklenice s po amerikánsku 
vychlazenou Coca Colou, v níž plavou 
střípky ledu. Po několika tempech 
pod hladinou se vynořila její zsinalá 
tvář. Nahmatala břeh, k němuž se 
podvědomě obrátila, a pomalu vylezla 
ven. Oblečení na ní směšně viselo jako 
na hastrošovi a ona plakala strachem 
a bolestí ze zimy. 
 Dlouho jsem poté neviděl nikoho 
se tak upřímně smát, jako všechny ty 
dobré sousedy. Tolik legrace se nevidí 
ani v televizní estrádě v sobotu večer. 
Vor se potápěl čím dál víc a lidé 
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se začali těšit, že uvidí, jak se utopí 
cikánské dítě. V tom někdo rozhrnul dav, 
počal nad hlavou čímsi točit a mocným 
hlasem zvolal: „Tož sa chytni, přitáhnu 
ťa!“ 
 To můj děda v poslední okamžik 
z jedné ze svých šop přinesl lano, 
na němž byl přivázán kus dřeva. 
Roztočil ho nad hlavou jako posvátný 
papuánský rituální předmět, jímž 
tamní domorodci plaší smrt, a vrhl jej 
doprostřed rybníka. Lano dopadlo 
těsně vedle Aleše, který ho opatrně 
zvedl z vody, a děda začal přitahovat. 
Lano projíždělo mezi prsty, až se 
o dlaně jako háček zaseklo navázané 
dřevo. Děda táhl Aleše i s vorem ven 
z vody jako velkého sumce, kterých se 
na řece Moravě něco nalovil. 
 Zklamaní sousedé se zamračeně 
začali rozcházet do svých domovů. 
Začínaly televizní noviny a slunce 
definitivně ten den spadlo kamsi 
daleko. Go west beautiful sun. Go west. 
Oni zůstávají.   

Milan

Milana našli rodiče na půdě rodinného 
domku dva týdny po jeho smrti. Tedy 
to, co z něj zbylo. Protože to bylo 
v létě. Milan byl můj nejlepší kamarád, 
a když jsem odjížděl na vojnu, jel se 
mnou až do Olomouce a tam běžel 
za rozjíždějícím se vlakem, dokud se 
z něj nestala malá tečka na obzoru. 
A ta dálka mezi námi tam zůstala 
už navždy, aniž bych to věděl, když 
jsem tehdy zavíral stahovací okno. 
Tak mizí lidé. Do neviditelna. Osudy je 
unášejí od sebe tak daleko, dokud se 
nerozplynou v nehmotné vzpomínky 
uložené v neuronech lidského mozku 
jako v nebi. 
 Milan byl mánička a já jsem jí 
chtěl taky být, a tak jsme spolu založili 
kapelu. Hlavou dolů. Chodívali jsme 
zkoušet do obrovského prázdného 

starého bývalého statku, který jeho 
majitel, věčně vykulený Cholasta, 
nakonec po roce 1989 jakémusi 
šíbrovi prodal za pět tisíc. Pokaždé, 
ještě než jsme se s dalším členem 
kapely, Domovcem, stačili úplně opít, 
provozovali jsme chvíli nefalšovaný 
underground. Kytara, na niž hrál 
Milan, byla připojena k podomácku 
vyrobenému kombu, já jsem tloukl 
do bicích, které mi zbývá dodnes 
zaplatit, a na Domovce zbyla odněkud 
vypůjčená skuhrající basa. 
 Jednou, když jeden z večírků 
měl spád, rozevřely se zprudka dveře 
a v nich se zjevila oslnivě svítící svítilna. 
Dvé služebních očí cvičeného vlčáka 
zářících z temnoty na chodbě dávalo 
tušit, že se nejedná o jen tak obyčejnou 
návštěvu. To se hlídka VB konečně 
odhodlala rozkrýt tajemství Cholastova 
statku. Tajemství jeho zvuků. Tázavý 
kužel světla se ve spoře osvětlené 
místnosti zastavoval na obličejích 
známých firem, jejichž přítomnost se 
dala očekávat, a pokračoval dál. Když 
se z temnot ale vyloupl opilý obličej 
jejich nadřízeného, bylo to velmi 
nečekané. Příslušníkův prst vzápětí zhasl 
služební svítilnu, bylo slyšet, že úd toho 
smutného státu neviditelně zasalutoval, 
že hlídka kvapně odchází pryč a že 
vlčák zklamaně cvakl čelistmi. Ve věži 
kostela svatého Michala, kde mne křtili, 
odbilo jakousi noční hodinu a ptáci 
polekaně zašelestili svými křídly. 
 Pak jsem se oženil a odstěhoval. 
Opilého esenbáka jeho kolegové 
vyhodili za pár let potom a pár 
měsíců předtím, než by dostal nárok 
na výslužné. Trvalo mu poté i tak jen 
velmi krátce, než si démon alkohol 
přišel pro jeho duši. S výslužným by to 
bylo jen o něco dříve. 
 S Milanem to vlastně nebylo jiné. 
Jednoho dne, jak jsem slyšel, si zalezl 
doma na půdu. Rozevřel si papírovou 
krabici od pračky, vlezl do ní, zavřel 
za sebou víko krabice a otevřel si láhev 
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s toluenem. Asi už tam nechtěl být. 
Nadechl se a už se neprobudil. Důvod 
není. Prostě se to všechno stalo. To musí 
stačit. Dnes je z něj obličej vyleptaný 
na náhrobní desce z vyleštěné černé 
žuly. Kousek od místa, kde leží Ríša. 
Ten se utopil v Kanadě. Občas, když 
navštívím své rodné město, tak se 
za nimi stavím, když se mi už nepovedlo 
umřít mladý a už se mi to ani nepovede. 
A když nepřijdu příliš dlouho, přijdou 
za mnou oni a pak jdeme spolu 
na pivo. Jako kdysi. Není to tam tak zlé.      

Vánoce

Byla doba dávných Vánoc. Televizor 
v rohu místnosti pomrkával, jako by 
usínal, a všichni v pokoji klimbali. Venku 
bylo slyšet, jak mrzne, a sníh byl bílý jako 
kosti těl mých minulých životů. Ti, kdo šli, 
nebyli slyšet, jejich kroky tichly ve sněhu, 
který padal a padal. Na oknech 
byly neproniknutelné obrazy mrazu 
a vypadaly jako krajiny z cukru, který 
se dává na okraj sklenic se svařeným 
vínem, aby poté roztál na rtech. 
 Na tropické ovoce z plastu 
pomalu usedal prach, když se 
okenní tabule najednou komicky 
prohnuly, jako by nebyly ze skla. Poté 
se s ohlušujícím rámusem roztříštily 
a střepiny ostré jako břitvy spolu s kusy 
ledu narazily do stěny stojící proti 
oknům. Celý dům se roztřásl ohlušujícím 
rachotem a dovnitř obýváku přilétal 
z temnot černý led. Nikdo nevěděl, 
co se stalo, a všichni zkameněli. 
 Jen babička vykřikla, že je nálet, 
ve zlomku vteřiny mne vzala do náruče 
a chystala se se mnou seběhnout 
do sklepa, kde byly vzduchotěsné 
plechové dveře s klikami na uzavření 
protileteckého krytu, kdysi vystavěného 
Němci. Babička zažila válku, když 
fronta dlouho a krvavě přecházela 
Veselí a všichni museli týdny žít v lesním 
bunkru, který tam vykopal děda. Když 

ztratila své mateřské mléko a její malý 
syn plakal hlady a žízní, tak vyšla z lesa 
k řece Moravě, kde na jednom břehu 
byli Němci a na druhém Rusové. Aby 
mu zachránila život a on se mohl stát 
inženýrem. 
 Tam zvedla plačící dítě 
do vzduchu, poté ukázala na prázdnou 
láhev s mlékem a na Veselí, kam pro 
něj musela jít. Poté prošla před stovkami 
hlavní a chvějících se prstů na spoušti 
tam a zpět, aby na ty okamžiky nastalo 
ticho a klid zbraní a lidská jatka 
na chvíli ustala. Válka pro ni nikdy 
neskončila, i když poté kolem nich 
jednoho dne proběhli rumunští vojáci 
ve svých olivových uniformách a potom 
už bylo jenom ticho a pohřbívání. 
 Proto když z okenních tabulek 
vypadávalo rozbíjené sklo a třásl se 
dům, byl to nálet. I když se vlastně 
stalo jen to, že fréza na sníh a led, 
poháněná motorem ze sovětského 
tanku, spustila před domem, kde jsme 
bydleli, a bombardovala fasádu nikoliv 
žhavým olovem, ale ledem a sněhem. 
Na druhý den přišli sklenáři a vyměnili 
okna i okenní tabule a Vánoce zase 
mohly pokračovat dál a všechno v bytě 
vonělo kytem a televize zase blikala 
v koutě jako černobílá svíčka. Hvězdy 
byly tam, co včera, a chvěly se jako 
řasy ženy a ráno bylo vidět stopy zvířat, 
která se přišla z lesa podívat na dům, 
co svítil ve tmě. Když jsem poté vedle 
jejich stop vkládal do sněhu své dlaně, 
byly tak stejné. 
 Včera jsem jí zapaloval svíci 
na hrobě. A na rozptylové loučce tály 
tiše stopy nočních zvířat a lidé ponořeni 
do sebe chodili jako v mlhách. Byly 
Vánoce. A pak jsem ještě směl odejít.  

Oheň

Na poli před činžovním domem, v němž 
jsme bydleli, stojí kaple v Lipkách. 
Vedla k ní cesta z kočičích hlav, která 
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končila u zamčených vrat kaple, kde si 
žena vytesaná v soše probodávala své 
srdce. Socha byla z bílého mramoru, 
a když jsme jako děti chtěli dostat 
strach, chodívali jsme se na ni dívat. 
Tolik v ní bylo lásky. 
 V kapli byly malby na stěnách 
vyvedené malířem Handkem, a když 
se tam ženil poprvé můj bratr, měl 
jsem dost času, abych skrze ně 
pohlédl až do nebe. Střecha kaple 
byla z měděného plechu, který časem 
zestárl a zezelenal a stal se součástí 
obzoru a soumraku. Několik desítek 
metrů od kaple stála v poli stodola. 
Nebylo na ní vlastně nic hezkého ani 
zajímavého. Celé roky si jí předtím 
nikdo ani nevšiml. Ale teď z ní vzhůru 
k nebi pršely tisíce jisker jako kapky 
deště z bouřkového mraku a byl slyšet 
hluk. Kvílející sirény temně červeně 
namalovaných hasičských aut, 
z nichž jedna přes druhou se řinuly 
ven hadice jako střeva z roztrženého 
lidského břicha. Jako z břicha toho 
strojního zámečníka, co jednoho dne 
v rýmařovské Hedvě nacpal železnou 
trubku Travexem a pak se v ní snažil 
vyvrtat otvor. Ona vybuchla a on neměl 
ruce ani oči a zakopával o svoje střeva, 
protože mu visela ven až na zem. 
 Modré záblesky majáků šlehaly 
temnotu jako důtkami a lidské stíny 
malované na zdivo kaple se zvětšovaly 
a zmenšovaly podle toho, jak voda 
tryskající z ústí hadic zasahovala 
oheň. Byla zima a povrch sněhu přes 
den prošlý náhlou oblevou večerní 
mráz sevřel zase do ledu. Každý krok 
znamenal šlápnout na zamrzlou 
hladinu a probořit se. Bylo to jako 
jít krajinou zrcadel a zanechávat 
za sebou jejich prázdné rámy. Byl jsem 
malý a cítil jsem ostří ledu, jak mě 
řeže do lýtek. Krok za krokem. Krystaly 
sněhu spadlé do bot mne pálily 
na chodidlech, jak tály, a voda se mísila 
s mojí krví v růžové víno. A pak jsem 
se zastavil a už nikdy jsem neudělal 

jediný krok. Všichni kolem mne proběhli 
a nyní stáli přilákáni ohněm jako můry 
na okraji pole. S očima, v nichž se 
zorničky stáhly v malé tečky za větami 
všeho, co kdy v životě řeknou, a před 
tím představením plamenů. Aby pak 
zase běželi kolem mne domů zvěstovat 
oheň.
 Stodola plná slámy 
z vymláceného obilí řvala ohněm 
jako nemocné zvíře a sníh kolem ní se 
roztahoval v temný kruh. V ní hořely tři 
děti, které si tam chodívaly hrát, a jedno 
stálo zajaté ledem. A ani jedno nebylo 
slyšet. 
 Mlčím dodnes, když slyším oheň. 
Sednu si k němu, on kreslí stíny mého 
pomíjivého těla někam za mne a já 
čekám, že se někdo zastaví, dá mi ruku 
a odvede mne domů. Určitě tam už 
o mě mají strach.                     

Hlas

„This is the Voice of America, this 
is international broadcasting for 
Czechoslovakia“, zazněl pevný hlas 
jinglu, zurčící melodickou angličtinou 
jako průzračný pramen, každý den 
v devět večer. Pak kapela odehrála 
řízný Yankee Doodle a kolem rádia 
se začala tvořit světelná aura. 
V reproduktorech praskalo, jako 
by v rádiu hořel oheň, a hlasy se 
chvílemi ztrácely v atmosférických 
poruchách a v hluku komunistických 
rušiček. S ušima nalepenýma téměř 
na membráně reproduktoru jsem 
se snažil zachytit každé slovo, které 
přicházelo z tam odsud. Zhasl jsem 
modře čadící zářivku a okolo mne 
byla temnota rušená jen světly zvenku. 
Za dveřmi dílny pomalu tichly stavy 
a z hluku se vylupovaly jednotlivé 
zvuky. Smích. Věty. Bezstarostné 
pohvizdování. Bzučení sodíkových 
výbojek za plotem fabriky. Ale já 
jsem naslouchal poselství. Doplňoval 
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jsem ztracená slova jako ve křížovce, 
napínal jsem smysly k prasknutí a prsty 
od šmíru, které se ztrácely ve tmách, 
jsem jemně pootáčel bílým knoflíkem 
na boku přístroje, abych neztratil 
signál. Já na jiné planetě. V jiném čase 
a prostoru. V jiné galaxii, oddělené 
ostnatým drátem.  
 Když nám občas přišel nějaký 
pohled z tam odtud, vzal jsem ho 
do rukou a on zářil. Na něm byly ze tmy 
svítící mrakodrapy vypadající jako 
kosmická loď neznámé civilizace. 
Neskutečné krajiny s palmami 
a průzračně modrou vodou, jakou 
jsem nevídal ani ve snech. Města 
jako upečená z veselého cukrkandlu, 
a když na něj člověk přiložil ucho, šuměl 
dálkami jako moře v mušli. 
 Na stole se vedle rádia leskl 
celofánový list, na němž němě 
osychaly zbytky pařížského salátu, 
co se dal koupit na svačinu, a vypouklé 
bříško lžičky vyleštěné ústy směšně 
karikovalo rozpraskaný strop dílny 
do křivých úsměvů, co zaschly lidem 
na tváři kteréhosi Silvestra u televizní 
obrazovky. Podsvícený štítek rádia 
zářil jako Betlémské světlo. Jako malá 
Socha svobody. Schoulil jsem hlavu 
mezi ramena a oknem jsem viděl, že 
počaly padat hvězdy. Byly neslyšné 
a zanikaly jako dny. Byl konec srpna 
a čekaly mne celé roky tmy. A já jsem 
to věděl. A nikdo mi je už nevrátí zpět. 
Jediné, co z toho ve mně zůstalo, je 
Hlas Ameriky, co zněl jako ze staré 
poškrábané gramofonové desky 
a nenechal mě v tom samotného.   
 Když sem do Sudet pak přijela 
na začátku devadesátých let s rodiči 
dcera tátova kamaráda, který uprchl 
s ní, když byla úplně malá, a se ženou 
do Austrálie, a ona to všechno uviděla, 
rozplakala se a se slzami v očích svému 
tátovi děkovala, že u toho nemusela 
a nemusí být. Potom odletěla zpět 
do svého světa žít svůj dlouhý a šťastný 
život.

 Zkusím dnes večer zapnout 
to staré rádio. Třeba tam čeká někdo, 
kdo chce něco dopovědět. 

I heard you on the radio. Some other 
time. From some forgotten studio. Way 
down the line.
 So long, so long I‘ve waited now. 
To hear you again. That song, that song 
will still remain.
 Become an old friend. And now, 
the tears are in my eyes. The sound you 
can‘t disguise.
 The truth comes back from lies. 
And all I want to hear. 

Voice of America, ooh, America
Voice of America, ooh, America

Smrt mouchy

Před nuceným výsekem stála fronta lidí 
až do křižovatky. Prodávali tam maso 
ze zvířat v posledním tažení lidem, kteří 
nevypadali, že jsou na tom o mnoho 
lépe. Na vozíku, na němž se na prvního 
máje vozíval velký buben pionýrské 
dechovky, do něhož tloukl kluk se 
šátkem na krku a za nímž kráčíval 
jako tibetský mnich další s ohromnými 
činely, byla taška s nákupem, kolem níž 
kroužily mouchy. 
 Paní, co už nakoupila, si bzučivě 
povídala s jinou. Mouchy cítily pach 
krve, masa a vnitřností prosakující 
novinami, do nichž byly zabaleny. Lezly 
po velkých písmenech titulní strany, 
jako by si je četly. Přistávaly na velkém 
pecnu chleba a několika bramborách 
od hlíny, co trčely z tmavě hnědého 
sáčku. 
 Některé vlétly dovnitř výseku 
a kroužily u stropu jako malí ptáci. Než 
je přilákala bledá plocha nemytého 
skla oken za špínou zažloutlými 
záclonami. Tam visel muší hrob. 
 Pokaždé to bylo stejné. Na žlutý 
papír mucholapky usedla moucha. 
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Složila křídla a párem předních nohou 
si čistila své oči složené ze stovek 
šestihranů. 
 Řeznice s rukama až po lokty 
od krve se otočila a plácla uřezaným 
kusem masa, až ručička váhy poskočila 
k okraji číselné stupnice. Na druhou 
stranu váhy přihodila železné závaží 
s kroužkem na špičce jako v nose 
býka. Ještě než se ručička ustálila, 
hbitě zabalila zvířecí tkáň do úvodníku 
Rudého práva a vyštěkla cenu. Když 
vracela drobné, tak se moucha chtěla 
vydat na další let. K váze. Ale její hmyzí 
nohy beznadějně vězely v lepkavé 
pasti, z níž nebylo úniku. Muší křídla se 
zoufale chvěla a žilky uvnitř se nalévaly 
průsvitnou krví. Nejdříve se přilepilo 
její levé křídlo. A potom to pravé. Muší 
tělo se bez pohnutí pomalu potápělo 
do povrchu mucholapky, až zbyly 
pouze barvami hrající oči. Pak počaly 
pohasínat. Kousek po kousku. Šestihran 
za šestihranem tmavly a sleply. Až byly 
černé jako krev mrtvého. 
 Z fasády výseku upadl kus 
omítky a roztříštil se na chodníku. 
Rudé prapory trčící ze zdi byly zplihlé 
bezvětřím. Z porcelánových izolátorů 
zapomenutých na stěně trčely 
do prázdna rezavějící zbytky drátů 
a fronta se posunula. Paní si šátkem 
otřela zpocený obličej a nasadila si jej 
zpět. Utápěla se pomalu i s ostatními 
na  ovrchu té velké mucholapky, na níž 
žila. A její náramkové hodinky přestaly 
jít. To čas právě odlétl někam pryč. 
Přesýpat písek v hodinách.  

Ze spaní

Do ulice, co končila v kamenné stěně 
lomu, tekly bílé potůčky vápna a 
písku. V rezavých barelech, v nichž 
se vápno hasilo, byly hladiny vody 
sevřené krustami krystalů tenkými 
jako víčka a trčela z nich ven dřeva, 
jimiž se vápno sednuté na dno zase 

rozmíchávalo. Některé domy z rudých 
cihel zívaly ještě prázdnými okny, a jiné, 
ty z bleděmodrých tvárnic vyráběných 
z elektrárenského popela, byly pórovaté 
jako tvář dospívajícího. Když byl konec 
pracovního týdne, tak ulice hlučela 
míchačkami, sykotem otevíraných 
piv a hrajících tranzistoráků. Vyrůstaly 
tam betonové základy i podezdívky 
z kamenných kvádrů. Vnitřkem hrubých 
staveb trčely k nebi komíny a trámy 
krovů vypadaly jako žebra nějakého 
velkého zvířete ohlodaného supy. 
Tamtudy vedla jedna z cest. 
 Jít na jejím konci doleva 
znamenalo přijít na hráz rybníka, 
která když jednou po bouřce praskla, 
obnažila jeho dno i se vším bahnem. 
Bylo to jako nahlédnout do něčí duše. 
Rýhy, v nichž se plazily v posledním 
zbytku vody ryby, které teď leží s tlustými 
bílými břichy nahoru jako turistky 
na břehu moře. Dětské kočárky pro 
rybí potěr i rezavé rámy kol. Kameny 
a znamení proudu. Ze stébel trav 
a orobince rostoucího u břehu visely 
do prázdna girlandy žabích vajíček, 
v nichž již počal pulsovat život. Teď 
je ale pomalu slunce sušilo jedno 
po druhém a malé černé pohybující 
se tečky zpomalovaly své pohyby 
v houstnoucí tekutině uvnitř, až ustaly 
docela. 
 Když se šlo doprava, tak úzká 
stezka vedla podél potoka vytékajícího 
z rybníka. Ubíhal pod kapradinami 
a stvoly kvetoucích rostlin přes malé 
splavy a přetékal hráze malých jezírek, 
v nichž se ráchaly děti. Tam se míhaly 
jako šipky malé rybky. Plůdek, který 
nikdy nestačil pořádně dorůst a skončil 
v klepetech raků, co se pozpátku 
poděšeně míhali v písku na dně, nebo 
v kusadlech dravých larev. Pak potok 
zmizel v černém ústí mostu. Stačilo se 
přikrčit, rukama se dotýkat vlhkých 
kamenů na zdech a se zatajeným 
dechem vidět, jak odraz těla dosud 
patrný na ubíhající hladině potoka 
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černá a mizí, aby se o chvíli později 
chvěl na druhé straně. Uprostřed 
zahrady, v níž rostly ocúny a kvetly 
ovocné stromy se svatozáří včel.
 Když se ale šlo rovně, tak cesta 
vedla ke kamennému čelu lomu. 
Ve svahu tam byla vylámána kolmá 
stěna, v níž byly žíly křemene a slídy. 
Dávno se v něm netěžilo a už jen roční 
období ulamovala z jeho stěn pláty 
kamene, jež se s chrastivým třeskotem 
jako díly domina kamsi řinuly u paty 
lomu. Po obvodu lomu vedl chodník, 
z nějž do prázdna rostly keře a útlé břízy. 
Úplně nahoře byla hloubka. Dole běhali 
mravenci po svých stezkách kolem 
novostaveb. Byl slyšet šum drolících se 
kamenů a letící oblaka se dotýkala 
vlasů. 
 Tam jsem vypustil papírového 
draka. Stoupal nahoru, až se téměř 
ztratil. Provázek, který jsem držel v rukou, 
se napínal a zase prověšoval, podle 
síly větru. Kolem nezvaného hosta tam 
vysoko v oblacích zvědavě kroužili 
ptáci a já jsem dopsal dopis. Navlékl 
jsem jej na provázek, naposledy jsem 
se na něj podíval a pustil ho z prstů. 
Vylétl nahoru jako pírko a mizel, až 
se z něj stala malá vločka a potom 
nic. V dopise bylo to jedno slovo, 
ke kterému když dospěješ, podělíš se 
o něj s bohem, anděly a papírovým 
drakem. Až budeš spát, napíšu ti ho 
prstem na záda. A ty jej řekneš ze spaní.                

Tkalcovna

Když mi bývala dlouhá chvíle, chodíval 
jsem za mámou do práce. Pracovala 
úplně nahoře, kde bylo celé jedno 
patro zaplněno regály a vozíky se 
všemožnými látkami na export. 
Kněžské ornáty protkané pravým 
zlatem a stříbrem. Těžké brokáty. 
Ještě nesestříhaná látka, z níž se šily 
kravaty i role afrických šátků, lehkých 
a barevných jako sen po milování. 

Výtah, jehož klikou jsi řídil cestu 
nahoru nebo dolů, v pravidelných 
intervalech zastavoval až tam nahoře 
a s plechovým zahřměním dovážel další 
a další látky. Všechno, co se kolem toho 
dělo, bylo tajemné a neproniknutelné. 
Výhled do daleka z řady oken 
probíhajících kolem celého patra. 
Hlasy z neustále zapnutého rádia. Vůně 
látek i papírů a žen. Stoly se zásuvkami, 
kde si ukrývaly své sny. Elektrické stroje 
s numerickou klávesnicí, kde se hbitě 
jako pavoučí nohy pohybovala ramena 
s číslicemi na koncích, bušily do úzkého 
bílého papírového svitku. Někdo 
jako na bohoslužbě provolával litanii 
nekonečné řady čísel a další ji zapisoval 
a na zemi se vlnil zdánlivě nekonečný 
papírový pás vylézající z hrdla přístroje. 
2765, 9678, 8076, 4376, 8364, 6012, 
7630, 8817, 5012, 8941, 3891, 8632, 4723. 
A červeně součet, znamenající snad 
letopočet konce světa. Stačilo mi 
být zticha a dívat se a naslouchat a 
hledat smysl. Když mě potom máma 
prováděla přes celou fabriku zase ven, 
šli jsme přes tkalcovnu. Lítací dveře jako 
z americké grotesky vyplivovaly lidi a 
hluk. Když se kolébavě zavíraly, hluk se 
tišil jako vlny, než někdo spěchaje zase 
rozrazil jejich poloviny a on byl ohlušující 
a hmatatelný. To stovky tkalcovských 
stavů tkaly jako obrovští pavouci sítě 
svých látek. Tisíce člunků se proháněly 
mezi osnovami jako v boží fabrice na 
osudy a barevné nitě protkávaly látku 
jako dny naše životy. Vlákna se třpytila, 
prosvětlená stovkami zářivek, a v nich, 
jako mouchy polapené v pavoučí 
síti, lidé. Tkadleny, seřizovači, mistři, 
marně se večer snažící ze sebe smýt 
ta neviditelná vlákna, jež jim dovolovala 
jen poodejít a jimiž byli připoutáni 
k hluku a strojům, nevědomky tak 
tvoříce odraz samotného nebe. 
A papírové karty se jmény na vrátnici, 
označující cinknutím v píchacích 
hodinách odchody a příchody, říkaly, 
kdo je, a kdo již odešel. Někde ji tam 
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pořád ještě mám. Taky jsem jenom 
poodešel. Dokud nedotká se moje 
látka. Dokud nedojdou nitě a člunek 

se nezastaví v půli své cesty a dne. Pak 
bude se tkát něčí jiná. Ta moje pojede 
výtahem nahoru a bude změřena.

æMiroslav Václavek

www.vaclavek.eu 

Narozen 19. 8. 1965 v Rýmařově. Živý v Šumperku. Nemladý, nestarý a snad už 
zbavený prvních pravd. Někde hluboko v sobě jsem stále stejný jako v první den, 
stejný jako hory, které mne obklopují, stejný jako kraj z tvrdosti, krásy a přímočarosti, 
v němž žiji. Protože…

Narodil jsem se 
za okrajem větru
 
     žiji 
svému času poblíž
 
    umírám
den po dni
 
malý pták v mém srdci
o mě neví
 
    jsem možná pouze něčí sen
a i vy se mi jenom zdáte
 
    v mých kostech
bije živá zem
 
ranami v očích
mi vytéká noc
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 Je něco mezi třetí a čtvrtou 
hodinou ranní a Place André Breton 
je osaměle tiché. Říjnová noc je 
nevlídná, trochu mrholí a chlad zahání 
pozdní chodce do nočních kaváren 
a v nejhorším případě domů ještě 
něco naspat. Sluchátko telefonního 
automatu visí k zemi tak, jak ho kdosi 
upustil po nedokončeném rozhovoru. 
Strom postávající vedle automatu 
je odlistěný a jeho tvar, ani tvář, již 
neprozrazují nic. Kroky spěchajícího 
chodce doznívají v Rue Fontaine a pak 
i stín se ztrácí v zamlženém bulváru 
de Vichy. Ve sluchátku je však stále 
ještě slyšet  ženský hlas říkat:… tak 
neodcházej… slyšíš?… Slyšíš? Pak jen 
jemné, něžně tichounké klapnutí, zní to 
jako povzdech a kdosi, někde v nitru 
Paříže, zavěsil. Proč, kdo, s kým a o čem 
ten hovor vedl, chodec mizející Velkými 
bulváry neřekl.
 Je něco mezi třetí a čtvrtou 
hodinou ranní a v předměstském bytě 
pod střechou činžovního domu svítí 
obrazovka videorekordéru, v její matné 
záři se rozpíjí silueta muže upřeně 
hledícího na tvář Mayi Deren ve filmu 
Meshes of the Afternoon. Anglickému 
textu nerozumí, čte obraz a noří se do 
příběhu na rozhraní mezi nocí a dnem, 
mezi vědomím a snem.
 Je něco mezi třetí a čtvrtou ranní, 
od Dunajského kanálu táhne říjnová 
mlha, po Graben jde zamilovaný pár 
a těší se, že po zbytek noci již nebudou 
spát, jevištěm Vídeňské opery se 
ozývá výkřik hrůzy a bolesti. Noční 
hlídač s pistolí v ruce utíká na jeviště 
a tam uprostřed s nožem v srdci visí 
oběšený první tenor. Hlídač se okamžitě 
vrací do vrátnice, odkud volá policii, 

lékaře a ředitele Opery. Unaveně 
a s nervovým třesem násobeným 
strachem, co bude, usíná. Ke čtvrté 
hodině ranní ho tenor probouzí s tím, 
že jde domů, že po představení usnul 
v šatně a zapomněl tam zhasnout. 
Roztřesený hlídač to jde udělat za něho.
 Je něco mezi třetí a čtvrtou 
hodinou ranní, když je slyšet z Rytířské 
ulice v Praze řinkot rozbíjeného skla. 
Byla to jediná třaskavá rána s ozvěnou 
tříštivého blesku. Noční ulicí se ozývá 
houkání přijíždějící policejní hlídky. 
Nic se neztratilo, ve skle kulatá díra 
velikosti kulečníkové koule a pravidelně 
hvězdicovité praskliny skla. Střepy nikde 
žádné, jako kdyby sklem proletěla 
žhavá koule a sklo roztavila. O výlohu 
zůstala opřená černá hůlka s černou 
kulovou rukovětí. Železnou ulicí kráčí 
osamělý muž, ruce za zády a píská si: 
podívej, kvete růže, podívej… Nikdo ho 
neumí popsat, prý vypadal spíše jako 
rozetřený stín. 
 Na Quai de Belgique v Lausanne 
je něco mezi třetí a čtvrtou hodinou 
ranní, když v telefonní budce 
nerozhodně postává muž středně 
neurčitého věku, má či nemá? 
Sluchátko v jedné ruce, druhou 
na číselníku. Je hodina, kdy bledne noc 
a den lze jen neurčitě tušit. Hodina, kdy 
se každý den vtírá neodbytná a věčná 
hamletovská otázka: Být, či nebýt? – 
Žít, či nežít? Překročit, či nepřekročit? 
Poznat, či nepoznat? Čekat, či 
nečekat? Věčná a podivná touha 
po poznání něčeho, co nelze poznat. 
 Sluneční svit Babího léta 
vylákal mladou studentku do pražské 
Stromovky, aby vyměnila nervózní 
studovnu za tichý popolední park, 

æTřetí den



II/10 68/76

Stanislav Vávra

vonící ještě stále růžemi a laciným 
parfémem vysloužilých dam. Studentka 
pohroužená do skript svoje okolí příliš 
nevnímá a jen chvílemi, když o její 
myšlenky zavadí jakási příjemná 
vzpomínka na včerejší noc, vymodeluje 
jí v tváři vteřinový úsměv. Neví, že tři staří 
pánové sedící na lavičce proti ní si leští 
brýle a ukrývají oči pod kšiltem čepice 
či pod střechou starého klobouku 
Diplomat. Pány znepokojuje pohled 
na nedbale rozložené dívčiny nohy, 
mimochodem velmi pěkné, končící 
ve stínu kratičké sukýnky, a právě ten 
stín pány velmi zajímá. Pak náhle, jako 
by dostala odkudsi pokyn, se studentka 
dívá na hodinky, balí učení a odchází. 
Cestou drží u ucha mobilní telefon 
a po vytočení čísla jde a čeká. Jde, 
poslouchá, slyší však jen cizí, vzdálený 
vyzváněcí tón.       
 Slečna či paní, rozhodně již ne 
dívka, celkem všedního zjevu, jejíž 
chůze i neměnný úsměv však mají 
zvláštní kouzlo, které ji zahaluje krásou, 
nad níž náhodní chodci, většinou 
muži, ztrácejí dech. Dáma je však 
nevnímá a vnořena sama do sebe 
kráčí cestičkami vzhůru, až stojí u 
paty Petřínské rozhledny. Pak schod 
po schodu pomalu stoupá až k jejímu 
vrcholu. Staví se k okénku, z něhož je 
výhled na jihovýchod, a sotva slyšitelně 
šeptá do dlaní, z nichž vytvořila cosi 
jako hlásnou troubu: Slyšíš? Slyšíš? 
Proč neslyšíš? Čekám… tvůj vzkaz. 
Kolem dámy se shlukuje těch několik 
návštěvníků, kteří tam jsou, hladí ji 
a uklidňují: Paní, nekřičte, upokojte se, 
stalo se vám něco? Paní či slečna se 
po nich překvapeně dívá… ne, ne, nic, 
to jen On, On neslyší a pomalu již blíží 
se večer. 
   Přízemní místnost s oknem 
do malého dvora, který je v rohu 
zarostlý špinavými bylinami a šípkovým 
keřem, s nímž celá ta zeleň má tvořit 
zahrádku. Je to však stejně nevzhledné, 
jako ucouraná spodnička parádivé 

holky, která roznáší pivo v hospodě 
za rohem a každý pátek od osmi 
do desíti večer roznáší nahoře bez 
a štamgasti se trhají smíchem a holka 
šťastně vyvolává: pánové, pánové, 
dneska je tombola. Kdo udělá nejvíc 
piv, má u mě slevu a pojedu s ním 
za dvě stovky až do ráje. A kořalové 
bijí hlavami o desky stolů, rozlévají pivo 
a sípou: vole, to by bylo číslo, kam se 
hrabe tvoje stará. Pak padne nějaká 
facka, je deset a hostinský je všechny 
v poklidu vyhází ven a zavře.
 Přesto však ta usmolená zeleň 
přináší do dvora náznak života. 
V místnosti je i za poledne šero, neboť 
dvorek je malý a také  zahrádka 
svým stínem do té mládenecké cely 
mnoho světla nepustí. Muži ležícímu 
na omšelém gauči to však nevadí, 
protože šero dráždí představy, s nimiž 
upadá do snů. Vedle gauče stojí malý 
stolek s elektrickým psacím strojem 
starším než gauč i dvůr a dům. Má však 
tu přednost, že na něm lze psát i v leže. 
 V nohách muže stojí na gauči 
dívka sedící v židli ve vysoko zdvižených 
pažích. Dívka mlčí, básník, neboť je to 
básník, má to napsané na dveřích, ji 
pozoruje, přemýšlí o hlase, který k němu 
vane z dívčina těla a počítá na něm 
stíny. Jednou rukou se jí chvílemi 
dotýká a pravou zapisuje slova a věty, 
nebo jenom úryvky vět, tak jak ho 
míjejí a jak se mu podaří je uchopit. 
Píše automatický text? Ne, básník je 
pouhým lovcem chimér, které sbírá 
a ukládá do barevných sešítků, stejně 
jako jiný sbírá známky anebo panenství 
sotva zletilých slečen. 
 Obraz dívky se mu chvílemi ztrácí 
ve světle výbojkové žárovky, kterou má 
místo lustru pod stropem, podivuje se, 
že dívka míří židlí proti dveřím, snad je 
chce rozrazit, uniká mu však smysl toho 
gesta. Dívka na něho hledí svými prsy 
a z jejích nehybných úst vychází zvuk 
podobný slovům: Odejdi, pradleno 
mozků. Zavíráme. Výprodej končí. Pravá 
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ruka rychle zapisuje vše, co sděluje mu 
hluchota, a pak se vidí mířit ke dveřím, 
otevírat je a z chodby zavírat a zamykat. 
A jak schází ze schodů, slyší šeplavý, 
snad ženský, hlas: Kam spěcháš, otroku? 
Za chvíli bude svítat a nebude tma, 
nebude světlo, budu jen já.      
 Ze secesního domu v Rue 
Chartres v Paříži vychází mladá žena. 
Před domem se zdraví s domovnicí 
postávající na chodníku a se zájmem 
pozorující život probuzené ulice. Ta 
pak, jako kdyby si náhle vzpomněla, 
za ženou volá: tak dneska to máte 
třetí den. Žena se na okamžik zarazí 
a pomyslí si, opravdu, dnes je to třetí 
den. Ale co? 
 Bulvárem ďArgenson míří ke 
stanici metra. Ztrácí se v davu mířícím 
do podzemí, jen tušit můžeme, že 
v kabelce hledá a nachází malý 
telefon a přikládá ho k uchu. Chůzi 
však nezpomaluje, neboť je třetí den 
a poslední možnost setkat se.
 Má se s někým setkat, hlava 
bolí únavou, ruka dřevění od psaní 
a zaznamenávání  prchajících 
myšlenek. Jasně si uvědomuje, že slíbil 
přijít, neví komu, neví kam. Obléká se, 
vychází do slunečného a chladného 
rána. Vmísí se mezi dělníky, úředníky 
a studenty, mezi kamsi spěchající dav 
a spolu s nimi schází i po schodech 
do vestibulu metra.  

 Už chvíli slyší, že kdesi, někde 
v tom zástupu, vyzvání telefon. Rozhlíží 
se po tom, komu telefon patří, nikdo 
však na zvonění nereaguje. Tady 
někomu zvoní telefon, říká svému okolí, 
které ho hrne po nástupišti k otevřeným 
dveřím vlaku: Vám, troubo, slyší, že mu 
kdosi říká. To ho uvede do zmatku, 
takže chvíli neví, co udělat. Zmateně 
prohrabává kapsy a hledá vyzvánějící 
mobil. Ve své zmatenosti vůbec 
nepostřehne, že proti němu jde a míjí 
ho mladá žena s telefonem u ucha. 
Když na její volání nikdo neodpovídá, 
zklamaně ho vypne, uloží do kabelky a 
nastoupí do vlaku. 
 Konečně telefon nalezl 
ve změti papírů a kapesníků, které 
má po kapsách, zaslechne však 
jenom lehké klapnutí, jak někdo 
na druhé straně zavěsil. Zůstal stát před 
zavřenými dveřmi rozjíždějícího se vlaku. 
Ví všechno a na všechno si vzpomíná,  
ví, co všechno měl udělat. Dívá se 
do tunelu, v němž mizí vlak metra 
a s ním i dívka stojící a sedící vysoko 
na židli…
 
 Place André Breton je osaměle 
tiché. Říjnové ráno je nevlídné, trochu 
mrholí a chlad zahání první ranní 
chodce do blízkých kaváren. Sluchátko 
telefonního automatu visící k zemi tak, 
jak ho kdosi upustil po nedokončeném 
rozhovoru, již někdo zavěsil.
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æStanislav Vávra

Narodil jsem se roku 1933 v Praze 
a nyní bydlím v Brandýse nad Labem. 
V padesátých letech jsem byl členem 
surrealistické skupiny, které se později 
říkalo Libeňští psychici. Vydávat jsem 
začal až na začátku devadesátých 
let v Haňťapressu, v Salonu, Pražská 
imaginace vydala knihu Snovidění 
a na objednávku jsem pro Prahu 8 
napsal knihy Perpetuum mobile, Zvířený 
prach a Mlčenlivá věž. Do knihy věnované památce Bohumila Hrabala Nad Hrází 
věčnosti jsem napsal text U hotelu Krása. Psal jsem také pro Český rozhlas – Vltava, 
jeden dvouhodinový páteční pořad o poezii v padesátých letech, eseje a také 
recenze.
 V padesátých letech jsem patřil mezi umělce sdružené kolem Bohumila 
Hrabala, s nímž jsem byl v té době v přátelském vztahu, spolupracoval 
jsem s Vladimírem Boudníkem (ve Zvířeném prachu jsou o této době i určité 
podrobnosti) a dalšími (Bondy atd.). Více se můžete dozvědět na mých stránkách 
http://www.stanislav-vavra.cz. V květnu 2009 vyšel v nakladatelství Concordia 
Sborník Libeňských psychiků. V posledních letech vycházejí některé moje texty 
v sešitkovém vydání v Edici SV a v některých internetových časopisech.
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E. Choroba: Proč vlastně 
se Tvar jmenuje Tvar? 
Lubor Kasal: Nevím. Když 
jsem v září devadesátého 
roku nastoupil do redakce, 
časopis se už tak jmenoval. 
Pojmenoval ho první 
šéfredaktor Michael Třeštík, 
ale opravdu nevím proč. 

Jakým způsobem se Tvar 
mění? Naplánujete si k 
určitému datu vznik nové 
rubriky? 
 Změny se plánují 
vždy od nového ročníku, 
ale co se týče rubrik, 
změny mohou nastávat 
i během roku. Pokud např. 
rubriku píše jeden člověk, 
musí každých čtrnáct dní 
napsat článek, což ne 
každý vydrží celý rok a 
ne vždy se vše povede. 
Co trvá kontinuálně, není 
vůči kolísání kvality imunní 
nikdy; jedno pokračování bude vždycky 
lepší a jedno horší, což platí jak pro 
jednotlivé rubriky, tak koneckonců i pro 
celý časopis. 

Chystají se nebo se v nedávné době 
staly ve Tvaru nějaké výraznější změny? 
 Při jakémkoliv uvažování 
o výraznějších změnách je nutno 
si nejdřív odpovědět na základní 
otázku, co po poměrně obsáhlém 
a docela často vycházejícím literárním 

časopisu chtít. Vždycky jsem si myslel, 
že Tvar má být především služba 
literatuře a lidem, kteří literaturu tvoří 
a sledují. Redakce musí podněcovat, 
ponoukat, provokovat k diskuzi, může 
to či ono zdůraznit, ale Tvar není 
časopis programový, otištěné články 
„nevyjadřují názor redakce“. Časopisy 
s širokým literárním záběrem, jako je 
třeba Tvar nebo Host, tak v zásadě 
nemohou být jiné, než jaký je současný 
český literární život. Vezměte si třeba 
recenze: já si o knížce, kterou recenzent 

æNejhorší je nereflektovaná subjektivita

S Luborem Kasalem,
šéfredaktorem obtýdeníku 
Tvar, hovořil v pražském 
MuKafe E. Choroba.
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pochválí, můžu myslet, že je nevímjak 
špatná, ale do recenze nezasahuji – 
redakce tu funguje jako servis. Anebo 
náš poslední dlouhodobější plán: eseje 
spisovatelů a básníků. Ty, co od začátku 
roku zatím vyšly, jsou podle mého 
názoru podařené. Ale nemá cenu 
lámat někoho, aby napsal esej, když 
mu chybí chuť či téma. Jiný příklad: 
v obsahu loňského ročníku Tvaru 
pokládám za důležité to, co se nabalilo 
na střet mezi Petrem Králem a Jiřím 
Trávníčkem. Takovou diskuzi redakce 
rozhodně nevymyslí od stolu. Téma 
bylo ve vzduchu, a když se zhmotnilo 
ve dvou diskutérech, pak teprve 
redakce mohla říct: Tomu se budeme 
věnovat víc, protože to postihuje 
jeden z hlavních problémů hodnocení 
současné literatury. 
 Literární časopisy dnes také 
suplují, co v jiných dobách, třeba ještě 
na počátku devadesátých let, dělal 
denní tisk – řada témat souvisejících 

s literaturou se v takzvaných masových 
médiích už dávno neobjevuje. Dneska 
noviny přinesou radši posedmnácté 
informaci o Harry Potterovi, než aby 
otiskly něco o české literatuře. Literární 
časopisy mohou riskovat, sázet na 
budoucnost – klidně mohou otisknout 
na první stránce rozhovor s neznámým 
mladým autorem. Literárnímu časopisu 
stačí, že jste spisovatel, který píše 
zajímavě; nemusíte mít navrch ještě 
to, co Pavel Janáček, myslím velmi 
přesně, označil souslovím marketingový 
potenciál. Literární časopisy tak mají 
dnes i osvětovou funkci. V komerčních 
médiích je primární motivací jejich 
existence zisk, což omezuje jak témata, 
tak výběr osobností, o nichž informují.

I to, co si o těch tématech můžou 
dovolit říct. 
 My jako redakce pouze 
zkoumáme, jestli je článek dobře 
napsaný, jestli autor dokázal sdělit, 

Lubor Kasal, foto Trignom
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co sdělit chtěl. Samozřejmě objektivní 
nemůžeme být nikdy. Ale je dobře, když 
si redakce svou subjektivitu uvědomuje. 
Nejhorší je nereflektovaná subjektivita. 
Redaktoři by si měli aspoň přiznat, 
že např. jeden autor je jim zkrátka 
sympatičtější než druhý, a nezaměňovat 
své – často iracionální – preference 
za nestranné, objektivní úsudky. 
Tenhle problém pěkně postihuje 
jedna židovská anekdota: Kohn se 
nešťastně obrací k nebesům: „Firma 
mi zkrachovala, žena mi utekla, pes mi 
chcípnul – pane Bože, co jsem ti udělal, 
že mě tak trestáš?“ Tu se shůry ozve 
mocný hlas: „Prostě mě nějak sereš, 
Kohn!“

Mluvil jste o sporu Krále s Trávníčkem. 
Redakce si ale musí dávat pozor, aby 
čtenáři jenom nesledovali, jak se dva 
pánové hádají, kdy už jejich rozhovor 
opustí původní myšlenku… 
 Toto nebezpečí od literárních 
diskuzí neodstřihnete. Někdo vášnivé 
polemiky označuje jako projev 
„tribalismu“,  nevraživosti různých 
literárních „partiček“ apod. – to je 
ale velice povrchní pohled. Jestliže 
jsem celý namočen do literatury 
a vidím, že někdo jiný ji hodnotí podle 
mne mylně, a chci ukázat, že moje 
pojetí je „pravdivější“, tak se emoce 
nedají eliminovat. Hodně pak záleží 
na psychickém ustrojení polemizujícího: 
někdo je ostrý, někdo kulantní. 
 Když se podíváme do historie, 
ve dvacátých třicátých letech se 
polemiky vedly velice tvrdě. Kdyby 
psal Šalda svůj Zápisník dneska, asi 
by každou chvíli čelil žalobě. Jako 
by se dnes poměry z ekonomické 
sféry přesouvaly i do kultury – 
záporné recenze se vnímají skoro jak 
poškozování dobrého jména podniku. 
Zdá se mi, že se vytrácí povědomí 
o tom, co to vůbec kritika je, co může, 

ba musí dělat, aby zůstala kritikou. Před 
časem se toho hodně namluvilo o krizi 
literatury, ale jestli je podle mě něco 
v krizi, tak je to právě kritika. 

Krize v literatuře byla ohlašována 
o něco dřív než ta ekonomická. Pocítili 
jste i tu? 
 Tvar má zájem především o tzv. 
nekomerční literaturu a ta na výkonnost 
ekonomiky není bezprostředně 
navázána. Financování nekomerční 
literatury je vlastně politická věc 
(co koneckonců není?). Volení zástupci 
české společnosti musejí jasně říct, 
jestli nekomerční česká literatura má, 
nebo nemá existovat. Zatím říkají, že 
má. Dokud tuto literaturu platí stát 
(např. prostřednictvím grantových 
programů), je zaručena svoboda. 
Nezaznamenal jsem totiž jediný případ, 
že by úředník nebo nějaký podministr 
chtěl diktovat, co v časopise tisknout 
a co ne, zatímco soukromé firmy se 
zpravidla snaží do obsahu zasahovat. 
Taková je aspoň moje zkušenost. Zní to 
možná paradoxně, ale oproti minulému 
režimu, kdy si spisovatelé stěžovali, 
že jim stát diktuje, jak mají psát, se to 
otočilo – stát se stal garantem svobody. 
Ovšem musíme vzít také v potaz, že 
se pohybujeme v oboru, kde peněz je 
skutečně málo. Nejrůznějším žralokům 
tedy zřejmě nekomerční literatura 
za námahu nestojí – výstavba dálnic je 
pro ně určitě lákavější.
 
Jak jste se vy vůbec dostal k literatuře? 
 Jak už to bývá – když člověk 
začne rozum brát, tak ho to napadne, 
ani neví jak. Patřím ke generaci, 
kterou na střední škole ještě docela 
drtili. (Dneska se střední škola podobá 
spíš společenskému klubu, jak 
můžu soudit podle svých dvou dětí, 
které ji už mají za sebou.) Ke konci 
gymplu jsem si najednou uvědomil, 
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že některé knihy, které jsem se musel 
nabiflovat, kupodivu nejsou vůbec 
blbý; a poněvadž jsem pocházel 
z rodiny uměním dost nedotčené, bylo 
to pro mne veliké překvapení. Takže 
pochváleno budiž biflování, bez něho 
bych byl teď o literaturu ochuzen. 

Jak je těžké skloubit psaní ve smyslu 
tvorby a vedení redakce? 
 S tím problém nemám. Já zas 
tolik nepíšu – to je pár básniček, pár 
knížeček, psaní mi „chodí“ v takových 
ne příliš častých vlnách. 

Takže nemáte pocit, že kdybyste 
nedělal v redakci, mohlo by těch 
básniček být trochu víc? Taková únava 
z písmen… 
 Ne. Prožil jsem čtyřleté období, 
kdy jsem v redakci nepracoval, a bylo 
to úplně stejné. Víc nebo míň – to 
naštěstí v umění nehraje roli. Ať se 
starají v továrnách, aby toho vyrobili 

co nejvíc – v literatuře stačí napsat 
jeden Máj a je odpracováno na staletí 
dopředu.

Na rádiu Wave jsem slyšel, jak jste četl 
úryvky ze své nové práce. Co si myslíte 
o autorském čtení a projevu, nakolik 
je součástí tvorby nebo naopak jen 
marketingovou prezentací? Jak moc by 
se autoři měli věnovat snaze představit 
své dílo? 
 Na to se nedá odpovědět 
jednoznačně. Někdo čte jen 
z povinnosti, nakladatel ho pozve, 
tak by bylo nezdvořilé nepřijít, jiný si 
v autorských čteních přímo libuje. Mně 
osobně nevadí číst – naopak: při psaní 
se snažím, aby texty takříkajíc „lezly 
z huby“, takže čtení je mj. způsob, jak 
si ověřit, co se v tomto punktu podařilo 
a co nikoliv. A další rozměr: každé čtení 
(recitování) je interpretace – a autorské 
čtení-interpretace o díle také leccos 
vypovídá.

Lubor Kasal na čtení Wagonu, foto Trignom
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Já jsem viděl hodně začínajících 
autorů a připadá mi, že jim možnost 
říkat svoje věci nahlas pomáhá, 
že je rozvíjí. Jaký je váš pohled 
na amatérské snažení, ať už v literární 
tvorbě, nebo v kritice? 
 Amatérský – co si pod 
tím představit? Že si psaním 
nevyděláváme na živobytí? Takoví 
jsme skoro všichni. Nebo – podle 
amateur rovná se milovník – že psaní 
máme rádi? Takoví jsme, doufám, 
taky všichni. Anebo amatér jako 
označení pro začínajícího autora? 
Nevím... Díky internetu má dnes 
každý, kdo napíše půlku slova, 
možnost publikovat na literárním 
serveru – a tam všecko může viset 
do doby, než daný server ze sítě 
zmizí, zmizí-li vůbec. Dřív všechny 
začátečnické pokusy zůstávaly 
v šuplících a pán nebo mladá dáma 
se posléze vrhli na něco jiného, 
při stěhování svoje veršíky vyhodili 
a byl pokoj. On totiž je potřeba nejen 
talent, ale i jistá umanutost. Ta je, řekl 
bych, stejně důležitá. 

Talent se dá zahodit. Umanutost 
spočívá v tom, že se nezahodí. 
 Ano. Psát se člověk musí 
naučit. U psaní to není tak evidentní 
jako třeba u malování, ale jak člověk 
píše a čte a čte a píše, tvorba se 
zlepšuje (pochopitelně u někoho 
taky ne). Kdyby v literatuře zbyli jen ti, 
co dokážou napsat v šestnácti či ve 
dvaceti geniální věci, příliš literárních 
děl bychom tu neměli. 

Na většině serverů funguje nějaké 
komunitní hodnocení, které by mělo 
ty lepší vynést nahoru. Komunity ale 
bohužel bývají tak malé a uzavřené, 
že to, co komunita považuje za kvalitní, 
vně komunity nefunguje. 
 Z internetu stejně nakonec 
ti básníci a spisovatelé, kteří to 

s literaturou myslí vážně, vykračují ven, 
kde přece jen fouká větřík o poznání 
silněji. 
 Za mého mládí existovalo 
Zelené peří Mirka Kováříka, což byl 
klubový pořad, který se podobal 
dnešním literárním serverům. Tam 
mohl skutečně každý přinést, co chtěl, 
Mirek z toho něco vybral a publikoval 
(tzn. texty přečetl před publikem). 
Internetovým serverům ale chybí 

Lubor Kasal na čtení Wagonu, foto Trignom



II/10 76/76

Z jiných tratí

právě takový garant, jako byl tehdy 
Kovářík – tzn. osoba, která nepatří 
mezi publikující autory, která je spíš 
jakýmsi redaktorem či kritikem, a k níž 
se proto lze pozitivně vztahovat či se 
vůči ní polemicky vymezovat. Kovářík 
se navíc snažil i o přesah nad rámec 
začátečnického prostředí: recitoval 
různé zajímavé básně (Máchu, Halase, 
Hrubína, Blatného atd.), zval k diskuzím 
zavedené autory; měl jsem tam např. 
možnost vidět svého oblíbeného 
prozaika Ladislava Fukse, jehož 
vystoupení mimochodem bylo stejně 
bizarní jako jeho knihy.
 Ale abych se vrátil k amatérům, 
připadá mi, že některým serverovým 
autorům chybí právě onen zmiňovaný 
přesah – mají pocit, že musejí mít 
zvláštní režim zacházení, na způsob: 
Tohle je NÁŠ literární server, a kdo nám 
do něj kecá, je zlý nepřejník.

Ale hájení autora, kterému vyšla 
prvotina, se přece dodržuje 
i v literárních časopisech? 
 Dvacetiletého básníka jistě nemá 
cenu zadupávat do země, mistrovat 
ho, ironizovat atd. Ale pokud je knížka 
vysloveně nezdařilá, mělo by se to 
napsat bez úhybných manévrů.

To mi připomíná aféru, nebo jak to 
nazvat, té vietnamské autorky, z které 
se poté, co dostala Cenu Knižního 
klubu, vyklubal český spisovatel.
 V té aféře kontext zcela převážil 
nad textem. Ale porotcům bych to 
nevyčítal. Když musíte ze šesti slabých 
textů vybrat jeden, tak se chytnete 
čehokoli, třeba i vietnamského 
jména autora. A zde se ukazuje 
smysl literárních časopisů – pro ně by 
mimoliterární kontexty a marketingové 
potenciály neměly být určující. A tím se 
vracím na začátek. 

To je, myslím, pěkná věta na závěr. 
Děkuji za rozhovor.
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