VÁCLAV KOBERA
Narodil se v roce 1984 v Kolín , vystudoval gymnázium tamtéž a te zkouší št stí v prvním ro níku VOŠ. P sobí
jako kytarista kapely d ev ná v ela. Miluje islandskou zp va ku Bj rk.
Nejsem si jistý, že slova mohli kdy n co zm nit.
P íjde ješt n co natolik závažného, aby to m lo být zaznamenáno?
Sotva.
Do lesa musíš jít sám. A bez drog.
Neku tam, mohlo by se n co stát.
Vlaky sn hu se sko icí
probudí i špatn spící
Tuny dešt s kroupami
nasere i tsunami
Ztratilo se písmenko
neboj, jenom malinko
Pípá, pípá, nožky bolí
D dek do n j mlátí holí

T I TY I DAKTYLY
Ležel jsem na stole podobném krabici
kv tiny, závoje, saka a kravaty
okolo chodili podivní pánové
Jenom jsem ležel a díval se nahoru
Ponurá nálada, nevím pro , co je vám?
na tomhle není snad v bec nic špatného
znáte to, p íroda, vyšší ád…neujdeš
Lehce t zabijí t i ty i daktyly
LES
(v nováno Jaromíru Nohavicovi)
Hledal jsem po lidech, hledal jsem zázraky
Našel jsem ale jen zbyte né rozpaky
Nad tím, co každý ví, jenom to nevnímá
Zdá se mi tahle v c velice podivná
Paní, co prodává klobásu s ho icí
Povídá „d kuji, já nejsem v ící“
A tlustý chlape ek s modrýma o ima
Umu il ku átko, tvá i ka nevinná
Bylo mi smutno tak zašel jsem do lesa
Mati ka p íroda, srdce mé zaplesá
Všechno své zklamání ukryl jsem do listí
Že plá u nad lidmi snad nikdo nezjistí

Poprvé jsem se zeptal na smysl života svého otce.
Bylo to v aut , odvážel m z hodiny klarinetu,
bylo to ten den, když m chytili, jak kradu v supermarketu.
Nevím, co mi odpov d l .
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GASKAT
(pís ový text pro Terku, Lé u, Št pána a Skokyho)
P t nalomených aur
Každý ráno
Chvíli p ed polednem
hmmm…
Ješt te
Slyšíš Filipa
Z dálky k i et
když tam p ijdeš
A co když už ne
Není po em
sápat se
Nezlob se M ní se
Už se vzdaly,
uplavaly
Duši už ti,
Duši už ti
Duši už ti
neoblíznou
Ani jedna
Ani jedna
Ani jedna
nebo Kristýna
Vlasy už ti
Vlasy už ti
Vlasy už ti
neodst íhnou
Jen zrcadla
Jen zrcadla
Jen zrcadla
v kterých ztrácí se
Co bude dál
Kdo se to ptal
Jako správnej táta v ím,
že narodí se znovu
a znovu
a znovu to poserou…
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LE !
(pís ový text pro Jí u)
Až ti za ne hu et v uších
Nadechni se a le
V , že ty, co za li tušit
P ežila jsi práv te
Jsi vážn krásný lov k
Jen naslouchej a v
A to zkontroluje mozek
Ty zaho metr, ež!
Na kraji stojí
Vedle n j ty
Ví ka se bojí
Chv jí se rty
Síla t spojí
Vedle m ty
Tak ahoj dole
Dohromady

VZPOMÍNKA NA KOLEGA LEBEDA
(žert o n kolika replikách)
Postavy: Profesorka
Student
Studentka
Lebeda
T ída sedí v u ebn konzervato e. všichni poslouchají klavíristu hrajícího patro nad nimi.
Student: Hraje nádhern !
Profesorka: Ach ano…
Studentka: P jdeme se na n j podívat?!“
Celá t ída nadšen št betá: Ano, p jdeme se na n j podívat!
Profesorka: Ticho, poslouchejte!
Studenti se okamžit ztiší a ob adn naslouchají.
Studentka: Hraje nádhern !
Profesorka: Ach ano…
Student: Cht li bychom v d t, jak vypadá lov k, který tak krásn hraje.
T ída št betá, tentokrát hlasit ji: Ano, chceme v d t, jak vypadá!
Profesorka: Ticho! Nikam nep jdeme!
Op t je ticho, v tšina p ítomných op t poslouchá.
Lebeda (klidn ): Musím toho klavíristu vid t. Mohu opustit t ídu?
Profesorka: V žádném p ípad .
Lebeda (vstane a k i í): Je to vaše poslední slovo?
Profesorka (klidn ): Ano.
Lebeda: Tak se podívejte, co já te ud lám! Sbohem, kráso šestáková!
Lebeda vytáhne revolver a prost elí si hlavu. Klavír hraje rekviem. Studenti strnule nev í svým o ím. Na st n ja
krvavý flek.
Profesorka: Dámy a pánové, nezapome te na základní zákon dialektiky. Všechno je jinak!
Student Lebeda se zvedne, otev e dve e a odchází.
Lebeda: Nashledanou
Opona
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Klara Št pánová
BLUES PRO KLÁRU
Tenhle bar otvírá po setm ní.
Ženy mhou í o i nad sklenkou vína
a n kdo si íká:
Bude to tahle,
nebo možná jiná,
které sev u p i tanci její bílou dla ?
Pianista usedl ke klavíru.
Kou ti stoupá do o í
stejn jako v písni,
kterou hraje.
Díváš se na m skrz skleni ku aje
a jen t žko se dá v tob íst.
Radši obrátíme list.
Možná se n kdy potkáme u vína
a zajdeme spolu do baru.
Práv tam hrají Blues pro Kláru…
LOUVRE
Vysoký strop
a veliká okna do sv ta,
bled modrej dým
a stažená roleta.
Za kávu platí osam lá dáma,
co ekala tu na št stí.
Její vlak už dávno jel,
tolik let m l volné náv stí
a najednou svítí ervená.
B h ví, jak se tam vzala
a co znamená.
Dáma odchází sama,
p esto vznešená
s hlavou hrd zdviženou.
Z kavárny,
kde zastavil se as.
Odchází ekat na p íležitost.
A vlak má zase zelenou…
CHRYZANTÉMY
Na oltá i leží chryzantémy.
Fará káže desatero
a p es zlatý k íž nevidí,
že tys dávno poznal
kouzlo ženy.
S noblesou rozdává hostie
a Jeho krve – kdo se napije?
Tvé rty jsou kalich
a já z nich mám chu na víno!
SLUNE NICE
Ve slunci zakletá,
s létem mi odlétá.
T lo má bez p íkras,
k ži ji spálí mráz.
Otá í hlavou a nic více.
S nocí mi zmizí…
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REQUIEM
Na kúru mezi and ly
se modlí poz stalí.
Ti, kte í v nás dva v ili.
Schystali v nce, sví ky, kv ty,
oblékli na sebe erný šat.
Tak poj ,
nemusíš se bát.
Smute ní chór zpívá
naší lásce requiem.
Tak poj ,
naposled se spolu n kde opijem
a ekneme si:
Stálo nám to za to?!
POSTEL
Postel je dávno rozestlaná,
už odchází z ní další dáma.
Kolikátá?
Nikdo nespo ítá.
Jestli je t etí nebo pátá,
co na tom sejde!
Po každé z stává jen parfém laciný
a ty se cítíš bez viny!
Sví ka na d kaz romantiky
dávno zhasíná
a na každém konci
zas n co nového za íná…
CYKLISTICKÁ POPELKA aneb lehká autobiografie s malými vysv tlifkami
Krajinou se ítí cyklistická Popelka.
Rychlost je tak p im ená, nevelká.
Všechny kopce zvládá tém hladce,
(zvlášt když z nich jede dol )
ob as ale kon í na lopatce.
(to když potká pár vol , co za volantem nedávají p ednost)
Hraje si na nálezy a ztráty,
(pokud se n kam vydá bez mapy)
zrovna te jí popraskaly dráty.
(což má za následek kolo do osmi ky)
U ob an budí obdiv velký
když rychlostí magnetické st elky
profr í p es louky, vísky, lány.
(co jsou krásn širé na vše strany)
Cyklisti tí borci na ni umí,
co ta malá holka toho umí.
(malá zas tak moc ne – spíš st edn velká)
Bez výbavy, bez helmy a dresu,
nebojí se zajet p ímo k lesu.
Do prostoru odvážn se pustí
(do vojenského prostoru)
a když píchne – spravuje a hustí.
(to ale jen v p ípad , že se nedovolá nikoho, kdo by jí pomohl)
Jezdí sama, pro radost a tak…
Co kdyby jí potkal Popelák!
(nebo alespo n jaký jiný cyklista, co by stál za to)
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Ond ej Novotný
Narodil se 14.6. 1984 v Praze, kde dodnes žije. Odmaturoval v lo ském roce
na gymnáziu Na Zatlance. Nyní navšt vuje 1. ro ník VOŠ. V letech 1992-2003 ú inkoval
v p edstaveních D tského studia divadla Labyrint (pozd ji D tského divadelního studia Prahy 5). Hraje na
kytaru, klarinet a saxofon. Je lenem p veckého sboru Z-band, saxofonového orchestru P íliš mnoho saxofon a
kapely Vy rat a spát, pro kterou napsal n kolik písni ek.

Snad mi n kdo pu í
(blues)
Zase v kapse nemám ani cent
zase v kapse nemám ani cent
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í sakrament
Snad tu ješt n kdo vatu má
snad tu ješt n kdo vatu má
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í na ruma
Pak to radši skon im bez sv dk
pak to radši skon im bez sv dk
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í žiletku
Z tepen te e proudem horká krev
z tepen te e proudem horká krev
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í
snad mi n kdo pu í na rakev

Barbaro
(pís ový text)
Tak si vzpome Barbaro jak za ínalo jaro
pomalu a nevinn jak za ly ledy tát
ani jeden nevíme pro se to tenkrát stalo
asi proto že se to tak prost m lo stát
Do hospody U Vltavy šli jsme na pár piv
tam to všechno za alo a vlastn ješt d ív
ale kdy to p esn bylo tím si nejsem jist
nenávist je láska a láska nenávist
ref.: Sv t se to í po ád po svý nekone ný dráze
slunce znovu vychází i eky te ou dál
vb hla jsi mi do náru e na Smíchov v Praze
a ne v Brestu jak to kdysi pan Jacques Prévert psal
Barbaro
Pry jsou ty i roky co se táhly k maturit
pubertální pr sery a snahy spasit sv t
kterej má dost prapodivný sklony k absurdit
co si o tom budem zrovna my dva vypráv t
Všechno už tu kdysi bylo pro se teda bát
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po všech letech vzh ru zkrátka následuje pád
lov k se jen zase musí dostat z toho ven
jeden den je století a sto let jeden den
Mezi as
P ed dve mi stojí den
a okno zeje do noci
Uvnit
v mezi ase
jsme my
Stejn jako dávno p ed narozením
Stejn jako dlouho po smrti
V era jsem se zase opil
dnes m bolí hlava
kdo z vás by to nepochopil
to se ob as stává
Mrtvoln mám t lo ztuhlé
nevím co bych ekl
jako bych už ležel v truhle
lásko zatlu dekl
Listopadová

(pís ový text)

V hlav ežou ostrý st epy
do spodiny lebe ní
že jsme k sob nete ní
Za nehty už nemáš k ži
já zas jizvy na zádech
možná proto že teš Wolkera
místo pana de Sade
Místo srdce ezná rána
prázdný prostor a nic víc
snad se ješt do kám rána
a ti m žu všechno íct
V hlav ežou ostrý st epy
st epy z lahve od rumu
pro jen láska po staletí
odporuje rozumu
Zapálím si cigaretu
radši dv a nemám hlad
místo tebe leh si ke mn
depresivní listopad
snad mi n kdo pu í na rakev
Místo srdce ezná rána
prázdný prostor a nic víc
snad se ješt do kám rána
pak ti eknu- vlastn nic
XXX
M sto v šedém závoji
kus mrtvého masa v dlaních
n kdo si upletl oprátku
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jiný p inesl svíci
A jinak?
Jinak je ticho
Ticho a klid
Je t žké umírat
Je t žké
Žít
Tejden nemám ani floka
žíze buší na vrata
mám t rád tak založ cvoka
moje lásko prachatá
nevím co bych ekl
jako bych už ležel v truhle
lásko zatlu dekl
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Anna Mikulková
SESTRY
Uprost ed pokoje stál obrovský oválný st l. Kolem n ho starožitné židle, potažené tmav hn dým
aloun ním. Naproti bylo okno, zakryté ervenými záv sy. Nalevo vy ezávané sk ín , jejichž rohy m ly
tvar mušlí, jako nohy od jídelního stolu. Najednou se zaleskly. Naproti se otev ely dve e do kuchyn .
Vešla sta enka v upnutém drdolu, opatrn nesla polévkový talí . Než ho položila na st l, sáhla do
šuplete pro bílé prostírání a lžíci. Pak se posadila, sklopila hlavu, zav ela o i. Jako by spala. Z kuchyn
byla slyšet tekoucí vodu a cinkot nádobí. Sta enka sed la nerušen dál. ?Tak jaké to je, Ji inko??
ozvalo se z kuchyn . ?Moc dobrý,? odpov d la stroze a bez zájmu. ?Tak pro nejíš?? Sta enka
otev ela o i. Ve dve ích stála její sestra a utírala si mokré ruce do bílé ut rky. Pak odešla k oknu a
rozhrnula záv sy, pokojík ztratil ervený nádech a celý se rozzá il. P isedla si ke stolu a pozorovala
zamyšlenou st enku, jak míchá mrkvovou polévku. ?Ty se tím zas trápíš, vi ,? zeptala se vst ícn .
Sta enka p ikývla.?No tak! Marcelka se z toho dostane.? ? ?Že já jí tu svatbu nezakázala, dokud byl
as,? vy ítala si sta enka nahlas se slzami v o ích a složila ruce bezmocn do klína. ?Ale Ji inko,
svatba s tím nemá co d lat.? ? ?Prosím t , Miládko, p esta , já si o tom myslím své,? Osopila se na
sestru porážd n a svraštila šedivé obo í. ?Já vím, já vím.? ? ?Takhle to dopadá, když jde n kdo po
pen zích.? ? ?Ale co to povídáš ?Marcela je p ece hezká žena, tu by si nikdo nebral kv li majetku,?
p esv d ovala ji Milada opatrn . ?Lepší hezká bohatá, než hezká chudá,? hádala se Ji ina p ísným a
studeným tónem. Milada vzala ubrousek a set ela jí z koutku polévkovou nudli. ?Prosím t , holka
spadne z žeb íku a ty hned za tím vidíš b h ví co, Miloš t eba ani nebyl doma, když se to stalo,?
Položila jí dla na záp stí. ?Pus ! To není žádná náhoda. Nejd ív si jí honem vzal, dít s ní nem l, aby
mu pak nez stalo na krku, až se jí zbaví a všechno po ní shrábne. Dob e si to na ní vymyslel, jen co je
pravda.? ? ?Až se Marcelka uzdraví, sama ti ekne, že to tak nebylo,uvidíš.? ? ?A jak ty to m žeš
v d t?? Milada neodpov d la. Usmála se na sestru. ?Už nebudeš?? ? ?Ne, nemám chu .? Milada
odesla talí do kuchyn . Když se vrátila, hrály zrovna nást nné hodiny t i odpoledne. Jedna ze sk íní
byla otev ená. Ji ina u stolu listovala ve fotoalbu a volala na ní. ?Miládko, poj se podívat, vždycky,
když si ty fotky prohlížím, p ipadají mi rodi e mladší a mladší,? rozesmála se na celé kolo, ale i v jejím
smíchu byl slyšet zako en ný chlad. Milada se naklonila nad album, vyndala z kapsy brýle a nasadila si
je. ?No jo, vidíš to.? Chytla sestru kolem ramen a listovaly spolu dál. ?Tady je máma uplná dívenka,?
všimla si Milada. ?Už tak mladá nebude, m tu m že být deset, ano deset. Protože ty už máš na sob
ty bílé šaty, už tu chodíš do školy.? ? ?A no jo, to máš pravdu a táta už je po smrti, jinak by tam byl s
námi. Dob e že se znovu nevdala, díky jejímu rozumu jsme o nic nep išly, chlapi jsou bestie.? ? ?Ale
Ji inko.? ? ?Vždy je to pravda. Díky ní máme tohle všecko. V d la, co d lá, nenechala se o nic
p ipravit žádnym mužským, sama to íkávala. Ach jo, Marcelo, Marcelo.? ? ?Ji inko, tak už dost!?
prosebn naléhala ?Co je ti?? vyšt kla uražen Ji ina. ?Už me nebaví rozebírat peníze, po ád dokola,
celej život.? ? ?Protože ti nikdy nechyb ly!? rozzlobila se Ji ina. ?Ji inko, já vím, nebudeme se p ece
hádat,? zm kla Milada a vstala od stolu, aby odešla do kuchyn .? ? ?Tak to ne! Blahobyt je velikej
luxus, tak si ho važ.? ? ?Ale to není p ece to jediný,? zvýšila hlas Milada, a alespo si odsedla. ?Co se
na m utrhuješ?? ? ?Ty se na nás utrhuješ po ád, Ji inko a musíme to s tebou vydržet? ? ?Kdo my?? ?
?Já s Marcelou.? ? ?Já se na nikoho neutrhuju!? ? ?Ale ano, utrhuješ se, celej život se utrhuješ.? ?
?Tak jsi asi málo chápavá a nutíš m k tomu.? ? ?Nebu panova ná, já jsem dosp lá a Marcela taky.
Tak nás laskav p esta vychovávat!? Ji ina neodpov d la. Zvedla se a odešla k oknu aby mohla být k
sest e zády. Hodiny znovu zahrály. Milada vzala album a listovala si v n m sama. ?To jsem se od tebe
do kala p kných v cí,? zazn lo od okna. Milada se pokusila o smír: ?Ji inko, já to p ece nemyslím zle.?
Bylo poznat, že ji mrzí, co práv ekla. ?No jo, jen já to s vámi myslela vždycky zle.? ? ?Nebu chytlavá
za sloví ko.? ? ?Dej mi pokoj, já mám starost o dceru!? ? ?Já taky.? ? ?Ty žádnou nemáš!? vyk ikla a
prudce se oto ila, až jí zabolelo v zádech. ?Pro jsi taková? I já mám o Marcelku starost.? ? ?Ne, ty už
se do nás neple !? S rukou na k íži se op ela o ze . ?Ale já se do vás nechci plést,? Uklid ovala ji
Milada. ?Já jsem jí ob tovala celej život, a tob taky, a ty mi ekneš, že jsem panova ná.? ? ?Tak halt
nesmíš být tak citlivá na slovo. Vzpome si,co ses nanadávala v život ty mn ,? ekla nevážným tónem,
aby sestra pochopila, že to nemá brát doslovn . ?Tak sis to asi zasloužila! Nikdo jinej než já by vedle
tebe nemohl žít. Nevydržel by to.? ? ?Jo, tak já si nadávky zasloužím, a ty ne. Furt aby se s tebou
jednalo opatrn . Už toho mám plný zuby!? nedokázala už Milada v sob držet vztek. ?Jak m žeš být
taková, jak se se mnou m žeš hádat te , když nevím, jestli nep ijdu o dceru. Ty jsi tak podlá. Ty si
umíš vybrat as k útoku!? ? ?P esta ! Nehraj si na ustaranou matku! Podívej se na sebe. Svoje chyby
svádíš na druhé!? ? ?Já na nikoho nic nesvaluju!? ? ?Ale svaluješ. Bu na m , nebo na Marcelu, nebo
na jejího muže? ? ? Že se nestydíš, Milado, ty se budeš zastávat takového lumpa, co jí skoro zabil!
Vypadni odsud.? Milada vstala a mrštila po Ji in albem. Narazilo do zdi. Papíry a fotky se rozlet ly
kolem Ji iny. ?On nic neud lal! To ty! Je to tvoje vina!? ? ?Vypadni!? za vala Ji ina a s plá em si klekla,
aby posbírala fotky, které léta schra ovala. ?Ud lala to kv li tob ! V nemocnici se mi sv ila! Kv li tob ,
protože jsi nesnesitelná!? ? ?Cos to ekla!? Ji ina upustila fotky, vstala a rozb hla se proti ní. Sestra
utekla za st l a je ela na ni: ?Ano, cht la si ublížit, kv li tob ! Vlastní dcera se t bojí! ?Ml , ty jedna
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potvoro, ty lhá ko!? ? ?Nebudu ml et, už nebudu! Moc dob e vím, že její otec neum el. Vždycky jsem to
v d la. Byl ti na obtíž, mohl by t obrat o ty tvoje hnusný prachy, tak jsi Marcelu p ipravila o tátu. Ale o
manžela už ji nep ipravíš, protože já ti to nedovolím.? ? ?Zabil se v aut , jak jsem ekla, a ty v bec
netušíš, jak pro m bylo t žký ztratit ho t sn p ed svatbou a z stat s d ckem sama, ty nevd ná
mrcho! Ty nevíš, jaká je to bolest, kolik to stálo slzí a trápení,? k i ela už celá ochrapt lá a nadb hla
Milad z druhé strany, aby ji uhodila. Milad v cest p ekážela židle. Srazily se, jedna o druhou zakoply,
vyk ikly, p epadly p es židli a strhly ji na sebe. Ležely nehybn , robustní Milada na své k ehké sest e.
?Ji inko, jsi v po ádku?? strachovala se Milada, když se jí poda ilo vstát. Ji in ino hubené t lo leželo
bezvládn na studené podlaze. Kousek od ní sklí ko od jejích náramkových hodinek a kousek dál
Ji in ina spona z vlas . Milada se dobelhala do kuchyn k telefonu a zavolala sanitku. Pak si klekla k
Ji ince. ?Ji inko vstávej, odpus mi to.? ? ?Bolí m rameno,? ozvalo se kone n . Pomalu se posadila a
rozplakala se. Šedé vlasy jí spadly na ramena. ?Ji inko odpus , neplakej.? ? ?Necht l si m vzít, ekl,
že si m nevezme!? ? ?Co to povídáš?? ? ?M las pravdu, Marcelin táta se nezabil. ekl, že si m
nevezme, a já se vám to styd la íct.? ? ?V d l, že ekáš dít ?? ? ?V d l, ptala jsem se ho, jestli si m
vezme. ekl, a táhnu. Prosila jsem ho, ale on za al íkat strašné v ci.? ? ?Jaké?? Milada ji hladila po
tvá ích. ?Že se sice bude ženit, ale ne se mnou.? ? ?Panebože, Ji inko, kdybych to tehdy v d la, hnáty
bych mu zp erážela.? ? ?Byla jsem mu dobrá, jen dokud studoval a nem l nic. Nikdy m nemiloval.
Nikdy m nikdo nemiloval!? ? ?Co bylo pak?? ? ?Nechala jsem školy a vrátila se dom .? ? ?Vid li jste
se ješt n kdy?? ? ?Doufala jsem, že si to rozmyslí a najde si nás. Nenašel. ?Nejradši bych se
nevid la, Ji inko, za to, co jsem ti ekla. Nikoho z nás za celý život nenapadlo, že toho je na tebe tak
moc. Starala ses o matku, Marcelu, o mne. K své bolesti jsi nesla všecky naše bolesti. A my jsme se
nakonec obrátily proti tob .? ? ?Byla jsem k vám tvrdá.? ? ?Nebýt tebe, nikam bychom nedošly, byly to
t žké asy,? ? ?A ty jsi vážn nikdy nikoho nem la?? ? ?Nem la,? zašeptala Milada a sklopila o i. ?To
kv li mn , bála jsem se, že ti taky n kdo ublíží. Tak jako mn . Že p ijdeš o své postavení. Odpustíš
mi?? Milada p ikývla, rty se jí t ásly. ?A Marcela? Odpustí mi n kdy Marcela?? Na chodb se uzvalo
dupání, zaklepání na dve e. Potom se otev ely. Do pokoje vešli dva muži v ervených kombinézách.
Každý držel na jedné stran rozkládací lehátko. Ten, co vešel první, se nechápav rozhlédl po pokoji,
zdál se mu prázdý. Zmá kl vypína . Nad stolem se rozsvítil k iš álový lustr. Teprve pak si všiml dvou
žen sedících na podlaze. ?Dobrý den, tak jsme tady, která z vás je ta zran ná??

VÁNO NÍ
Zase kanou na iré st íbro, slávy
zamžené párou z voskového dna,
na ho ící papír se splašenými pávy,
již odlétli jak slova nehodná.
Zmeškala jásot ve svém sp chu
stínítka chrpová už v dob polední,
troskotá plamínek, co zavlál na o echu,
tak hrají mu Tichou noc ? poslední.
SLOVO
Zdá se v n m snadné jméno vytušiti
ješt než zít kem k prachu prosákne se
na úlek tla it bude gesto uml ením,
a šepot. Tím sm lejší, o víc jej neunese
hláska, jež vy knuta na kámen dopadá
bo it se v dr , již sv tlo z noci s alo,
sborem dní skoupené, když v tou propadá
slovo, jež nakonec samo by se vz alo.
Z palety barvu upilo, než zhaslo
a hv zdu proklelo, když spala v bílé zá i,
kam pokleslou tvá p ed vlastním stínem sklání
však ješt lze spat it v n m pokus o volání.
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PODPALTE LOU I !
Podpalte lou i p ed ledovou st žní,
než východ kr p jím stroze vyjde vst íc,
podpalte lou i p ed ledovou st žní,
kam slova se chodí nedo íct.
Bd te pro ozv nu na p ilbici,
když strmí vzmach a prot ele ji plaší,
když kánon zpívat holubici
po nou ti ptáci sv tloplaší.
Podpalte lou i, nebo tichost vrací
a slepost ve svém ubývání zmáhá,
cht l zaznít pochod uvítací,
však bez k ídel a zurážen, tu váhá.
???
Pro ani kousek místa nez stalo,
vždy v dlani lehce skrylo by se p ece.
Na které z nocí ješt ubrat hv zd
zkusit by se dalo pro nejprostší zv st,
že n kde p ebývá na stinném plácku,
kde v rouše cizosti dov tek si tvo í,
však živosti k ik vyplašených rack
ubylo v hejnu, co slétlo
na nádvo í poklon a zdar ,
p ebrané radosti.
Kde nemilost zavládla v milosti
? a s še íky v pobledlé náru i
jediné nebe zas a znova vítá.
(Ve stále stejném bláhovém doufání,
že se už dokonale vyk i elo!)
K EST
Otrhali r že, v zemi šeptem tkané,
umlklé chladným otiskem na stonku,
na ruce jim v kapkách roztržit kane
naho klý smích, co z stal tu z výhonk .
Na pelesti z r ží p ežívá jen gesto,
na odchodu ml í, s jménem nepotká se,
celku p li láme, vzdaluje se p esto,
že pro r že ožít naposledy zdá se.
Rozraženo v t esku, na vrcholu žasne,
zdobeno saluty, co nesporné se zdají
z úcty k n mu možná samo slunce zhasne
? jen r že ješt p ed k tem opadají.

PÍSE
Znáti jen slova, jež se neutají,
v p eživé tíze i pozpátku je znát.
Zase je p t, jak v poloslepém ráji
kdy i v barvách by se m la rozehrát,
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aby jak plá , když ješt chválí,
zaklínal údiv, s pokorou i sm le.
A tóny zn jí do p edsálí,
nejv tší z písní o Hendele
opírá duši o lucernu ? v t le.
Pr svitem slov nepro ekne snad,
to, co jen v p ání stranilo se písní
a že jen slova i pozpátku chtít znát
ješt z stalo. . .
OKAMŽIK
Už hodiny odbíjí,
zasn ží do v tru
skulinou mezi mraky.
K esání na rákos
pod ví ka vestele
hlas, jenž se roztan í
zabloudí bez dechu,
vždy nez stane mu
ani odhodit kamínek
z cesty !
??????????????????????????????
JEDNOU . . .
Jednou, až eka zm ní proud
snad i to se n kdy stane,
ztratí se slovo, jež možná cht lo obejmout
a pro které už vítr nezavane.
Jako když kladivo naráží do dláta,
aby rozdrtilo kámen,
jako dla práv set ená od bláta
beze stop s novým ránem,
tak zaml ené slovo daleko se ztrácí
tenké jak p etržená nit
a k i í hlasem seker, když se lesy kácí ?
p esto se nechce prozradit.
V noci, když sny se bo í do ticha,
vrací se k tob polibek ti dát
a možná naposled si zavzdychá,
v ím, že naposled už,
snad.
KAZATEL (pro ty, kte í nem li št stí)
Výst elem proti slunci
stal se výk ik slepých,
za to, že opovrhují teplem sv ta
do zpuch elých ran
žár jim paprsek vplétá,
zeboucí n hou, skryt vysmívá se :
Sm jte a radujte se !
A sladkého vína pro vás není
jen hrstka suti bdí tu na kameni
však samou láskou k vám v zlatý korál se zm nila,
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jak daleko bída vaše sahá ?
Možná až tam, kam jiní dohlédnou
než rozední se rána polonahá
mockrát zaplá ete ?
nad bestiální v tou vy enou pro út chu.
Výst el proti slunci
samo slunce vrací
šachtou do temnot temno vpálí,
a vy se sm jte a radujte se
a sladkého vína pro vás není
sm jte a radujte se
pro hrstku suti ? bdící na kameni.
JEST ÁB
Jest áb jist má své hrdlo silné
a drápy ostré jako b ity,
špi atý zobák v tvá i neomylné,
jejž jen tak neotupí ocelové štíty.
Každý den d je se v krvavém zápase,
n kde ve skalách umu í m skryt ,
na p ání o míru dávno neptá se,
vzdávám se bolestn ji, ím víc miluji t .
PRAZE
Jsi mi básní bez te ek a v t,
a jako z pouti k svatému Janu,
cestou cizí (a znám ji nazpam )
tebou se vracívám jak jindy k ránu.
Zpíváš mi prázdnotou budov školních,
z okenních rám o tichu šumí amplion
a tisíc ran a tišeji než on
já dechem svým vrážím do nich.
Tašky ze st ech v nouzi opadlé
vd n dlažbu uctívají,
zvadlou únavou pokosených r ží
namísto rampouch teplem tají.
Ze slunce paprsek k tob se sklání,
na bílém plátn obraz tv j vzkvet,
jsi mi dál básní bez te ek a v t,
by zm nila ses k nepoznání.

ULICE
Možná se tak zdá,
ale není tichá,
ulice kamenná, bledošedé krásy.
Z okapu zrezlého slaná kapka stéká,
kdo plakat ji za noci slýchá,
kdo její dlažbu zná, kdo za ni dýchá,
kdo p ed její chudobou smeká ?
Kožená podrážka blátem se má í,
tajn jen v úkrytu rozpadlé zdi,
jedna z matek nabízí se p lno nímu hrá i
pak zak i í jen ?Tak jdi si, jdi !?
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Ulice kamenná a bledošedá,
za svitu hv zd zdáš se st íbrozlatá,
až ze sna se vzbudíš stokrát tob b da,
ospalá matka ke kostelu chvátá a ty se modlíš za ni.
Modlíš se za noci, když ukrývá t tma,
do níž jen jiskra sv tlem svým vkro í,
žárem t spaluje k prachu láska tvá,
ukrytá v omakaná zrcadla ? dv osi elé o i.
LÍSTEK Z KOPRETINY
Jako drobný lístek z kopretiny odnáší t í ní proud,
ke spadaným létavicím s nimiž tak moc p ál ses
obejmout,
v lásce, n ze, vít zství, v hore natém dojetí,
než dotkneš se jejich zá e, jako motýl zrádný odletí.
Jako vít z ohnivou lou pevn svíráš ve své p sti,
a když nikdo nedívá se, sám ji hasíš, jen tak ze lsti.
Se zran nou ho kostí skrýváš touhy v dojetí
drobný lístku z kopretiny a z hv zdného objetí.
Místo ná ku srdce requiem tvé kolem zní
v každé jarní symfonii v bílé rose na ranní.
Jako drobný lístek z kopretiny denn se topíš
v í ním splavu
nad ním jest ábi náhodou se vznesli - a možná
pro tvou slávu.
M j drahý sv te.

SONÁTA PRO PADAJÍCÍ HV ZDU
Zvonící, jak kouzlem omámená,
na no ní st echy poem nedohraje,
sicilsky zlatá tichá hv zdná p na
troskotá v nebesích, smutn k zemi taje.
Nad klasy obilí mrá ek se snes,
aby jak v jí paví
vtiskl se do tvé krásy, slávy
a noc aby padla na svá kolena,
když blízko jsi, blízko, a p ece tak vzdálená.
Kapradí v trem do sebe se vpletlo
jako dv dlan , když svírají se z tísn
pro povzdech blednoucí tvé písn
pro nádech state ný, poslední.
Pár vte in podobná prvé i tisící,
kapi ka vosku pla ící na svíci,
ale jen jediná ty mezi nimi
šeptáš verše.
TAM N KDE KOTVA . . .
Liknavá rána bezút šná,
nad nimi hrozbou šumí vodopád.
V zdánlivém smíru vábí na západ
p na, bílý prapor ten,
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bezcitn vlévá se do tepen,
pachutí ranní tráví trose níky.
Nep estane dávit polibkem horoucím
a t šit se z konce, když ozývá se v hlase,
tam n kde kotva na pomoc tonoucím
o solný kámen pevn zasekla se,
však písek z pob eží zbarvený do ruda
ve v ných hodinách tiše p esýpá se .
Ješt jednou závan plachty ve v tru,
st íb itý obraz odpušt né viny,
palubní v n po zasn ném západu
op edla vlákna ranní mlhoviny.
Zkrotly a dozn ly hlasy po pe ejích
tam, kde je v ným hrobem jejich
sv t podmo ského tance.
Tam n kde kotva líbá zroskotance.
SKLÁRNA
Spole ný rys v tíhách svých
opomenul poznamenat, kým je,
nad nocí marn špehuje
zlomky hudby na úzké asfaltové cest .
Ostrý st ep svírá v oku svém
sklárnu zalil obrysem
prašných kamínk
v trem vmetených do obli eje
za to, že nespí, ale po ítá vzdechy
vyho elé sklárny.
MOST
Na hrdlo kamenné svou svatou brokovnicí
zamí ila armáda milosrdných hv zd,
v posledním polibku touží se t z íci,
le pro tebe and l zapomn l se snést.
Tv j stín vyost il pružnou páte asu,
hanebné kyvadlo, co brousí dýku svou
o vítr vanoucí z hv zdných vlas ,
a pak ti chladn vráží ji do prsou.
St ny praskají jak poleptané jedem
nad monotóními vzdechy, které jako kal
zanesly tvá hledící v duši m st.
Kaskadér odvlékán si o i vyplakal
a and l?
Pro tebe zapomn l se snést.
PÍSEK Z CIZÍCH DVOR
Den jako v ta beze slova
zatmelí vyschlá ústa asu,
grimasa jizvená zas a znova
ta grimasa bídná bez ohlasu.
V p edtuše se rodí zaklepání
na vrata z širokého stínu
a smutný cvakot odmykání
opírá se o vidinu.
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A pak ticho, nic už více
jen mokrý písek z cizích dvor
drze sk ípe o dlaždice
na strmé cest do tábor .
Plá e léto v letních vážkách,
t ch, co mizí za horami
a písek zaschl na podrážkách,
plá e v lidech: z sta s námi,
Bože!
Splétá chomá z vlhké slámy,
ten, kdo podrážky své istí,
ho í vážky za horami
a láska ho í v nenávisti!
EST ZA OPONOU
est blankytn modrých perel se z íká,
ze samé chudoby vkládá pravdu v baheništ ,
nad hrobem r ži pro ni s ala dýka
než supi se slétli blíže k ní, na jevišt .
Ze cti opona stoupá, ze cti, jejíž jméno bude nést
a prosit vítr, aby liliovým kv tem obsypal
každou z jejích cest.
Shledává ná ek sv j v zrcadle nevd ných o í,
v šumu hlas hyen tonoucích v ledu,
v ledu neš astného ve era, kdy se i hodina lou í,
vzadu teskn z opušt ní a s úlevou vp edu.
Ze cti opona stoupá, ze cti, jejíž jméno bude nést
a prosit vítr, aby liliovým kv tem obsypal
každou z jejích cest.
Závojem z perlet smývá jméno z obelisku
do nenávratna vhazuje stesky každý, kdo ji znal
a podél stoky rosa se t pytí místo písku,
když krok cti vzbudí se, aby žil dál.
Ze cti opona stoupá , ze cti, jejíž jméno bude nést
a prosit vítr, aby liliovým kv tem obsypal
každou z jejích cest.
JEŠT VÍCE OHN !
Jen houstnoucí paprsky pro aly kontury chrám ,
vzájemný dotyk v zajetí a pohromu se no í,
omdlévá žárem svržený ím, vzpíná se a ho í,
jak božský epilog v poslední k e i zašeptaný.
Uk ižovaná prosba v hrdé vážnosti
s nejt žším vzlykem zah m la a bo í
vznešené m sto, co vzpíná se a ho í.
P ed k ížem íma stydne kletba Neronova.
Fanfáry s pathosem vysály život hrozn
a bezvládná jím ústa ímská orosily
by p íliš vlhká z stala tu pro dunící žár,
jejž milenci
hasit se snaží
vlastními slzami.
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SCHOD K SOŠE Sv. VÁCLAVA
Opojná hodina k n mu už nevíže se,
Duše, jak p epálený dehet na horkém slunci taje,
zb silým cvrkotem slov odmyká každou škvíru,
kam ješt horká, skoro živá stéká
? o volný dech
oloupí póry v poskvrn ném kameni.
A po n m as jak slimák se te plazí,
plazí se i po p iškrceném dni
rozryté b íško o kamenný prach,
a na ulit zbytky tvé vyho elé duše,
v níž tykadlem šmátrá bezcitn , bezcíln ...
zoufale se tu do tmy vyk ikuje,
že už není o co stát
STUDENTSKÝ VERŠ
Studentský verš je sn žná hora,
ledový útes v trem obehnán,
na kterém ztracenec k nebes m širým volá,
že na celém sv t z stal sám.
Hledí vzh ru a svým žalem,
zchudlým sv tem oto í,
modré nebe se mu málem
celé vlilo do o í.
Ze spadaných hv zd staví plachetnici,
p es mo e lidských slz a snah
a m síc zlat zá it bude nad vinicí
v malé kocábce na vlnách.
Chycený do plachet, pták jeho píse slyší
a p íboj ? nástroj do taktu mu hraje,
když prvn pozvedá už poloprázdnou íši
s vínem jen trpkým. Nikdy nedozraje.
Nekone ný obzor nekone nem splácí
každé další vln , která s bou í vzr stá,
asy lehce pozlacené jež se nenavrací,
a už navždy ml í jako studentova ústa.
V LÍCI VZKVÉTÁ R ŽE ŽAL
V líci vzkvétá r že žal
a možná sbohem tedy,
zrodil jsi k ídla a nikdys je nepoznal,
le v era ješt zpívals jim naposledy.
Básníku zrozený, by zpov tichých úst
v bolesti sv t vsál
namísto léku tišivého, když i and l sténá ze spaní
déš k poct tvé zmlkl a v líci vzkvétá r že žal,
jejž stužkou ovázaný vložil jsi mi do dlaní.
V azuru modlitba dneškem se m ní v and lovo v no
sn hohrou te opouzd í se touha snová,
až k nebes m vzlétla bledá labu neonová,
když kdosi v ulicích vyk ikl tvé jméno.
Kamsi až daleko na k ídlech odnesla tv j hlas
na Kavkaz slune ný p es nezkrocené mo e,
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z tvé písn paprsek vlil se v nás
a v and la tvého neúprosná ho e.
POZDRAV
Vzdechem oblehnout ty kvítky state né,
jež pro legendu v nou letos znovu kvetou,
snímat z nich pyl jak prosby nete né,
když tla í se kup edu jedinou v tou,
záme ky z lístk dýchají rosou,
srpnové blesky život v nich k ísí,
ideou marnivou, ztrápenou, bosou,
ustupující bolesti v obraze nateklých ran !
Pokleknou malé še íkové vlo ky žití
a sama zem házet bude kamení
na v rné, žíznící a vzdorovité kvítí
sající sv t až k útlému prameni.
K sob se tisknouce út chu hledají,
když štítem z bodlák zadržují p st,
a zase vstanou a zase padají
oslavné kv ty kolem básníkových cest.
JENOM MÁJ
(v nováno T. Z.)
Jenom Máj dnes pohladil t slovy
jenom Máj, pro slast bez vd ku,
slyš ten dech chladný, jasmínový
slyš! Jak slýcháváš už od v k .
Jenom Máj se t pytí v dlani
s kapkou rosy bez ustání,
namísto r že ajové
v okn pavu inka bílá
stmívání smutné májové
tvou písní utajila.
Jenom Máj dnes p ešel p es tv j práh,
lehounce utišil své jarní ach,
pro slzu tvou stejn jak loni
bílými paprsky jenom Máj zvoní.
Jenom Máj !
MOTTO (báse )
Do v tve jarního smrku
tajn jsem vpletla svoji lásku,
do chv ní na ústech,
do lesku bílého na oblázku,
do zimní vlo ky v ni vzpomínání,
na elo bavi e, jenž se nikdy neuklání,
do barvy slune nic vtiskla jsem nad ji,
že p ece jednou snad (a ml ím rad ji)
první stín radosti, tená i, vám
na istý papír ? všecko co mám.
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Jakub D.Ko í
P ÁNÍ
Ježíšku, cht l bych pod strome ek
abych už nebyl pitome ek!
OTVÍRÁK
Když už na to p išla e ,
k emu rytí nosí me ?
DÍVCE Z AUTOBUSU
ješt dnes m h eje
sperma v hubertusu
TICHOZENÍ
"…" a šel dál.
REALITA
Vrátila se dom ,
ne však kv li n mu.
HOVNO
Cht l bych íci varovn ,
nepiš verše o ni em!
CH IPKA
U zas na m leze
b ezen…

BÍDA /jdk/
Zem p ed plotem jiná Zem
Žádný dech t ch d ív jších
V komínech kou cizí smích
Zapomínám
Jenom krev jí vyšla z klína

PAŠTIKA
reakce na báse T. Soldána
Vyvanulý zajíc
Namažu si krajíc
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MOJE SLADKÁ OLINO
mám rád když to bolí, no.
KRTEK
ku p íležitosti krt ího ve írku
Snad protože je tvrtek
Mou básní hý í krtek
Má totiž v básni dome ek
Ten poetický krte ek
Však nebojte se za krátko
Už p ebásním to kr átko
Jen po kej! P eškrtnu t !
Ty potvoro! Ty krt !
Pro stále n kam utíká
Ten neposedný krtík a
Pro rudý je jak plamínek
Náš literární krtínek?
To protože m j polí ek
Te slíznul prevít krtí ek
Když provedl jsem škrt!
Tak už je pry ten krt.
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Martin Hrubý
P et rk l í e
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Ji í Procházka
D tství
- granát odpálený
jedním ádkem knih
"Zave m zpátky dom ."
Proslun ný park
štíhlé bílé stavby
Ho ící celuloid
ve st ižn smrad
(...)
...
Zak i ím
jenom potichu
Abych nezak ik
tento okamžik
Zazpívám
do dlaní
Nep ijde
svítání
(...)
...(Letná leden 2001)
pohled na hv zdu
vzpomínka je
tisíce let stará
padá sníh
bloudíme proti sob
v patnácti
metrech tvere ních
zv tralé víno
a polozamrzlý výhled
(Básn bez pointy)
Útržek rozhovoru
(v nováno K.)
"Jsi strašn nezodpov zený."
ekla mi má
cizokrajná p ítelkyn
zatímco jsem jí zpíval
a pátral
pootev eným oknem
po stopách života
do kterého bych se zakousl
"Ne, rozum t není
odvozeno od rozumu."
(Básn bez pointy)

27

Novoro ní
Odn kud ješt slyšet hlasy
Stop ve sn hu tu není krom mých
Tak na Nový rok divn zapadám si
Lomcuje klikou dve í zam ených
Snad že bych klí e zkusil najít
Le zmrzlou rukou nenahmatám jich
Odn kud hlasy utichají
A stop tu není
v etn mých
(Existen ní minimum)
...
Sám sebe unésti
t žká to práce...
Pro tedy s takovým
b emenem srát se ?
(Existen ní minimum)
Potkávám lidi
Potkávám lidi
až když mi mizí na kraji horizontu
Asi tak
jako když náhodný pohyb úst
kolemjdoucí ženy
vyvolá vzpomínku
na dív í
smích
(Po II.letech)
Z p ízemí slyším svou rodinu
Z p ízemí slyším svou rodinu
okno se mi vysmívá
zdi blednou
Vymyslím si na nich
alespo pavouka
kterému eknu
víc
(Po II.letech)
Mladi ká básní ka
Pro pak se sv it chceš
do mojí pé e
Ješt ti po brad
semeno te e
("Mimo" sbírky)
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Když jsme procházeli Prahou spálenou...
(Pís ový text)
Ješt naposledy
umeju výlohu
stáhnu roletu
ani nezamknu
Pouli ního
poetu
s kytarou špinavou
jak jeho vlasy
jak jeho hlas
požádám o píse
koukne se do playlistu svýho
pokývá hlavou
tuhle už nehraju asi
íká
stejn je as
jdu spát
jsme tu sami
dva nespavci
pod sochou mu edníka
s nápisem : No Future
s nápisem : Sparta Hooligens
s nápisem : kdo koho má rád
na okopanym podstavci
Ješt naposledy
umeju výlohu
Vítr vymetá
zbytky v erejších nocí
Štiplavej kou
nic nezahalí
Praho zakletá
n co vyho elo
a plameny se
ani na povrch nedostaly
Mén talentovaným...
Mé nadání
p išlo
z nenadání
Je to hloup jší,
než si myslíte
(Básn bez pointy)
P.S. Vyhazuj dle libosti
Ji í Procházka lepauvre
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Filip Lukeš
Š ESTÍ
když vracím se dom nad ránem
po noci beze spánku
erstvý jak plátek sekané
v chladivém bledém vánku
vzpomenu si na tebe
co nedalas mi spát
vánek m zazebe
a za ínám se smát
MLÁDENEC MLO Í (pís ový text)
podívá se na tebe a dlouze zamlaská
vydechne a nechá t , aby ses adaptovala
má mnoho p edností mládenec mlo í
je jako kus rudy, je hodný, chemický
a jestli dostane t , tak už navždycky
míchá ád v cí, ochota zt lesn ná
mládenec mlo í, prý dávno vym elý
pom r s ním vypadat jako válka musí jako válka musí
on je kus rudy, je silný, sexuální
a jestli dostane t , zas bude aktuální

Probuzení je trest za usnutí.
(Lev Beck)
probudil jsem se
s horním rtem p ilepeným k polštá i
st emhlav vstávám z postele
kolem které v ad stojí
její ne estní vynálezci
a pokyvují hlavou
civím z okna
m j pohled klopýtá po zahrad
na které voní pomn nky
a zahradní myš
nebaví m
nebaví m ani hejno vrabc
letících okapovou rourou
prot jšího domu
první paprsky slunce
stvo í další ráno
a zrcadlo v koupeln
mi jako každý den
vystaví nový ob anský pr kaz
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SOKOL
leží na m kkém písku
a sleduje m
kroužícího ve vzduchu
kolem dokola jen lesklé ticho
hluboko pod sebou
vidím tu bílou myš
která se nechce smí it
se svou touhou
druhý den je tam zase
sleduje m
a ze svic a z pe í
staví si hrob
chodidla mokrá potem
pleskají o skálu
jeho vlasy se naposled mihnou
nad pevninou
jeho úsm v naposled zazá í
nad špinavou vodou
sleduje m a já jeho
nem žu ho zachytit
a navíc mi na n m nezáleží
ve spolehlivé síti chladnou
kapky vosku
a mazlavé slunce svítí
na Ikar v za átek
DOME EK
op el se o pelest
venku svítil tisíc hv zd
a vedle n j se p evalila
nep íjemná silueta
vstal
p ebrodil kobere ky
a nasupen si ždímal nohavice
bloudil bytem
jako ta hol i ka
v neuv itelné krajin za zrcadlem
n co naléhav slabého
vedlo ho z ložnice
do kuchyn
jsi jen oble enej žaludek
uslyšel
když spat il sv j stín vrytý v lin
zav el lednici
b si v lahvích
naskládaní jako králíci v králíkárn
dome ku dome ku
kdo v tob p ebývá?
Dostojevský (spisovatel) sedí u piva
31

HOSPODA
ve smute ním tempu
ztuhlých vt in
sedí a píše
do uší duní mu
hovor hluchých hospodá
s rozt epenými kletbami
a kv t chce kvést
a tón znít všemi kovy
on píše, co mu kdysi
m ra pošeptala
a v ádcích ml ky
istí temnou mysl
marn ho lákají
hledící p es rameno
marné jsou e i ženiny
spaluje tabák
s klidem seve ana
civí a píše
o em asi?
TV J HLAS
tv j hlas si volí r zné masky
a jimi p ikrývá si škály
variace uplynulé lásky
kterou mrtví oplakali
hrdina, co krá í tichem
zahrada sk ípající vrátky
prázdno smutné lidským h íchem
nikdy nejde cestou zpátky
vich ice zb hlá do noci
pusté jako mé minuty
písmena - erní otroci
tvým hlasem šíje ohnuty

///
uprost ed snu
m obejmula tvoje t žká ruka
a na srde ní okv tí
složila tíhu smutku pro jablka
obalenou perletí
v dáli se zabil ohe
zhasnutý do propasti
a vzpomínka usedla na konci jezera
našich pr zra ných
slastí
32

P ETVÁ KA
tém miluji nenávist
v ložnici pat ím zrádkyni
a s p ítelem se nechci seznámit
tém z stávám chloubou
zakrývám slzy na tvá i
a moud e mluvím a pokyvuji hlavou
tém ne itelná p etvá ka
spoutala kv ty srdce
do vo avého
pugétu
TOLIKO PRO VNÍMAVÉ
fialová sv tla fialek
obrácená do o í zarmoucené dívky
vzdychla
a jejich chvilková v n naráz
ulet la jako fotografie holuba
nebo spíše jako pták
kterého denn vídáme
jak s n žným soucitem
mu í žížalu
a íká: Nashledanou!
MISE
karavana šedavých mravenc
roz ízla louku v pase
jako broskev
tažení zaprášených voják
míjí ranní toaletu srn
hav vyhlásila
stupe nebezpe í
do drnkajícího lesí ka
padá ohlušující zvuk noži ek
té pohyblivé hranice
z podloží do podloží
p es temena šišek
nic je nem že donutit k návratu
ozve se první vyšplíchnutí
a bublinky cinknou o hladinu
mravenci potáp i úto í
na vodníka
///
zdi bdí
nad písní d dic asu
zákonem ur ených ke ztracení
nad jejich nau ením
stkaným nenávistí
sdostatek skryti
p ed ozdobenou zemí
p ed loukami a prameny
svítí si na cestu
odlesky z kladiva
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///
na lavi ce pod stromem dlí
zahalen muž do stín v tví
ješt p ed chvílí tu nebyl
a za chvíli tu nebude dál
je sám a v družném rozhovoru
vzpomíná na lidi mu milé
mu odlétají z o í
a váznou v korun stromu
mu chce se tan it
a on dá se do tance
mu slíbena je smrt
tak pro by ne?

R (psáno zrcadlov )
R já
oto ený do protism ru ubíhání
R které um elo p i p evozu do nemocnice
a bylo vyhozeno z jedoucí AMBULANCE (psáno zrcadlov )
R transfuze krve
daleko v horách Transilvánie
R toho kdo má v erbu
p elomenou r ži
R na výloze
kterou se díváš z krámu na ulici
R špatných román
R rýhy ve tvé tvá i
známé též jako vráska
R zvrácených rozkoší
které vyznáváme ty a já
R rumu zvráceného kubánským námo níkem
z paluby lo ky Cháronovy
R raka jdoucího pozadu vp ed
i moje stopy v písku
srovná oceán
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EROTICKÁ POVÍDKA
Znáte ty párty, ty divoké párty, na které chodí ten typ holek, ten typ divokých holek, které jsou ke všemu svolné?
Jasn , že ne úpln ke všemu. S v cma okolo Boha a e i kama o tom, co je a co není správné u nich
nepochodíte, ale jinak se s nimi rozhodn nenudíte. Obzvláš , když máte v kalhotách ptáka, co nerad
vysedává na bidýlku. Znáte ten druh párty, o kterých mluvím? Zkrátka ten druh párty, na kterých potácivá
ch ze, jekot sexuáln obt žovaných a dým bramborové nat nevzbudí sebemenší rozruch? Tak p esn na
takovou párty... ne p esn na takovou, ale na podobnou a možná ješt horší párty m pozval jeden m j p ítel.
Nebyl to ani tak m j p ítel. Byl to lov k, se kterým každý pátek dopoledne hn dneme v soláriu. Ostatn , to není
d ležité. Takových p ítelí k ze solária mám k dispozici tuny. Na jedné ne zcela legální tokijské telefonní
lince si jich m žu objednat, kolik chci. Párty se konala na zahrad n kolikapodlažního vilového apartemán
toho mého hn dého p ítelí ka. Dostavil jsem se dv minuty po p lnoci, to je te m j módní as. as, ve kterém
nejvíc zaujmu, kv li kterému je jakákoliv žena ochotna plazit se mi u nohou a škemrat o dotek. Své žluté auto
bez st echy jsem zasadil na záhon p ed rezidencí mezi ostatní žluté kv tiny a kýchl jsem dv ma uvítacím
prdelkám do obli eje, protože na slune nice jsem alergický. Barva hlenu jim šla nádhern k pleti. Lila íšník,
maskovaný v korun mandlon za ob í hrušku, mi namíchal m j oblíbený koktejl z banánového vína,
destilované vody a kuráre. Usrknul jsem trochu, jestli je správn smrtelný a rozb hl jsem se po vysoce st iženém
trávníku do st edu tan ícího hlou ku lidí. K tanci a poslechu hrál známý Dany Dalado a jeho jazzová kapela
Altánek. Muzikanti rozpalovali své nástroje do sv tle modra a kolem m se zmítala oranžová ku átka s
ervenými zobá ky. V zápalu tance jsem šlápl do psího hovna a to mi ješt dodalo sexappeal. I když
sexappealu mám celý pugét. Do ticha skladby Pochod zmijí jsem zrovna p emýšlel, kam asi zmizely mé
kalhoty, když m oslovila jedna zrzka s pletí r žovou jako selátko. "Neznáme se odn kud?" Propíchla mi
o i bradavkami a já nebyl schopen slova. To se mi , v te, nestává asto. "Myslím, že bys m l jít se mnou. Vím,
kde má tahle párty ložnici." Chytila m za penis a táhla p es zahradu do domu. Než jsme dorazili do ložnice,
dvakrát jsem se ud lal. Ta neuv itelná holka mi pro za átek sundala hodinky, zabalila m do záclony a polila
vodou. Slastn p ivírala své zelené o i, kousala mi palce u nohou a zpívala "Ach, synku, synku, oral-li jsi".
Byla to noc vášní. Dlouho bych musel lovit v t ních minulosti, abych si vzpomn l na n co podobného. Za
svítání jsme se rozlou ili tím, že mi nasypala do nosu ješt žhavý popel z krbu. Sku el jsem rozkoší. Když m
opoušt la, ležel jsem na barokním lustru spocený, krvácející, pla ící a tak š astný. Ve dve ích se ješt oto ila a
hodila mi své chlupaté kalhotky z polární lišky: "Už vím, odkud t znám. Ty jsi ten, co se mi v era zdál."
Vyb hl jsem za svým zrzavým p eludem do mrazíku p ed domem. Byla pry . Zelený íšník mi namíchal
vodu se vzduchem. Naposled jsem se rozhlédl kolem sebe a trochu, ale opravdu malinko, jsem se napil. Ze
záhonu jsem utrhnul své ervené auto bez st echy (krásn mi p es noc uzrálo!) a odjel jsem tam, odkud jsem
p ijel.
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Tomáš Soldát
ty verší
Vyvanulý zajíc poletuje vzduchem,
v tom zjistí že slyší pouze jedním uchem.
Na trávu se snese prodrbe si ucho
a tu ho plácne Gustav Klimt se slovy :
„Dostal jsem T , Mucho!“
…
Na stole ležela asa,
erná byla a skroucená,
odum elá byla krása
pat ila dívce bez jména.
Ze ná k
(ze sb. Básn v erné a bílé)
Miluju Honzíka
Ztratil se dalmatin
Vra se!
Bosna je plná min!!
Pepa
Byl jsem zde, Fantomas
Stop rasismu
Byl jsem tu zas, F.
ekal jsem na Tebe
Vlasta je kráva
16. 3. 1994
Um ela mi máma
Tma
Tma je jako pavu ina
tma je spona, která spíná
Tvoje vlasy do chomá ku sn ní
Tma-pokrývka poblouzn ní
tma p ítel, když sv tlo není
tma hlída , co neusíná.
Tma nám ve všem d lá jasno
ve tm se i Ty zdáš krásnou
nev sv tlu, poj me zhasnout.
Blues na kone nou
Jednou podniknu cestu do Tvých o í
Jen potichu, skoro lín
budu sledovat troleje
až na kone nou
Tam Ti eknu pravdu
a jemn nazna ím rukou
že se sv t ítí do záhuby
Podám Ti ji
Ty se zasm ješ o ima
a já si ze strachu olíznu rty
36

Pak nás zachladí zimní vítr
a na zem se pomalu za nou snášet
nedopalky
Protan íme v nich celou noc
a diváky nám budou
odpadkový koš a potrhané jízdní ády
V šest ráno dá maestro M síc poslední p ídavek
a odejde pít na žal
Z staneme sami
a budeme p emýšlet
kde p etrpíme den
do dalšího ve írku
…
S pokorou
a cigaretou v ústech
chodí lidé za svou prací
A nikdo si nevšimne
že v parku
je t eba
pochovat stromy.
Jaro
Jaro
se potuluje krajem
Ledy tají dech
pod tíhou p icházející lásky
a kousek od silnice
jak mizí bílé svíce
se n co klube na sv t
Dv strnulá k ídla
a modrý zobá ek

Pírko
(ohlas lidové písn )
Za lesem polí ko
V b lostnej pe in
Ve prost ed erný je
Jak zrno ve vín .
Šak zrno zrní ko
Ve vín nebývá
Šak pole polí ko
V sn hu se ukrývá.
„Co tedy mati ko
Ve prost ed pole je
Když všade okolo
Leží jen záv je?“
„To pírko havraní
V polí ku ostalo
Prok ehlé srdé ko
S tlukotem ustalo.“

37

Z cyklu Váno ní povídky
I.
Je as Vánoc. Prosincový podve er voní jehli ím. Chlapci si hrají v pokojí ku. Vchází maminka. „Tak my jdeme.
Stromek jsem nechala ho et. Ahoj.“ „Ahoj“ bezd n odpoví chlapci soust edíce se stále na svoji hru.
Je slyšet zabouchnutí domovních dve í a oba hrající si chlapce pozvolna za íná osl ovat plápolavé sv tlo z
obývacího pokoje.
Z cyklu Váno ní povídky
II.
Byl krásný, jiskrný den. Oblohou plulo n kolik mrá k a všude byl klid a mír. P ed uklizenými jeslemi se Marie
zrovna dala do praní svršk , které odkládala schnout na louku vedle pot ku. Zá ící prádlo p ilákalo nedaleko si
hrajícího Ježíška. Klu ina chvilku sledoval Marii a když se ujistil, že se v nuje praní, rozb hl se p ímo na
nejb lejší košili a celou ji svýma bosýma nohama umazal. Když to Marie zjistila, ekla mu, že se to ned lá a jala
se košili o istit. Ježíšek ale neposlechl a zašpinil další. Jakmile si toho všimla, snažila se mu Marie vlídn
domluvit, ale marn . V nest eženém okamžiku Ježíšek zašpinil i t etí košili. To už Marii dopálilo. Dala si ruce v
bok a povídá : „Ach Bože, mám já to s tebou k íž!“
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Filip Jan Zvolský
Destruktivn naivní poesie:
…
Ty jsi má Múza, m j poklad,
Cht l bych se s Tebou vypsat.
Dívce z titulní stránky:
Ty jsi tak krásná až to není hezký
Krásn jší nad všechny Venuše.
Míry tak p esný jak podle rysky.
Miluji kouzla retuše.
Váno ní
Byl pozdní ve er váno ní… k
Posteli sedl na no ní… k
D de ek, v ruce dáre ek,
Rozbalí ho a v n m hrobe ek.
Zkoušky v autoškole.
S o ima na stopkách kup edu
Co svedli jiní, to dovedu.
Velký den- to chce klid
Hlavn v as zabrzdit
S o ima na stopkách kup edu!
Pád m ny do vody.
ím blíže ku dnu,
tím více chudnu
a na dn
jsem na dn .

Portrét Venuše.
Jako každá holka co chce dobýt sv t
Snila jsem si krásný osud pro svých šestnáct let
Život ale b žel stejn jako píse flašinetu
Až pak jednou znenadání zahrál píse celkem k sv tu.
A pak vzal nový sm r
Na schodech k Sacre Couer
ekl mi mademoisel
Jean Michel.
Když mi nabíd rám – šla jsem, to se ví
íkal že je malí co mou krásu (hrav ) proslaví
Pro Venuši celá léta marn hledá inspiraci
Dlouho jsem se zdráhala však p iznávám spíš pro legraci
Život vzal nový sm r
Pak p išel podve er
A on šeptal Venuši
Do uší.
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Je t´aime, Je t´aime
Že tempo srdce pozm ní
I láska že je um ní
Šeptal jak šílený
V podkroví v Saint Denis
To svý zasn ný
Je t´aime
Znám tyhlety chlápky, pozd , ale znám
Zbarvilo se plátno který nepoznalo rám.
P esto vznikl doopravdy v rný obraz mojí krásy
V ko á e ho m stem vozím, má mý o i, rty i vlasy.
Život vzal nový sm r
Byla´s hloupá tak se per
V podkroví to co mi lhal
Zní sladce dál.
Je t´aime, Je t´aime
Že tém každá uv í
Že žádné jiné nesv í
V tý pasti na ženy
V podkroví v Saint Denis
To svý spocený
Je t´aime.

Zpátky k Montmartru
Pa ížská bohémo, pa ížská noci
V l nu tvém zrodil se nádherný sv t
Ve starých hosp dkách s geniem loci.
Kéž by tu nádheru šlo vrátit zp t.
Opilých básník p vabné múzy
Ctitelé tajemných šansoniér
V podru í Bakcha jsou jedni jak druzí
Zachce se recese z nejvyšších sfér.
Na Montmartru ve stínu mlýn
Z lásky k básním a z lásky k vínu
Nový prorok spat il sv t
Narodil se kabaret.
Pa ížská bohémo, kde je ti konec
Kde je tvá svoboda, kde je tv j švih?
Bývalas matkou, kde Bakchus byl otec
V kolébce ze sudu básnivý smích.
Do starých hosp dek vkro ila próza
Z básník nezbyl tu už ani stín
Nová je doba a s ní nová póza
Te jiná síla tu roztá í mlýn.
Na Montmartru ve stínu mlýn
Z lásky k básním a z lásky k vínu
To me mlýny asu zp t
A se vrátí kabaret.
Budem se prát s v trnými mlýny
A zase melou deprese a splíny
Na st elný prášek, který se smíchá
Pro salvu smíchu. Popadaj b icha
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Pupká m bez kouska citu a švandy
Jen a jim vzteky porupaj kšandy.
To bude rána, nanánanána
Nanánanána… .
Ježiši, to budou rána.

P etvá e
íká se, že majitelé ps se svým milá k m po jistém ase za nou podobat. P išlo mi to jako naprostý
nesmysl. No p edstavte si t eba lov ka, vypadajícího jako pitbul, ivava, nebo pouli ní sm s. Jenomže nedávno
jsem se p esv d il, že to tak vskutku je.
M j kamarád Petr byl vždycky asketický typ. Vpadlé tvá e, malinké o i blízko sebe, dlouhý špi atý nos,
tenké dlouhé nohy. Když bych mu m l hledat prot jšek v íši ps , tak snad jen chrt. Ne ten honosný afgánský, ale
takový ten co má hrudní ek na ty ech ty kách, hlavu dop edu a smotaný ocásek. No nic proti Petrovi… Jenže on
si po ídil, no považte, francouzskýho buldo ka.
Tu a tam jsem je spolu potkával v parku. Prohodili jsme pár slov a dole pod námi n co fun lo – Tuclík.
Ano Tuclík, tak mu íkal. Jenomže za pár týdn jsem ho potkal znovu a zdálo se mi, jakoby Tuclík chropt l
dvojhlasem a p estávalo to jen když Petr promluvil. Za chvíli jsem si byl jist. On chroptí. Petr chroptí. Ptal jsem se
ho na zdraví, jestli nemá chycené plíce nebo tak… Divil se. Vyvalil an mne o i… vlastn ne, m l o i vyvalené už
když jsme se potkali. A taky trochu p ibral. Snažil jsem se tomu nep ikládat žádniu váhu, ale když jsme se rozešli,
poíval jsem se p es rameno za ním a vid l, že se mu k ivý a zkracují nohy. Kolíbal se vedle Tuclíka jako… nu jako
Tuclík. O pár dní pozd ji jsem je potkal znovu. Kolébali se spolu, oba po ty ech a já náhle nev d l který je který,
tak si byli podobní. Nemohl jsem se na to dívat, d lal jsem, že je nevidím, koukal se na druhou stranu parku,
jenomže tam pobíhala pudlice moc a moc podobná sle n Madle z kancelá e a zrovna se o ni snažil odporný baset,
který mi šílené p ipomínal mého sek ního šéfa. Bál jsem se, že za ínám bláznit a zbab le jsem utekl.
N kolik týdn na to jsem potkal už jen jednoho z nich. Asi Tuclíka, nevím, bál jsem se zeptat aby se
neurazil. A nejspíš Tuclík si vedl nového lov ka. Prý si ho po ídil nedávno. Byl docela sympatický a v n em
snad byl i podobný Petrovi, ale jmenoval se Pavel. Jenomže po pár týdnech jsem se zase za al bát o svoje duševní
zdraví. Pavla vedl na procházku jeho dvojník. Dva naprosto stejní lidé se vedli na vodítku a já nev d l který je
který, kterého jak oslovit a tak jsem zase koukal kam bych koukal, abych nemusel koukat na n . Z k oví na které
jsem se zahled l vyb hla sle na Madla a za ní fun l sek ní šéf s nedopnutými kalhotami. Nezbylo mi, než zase
utéct.
Za pár týdn jsem se op t proházel parkem a potkal ty dva Pavly. Už se nevedli na vodítku, ale zato
každý na svém vodítku vedl jednoho ratlíka.
Okamžit jsem se odst hoval z m sta.
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Tomáš Stan k
Na hladin

rezonuje
jízlivý smích smrti

Slunce je nízko
Upíjí z krve mrtvých
Nehybná chvíle
Uprost ed broskve pecka
A tak to je
Uprost ed pecky broskev
Tak to je

Chumelí nad Prahou
V advenrní ned li
Chumelí tichounce
And lé and lí

Jsem jak p elétavý motýl

(z kopretiny na r ži)
A když vzlétnu
Pokaždé zradím jejich v ni
Ale krvácím víc a víc s každým mávnutím
A nakonec budu
Bez k ídel
Bez t la
Bez hlavy
Ležet ve škví e vyschlé psí ápoty

Na pasece
Na pasece roste tráva
To už se tak ob as stává
Haló, haló
„Haló, haló, HALÓ prosím
je tam n kde Zden k Slu il?“
„Ano prosím, kdo tam prosím.“
„Tak mi vra to, co sis p j il!!“
„Aha,
tak to bude asi omyl,
zde je totiž Zden k Zlomil...“
Fotbalista
„Kam to kopeš, debile!!!“
Vlast ák, to je nemilé
„Ten v l si zas spletl bránu!“
Vždy se v era vrátil k ránu
Jako správný fotbalista
Prochlastal zas v noci t ista
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Barbora Baronová
Vzpomínka
Záda má prochladlá schoval jsi do dlaní
jable ných kolébek
Zbavené jad ince erného
la n se koulely po žebrech
Marnost
V hrstech máš ticho
ani mušku nechytneš
A i tmu bych rozbila o zrcadlo
kdyby v no ním stohu bylo co vid t
Sn ženky
Dobývá se sv tlo ke sn ženkám st epinatým
a o sníh
jak o tlusté st ny
úp nliv tlu e
jen bosý blázen
Blues o m síci (pís ový text)
P er stá
m síc p es mdlá ústa
Tvá ústa
hladí džbánek mléka
O i tvé
na dn se klíží
Hladinou lo ka se blíží
P echází
m síc ti do tvá í
Do tvých úst
vplouvá eka bílá
P t mlé ných štik
má v lunu p evozník
Proud pry tmou ho odnáší
Zima
Na stráních sníh
To poprvé zaržáli kon
Prob hli sí
a já mám te strašný chlad v dom
Ani mráz nemá už po em
zvoniv zaškrábat nožem
Nezbedný v ela
Pláství medu
dnes t svedu
Do b icha vykousám rty
Do svetru neschováš
sochu svou voskovou
Skousanou
nezbedu
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Imprese da Maia
Kobieta
op ená o mury
Kokieta
Šedivý kotek s obrázkem na krku
O ima oranžovýma
jak zralé mandarinky u starých portugalských dom
propaluje plot
Je to horkokrevný kanec
ta ko ka
Prší
O plechové sudy rzové
klepají podk vky dešt
Ohlávky napnou se v trem
zrychleným dusotem též ješt
Jezerní k ivka
V jezerní k ivce
koupu svou
skelnou nahotu
Studem zahalená
jak kovovým svetrem
Nevidíš mé
medové b icho
Kabát
Otakar si koupil nový kabát. Br álov zelený. Za ínal podzim a on si ho cht l trochu zpest it. Výhodou kabátu
byly dv hluboké kapsy. Otakar totiž velmi rád nosil ruce v kapsách. Hezky je tam vždycky pono il...
Hned jak vyšel z obchodu, roztrhl balicí papír, sundal hn dou bundu a kabát si oblékl. Zubama ukousl cenovku a
rukama už roztrhával zašité kapsy. P edtím než starou bundu zahodil do popelnice, vzal si z jejích kapes pletené
rukavice a vložil je do pravé kapsy. V levé totiž zásadn nosil papírové kapesníky.
Prohlédl se ve výloze papírnictví. Kabát mu padl dokonale. Ur it se bude Alžb t líbit. Od eky foukal studený
podzimní vítr.
Rychle str il ruce do kapes. Zašátral po rukavicích, ale ty nikde nebyly. Žeby mu vypadly na zem? Oto il se.
Nikde po cest neležely. Vrátil se až k obchodu. Tak je asi blázen. Str il ruce do kapes. Byly v levé kapse. P ece je
strkal do pravé... Asi se zapomn l... P endal je zpátky do pravé kapsy. Pot ebuje mít p ece vše usystematizované.
N co ho za alo tla it do levého stehna. Dal si ruku do kapsy.
Sakra! Co to je? Za al vytahoval dlouhou h l. Golfovou h l! Kdo mi str il do kapsy golfovou h l? A jak se tam
vlezla!
Str il ruku do pravé kapsy. Rukavice tam už zase nebyly. Zato v levé kapse nahmatal budík. Kdo mi dal do levé
kapsy budík?
Byla mu zima, ale kabát si svlékl. Po ádn si ho prohlídl. Ne, nebylo na n m nic divného. Jen v levé kapse našel
jednu svou rukavici.
Zase si kabát oblékl. Co ale bude d lat s golfovou holí? Budík se mu bude docela hodit... str il si ho do pravé
kapsy. Rozezvonil se. Když ho ale cht l zamá knout, už ho nikde nem l. Za ínal v tom vid t logiku. Aha, takže
te ho budu mít v levé kapse. Zasmál se vidoucn .
Místo budíku ale nahmatal malou bronzovou bustu Stalina. Rychle si ji p endal do pravé kapsy. Chvíli d lal, že se
nic ned je a pak do pravé kapsy znovu šáhl. Už aby byla ta zr dnost pry ! Ale jako na potvoru ho malý Stalin
po ád tahal v kapse dol . Otakar m l pocit, že je busta ím dál tím t žší. Tak ji zase vytáhl a zahodil na b eh eky.
To ale nem l d lat. Upoutal na sebe pozornost dvou policajt .
„Co to jako je? P kn slezete dol a ukážete nám, co jste tam hodil!“
Tak. A te ho ješt zatknou za pobu ování...
B eh eky byl strmý a kluzký. Dvakrát na n m uklouzl a po kabát se svezl dol .
„Tak honem! Honem!“ k i eli na n j policajti shora. Otakar našel Stalinovu bustu a zkusil ji naposledy od arovat.
Busta však ve vlhkém prost edí n jak nabobtnala a on jen zt ží hlavu Stalina narval do kapsy. Samoz ejm si
kapsu natrhl...
„Co to tam d láte? Polezte nahoru!“
Za chvíli cítil, že je kapsa už zase prázdná.
Oddechl si. Co ale ekne policajt m?
Když vylezl nahoru, jeho zelený kabát byl hn dý.
„Co jste to schovával do té kapsy? No, ukažte!“ menší p íslušník ho za al šacovat.
„Proboha! Co to tady máte?“
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Policajt za al z kapsy tahat ruku. Za chvíli už to byla celá paže a za celou paží se objevila ženská. M la na sob
koupací epici a župan. Na pravé ruce m la Otakarovu rukavici a z kapsy jí ouhal kousek Stalina.
„Proboha! Co to máte chlape v kapse? Zatknu vás za ve ejné pohoršování! Ženská, kde máte boty?“ roz iloval se
starší p íslušník.
„Ta ženská ke mn nepat í!“ vysv tloval Otakar.
„Že ne? A í je ta rukavice?“
„Moje!“ zkroušen p iznal Otakar.
„Takže vás zatýkám...“
Otakar za al pomalu strkat ruku do pravé kapsy. Za chvíli už tam m l celé rameno.
„Co to d láte?“ policajti na n j za ali zírat.
Otakarovi netrvalo moc dlouho a do kapes narval ob nohy.
„Pro se tak kroutíte?“
Otakar v d l, že v kapse mu te bude líp. Je docela hluboká.
Zuba
Sypala si do hrnku he mánek. V konvici dova ila voda. Rychle jí zalila žluté kv ty. Sejmula kartu. Cesta.
Zase jí píchlo v tom zpropadeném zubu. Naštvan smetla karty na zem. Už žádné v št ní.
Vyplachovala si pusu a v seznamu hledala íslo zubní ordinace.
„Ale samoz ejm , p ije te. V deset hodin vás ekám.“
Tak to bude ta cesta...
CRRR.
„Ehmmm, ehmmm, hmm, ehmmm...“ chrchlal do kukátka. Zase ten šarlatán odvedle. Fuk se jmenuje.
„Ehmmm, ehmmm... Tak kone n jsme objevil tu formulku, ehmmm, sle no.“
„Ano?“
„Ano, ehmmm...“
„A jak se vám to povedlo, pane Fuku?“
„Ehmmm..., v téhle písmenkové polívce, co jste mi doporu ila...“ za al n co vytahovat z tašky.
Zavrt la halvou: „Ale to já tenkrát jen tak plácla...“
„Ehmmm..., ale ono to funguje..., ta magická formule se mi tam n jak zhmotnila, i co.“
Nem la chu poslouchat jeho žvásty o kouzlení.
„Víte, já odcházím na st edisko, bolí m zub. Tak když dovolíte...“ cht la Fuka vyprovodit, ale nedal se.
„Já vám tu bolest odstraním, ehmmm..., když dovolíte!“ vytáhl ešus a za al v n m n co míchat hliníkovou lži kou.
„Co to, prosím vás, máte? Co to d láte?“ zd šen si ho prohlížela.
Vít zoslavn se na ni podíval: „Te to tam je, te to tam je!“ k i el v opojení.
„ESVEHLEMTVUJSF!“ zakvílel.
Bolest zmizela. ty ka vlevo taky.
„Co to je? Kde je?“ hledala jazykem zub.
Omluvn se usmíval: „Pardon...“
Chytla ho za ruku: „Vy te p kn p jdete se mnou. Chci zpátky sv j zub!“
Úzkostliv držel kastr lek s písmenkovou polívkou. ekárna zela prázdnotou.
Zlostn se od n ho odtáhla, když zase odendal pokli ku.
„Ješt n co zkoušejte, vy áromágu, a naliju vám tu mastnotu na hlavu!“
Tiše kroužil lžící po dn . Najednou mu zablesklo v o ích: „BTLEVUSFESVU!“ a str il si lžíci rychle do úst:
„Auuuu!“
Dve e ordinace se otev ely: „Tak poj te dál, sle no...“ zarazil se: „Vy jste tady, pane, sám?“ Podíval se na
hodinky. „Je už po desáté..., no tak poj te vy...“ prohlížel si podivného muže s ešusem.
„A copak se vám vlastn stalo?“
„Žub, koušl jšem do žubu!“
Doktor zavrt l hlavou: „Zub? Vy jste m l v písmenkové polívce zub? Jak se vám tam dostal? No, poj te dál...“
Zub
Sedím ve van už kolikátou minutu. Prsty e ím vodu a nohou si o dno klepu do taktu. Padampadam,
padampadam. Z t la se kou í a voní slan .
uk, uk...
Tohle není m j rytmus!?!
A zase... uk, uk, uk...
Z legrace zavolám: „Dále!“
Špunt u vany se za ne vrt t.
Po kat, po kat...
Palcem u nohy se snažím zacpat odtok, ale n í ukazová ek m odš ouchne. Voda chce utéct vírem, ale díru zacpe
n í oko.
„Promi te, promi te..., nenechte se rušit...,“ civíme si z o í do oka. „Já jen, že mi vypadl zlatý zub a voda ho
n kam odnesla. Tak jenom jestli není u vás...“
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Mám chu mu chrstnout do oka mýdlo, šmejdovi, nenechá si ujít p íležitost, aby o umoval ženskou: „Ale pane
Novák, to jste se splet´! Odtok jde sm rem dol . Voda nem že téct z druhého do t etího patra!“
„To ne, ale proud ho mohl vyst elit!“
Zespodu p iloží k odtoku zvon: plam, plam, plam.... Hladina ve van za íná stoupat.
Tak v tomhle sed t nebudu!
Houbou mu kone n zacpu pr zor.
Ucpávka povolí, když už jsem v pyžamu. Novák neustává v pumpování. Pouštím kohoutek s va ící vodou, ale
n co cinkne o dno vany.
Soused mstiv zamrká: „No prosím, a pak že ho nenajdu ve vaší van !“
Jsem však rychlejší. Prstem ho píchnu do oka: „Tak te m žete hledat ješt jednou.“
Zlato cinkne potrubím umyvadla.
Pohádka o sk etovi a vejcích natvrdo
Lavi ky na And lu nejsou zas až tak špinavé. I on to ví, a proto o op radlo rozbíjí sko ápku už pátého vejce. Je po
Velikonocích a on si jich letos vykoledoval celou igelitku. P kn na tvrdo uva ených. Asi má tak velký hlad,
protože mu nevadí, že zuby ob as rozkousnou i sko ápku. Jen ji vždy vyplivne a levou rukou se hrabe v tašce po
další koled .
K ,k ,k !
Na lavi ce za ním jí druhý bezdomovec housku a závistiv pokukuje po tom prvním. Za íná mi vysychat v krku.
Tak nevím, kdo se z nich dusí víc- ten s tou suchou houskou nebo ten s t mi vejci na tvrdo?
Mám jim nabídnout sv j mátový aj? Nebude to provokace? Za ínám šmátrat v bat žku... Najednou m ale upoutá
n í pisklavý hlásek. Oto ím se zpátky k hodovník m. Práv v as, abych vid la, jak bezdomovec pomáhá
promrzlou rukou malému sk ítkovi ze sko ápky.
„Jsem Rarášek a narodil jsem se z vejce erné slepice! Splním ti t i p ání!“
„Jdi k šípku s p áním! Já chci své vykoledované vejce!“ nedá se odbýt ješt stále hladový bezp íst ešník.
„Nenene, po kej! Jsem Rarášek z erné slepice!“
„Hele, nekecej! A vra to vejce, cos mi vyžral ze sko ápky,“ za íná se vztekat chlap.
„Jsem Šotek a posílá m samo peklo!“ k i í sk ítek.
„To ti tak v ím!“ ve bezdomovec a jako šílený za íná pobíhat kolem lavi ky.
Rad ji schovám aj zpátky do batohu.
„Dej sem tu láhev! Já ho nacpu p es hrdlo a utopím!“
Chci utéct, ale chlap obrací svou pozornost zpátky na Šotka: „Ty sk ete pitomý, vra vejce! Na ty tvoje fígle fakt
nejsem zv davý! Jdi se promenádovat jinam! Ze m pitomce d lat nebudeš!“
Sk et se najednou zašklebí: „No dob e, dob e! Tak jsem kecal. No a co? Nem žu si d lat legraci? Nemáš
absolutn žáden smysl pro humor!“
A najednou už po n m není ani památky.
Jen chlap vzteky ská e po igelitce a ten druhý se tomu trochu p itrouble sm je.
Senegalské botky
Vykra uji si ve svých senegalských sandálcích krajem silnice. Auta m míjejí. Zvedám frajersky nožky. Ty boty
jsou opravdu moc krásné. Za chvíli už budu v centru m sta. I s korálky, které Afri an p išil na p ezky.
Mám ruce v kapsách. Máma mi vždycky íká: „Nedávej si ty ruce do kapes! Zakopneš a vyrazíš si chrup! Na to
jsme ti ta rovnátka nemuseli tenkrát po izovat!“
No jo, jenže já mám ráda ruce v kapsách!
Tak tady za íná moje fóbie.
Šlapu po dlaždicích opatrn , abych náhodou nešlápla na áru. Kdo šlápne na áru, bude mít sm lu!
Frederyk se mi n kdy sm je, že má fóbie je fakt hloupá. Ale co ta jeho? Prý- kdo bude stát na kanálu, tomu se
stane n co špatného.
Hele! Támhle jeden je! No schváln !
Stoupám si na kanál. Je trochu pod úrovní chodníku a má od sebe daleko šprušle.
Maximáln , kdybych jako takhle str ila blb nohu mezi ty šprušle, to bych si mohla zvrtnout kotník... Ale to bych
musela ješt tou nohou takhle zakvedlat...
Jééé! Moje senegalská botka!
Sedám si polobosá na chodník. Bre ím.
„Haló! Haló!“
Smrkám.
„Haló!“ otevírá se poklop kanálu.
Utírám si o i.
„Jsem bezdomovec, sle no. Jsem bezdomovec,“ omílá a zapírá se o lokty.
„Ta botka je mi akorát! Nemáte ješt jednu?“
Za ínám zase bre et a podávám mu druhou botu.
„Víte, ona tam po ád n kde te e voda. A ty vaše botky jsou tak univerzální! Rychle to nate e, rychle vyte e...“
Souká se zp t.
„Jen m trošku tla í ty korále. Já si je kdyžtak utrhnu, jo, sle no? Sle no, jo?“
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Píš alka
Malý Cyril sed l s maminkou v p ední ásti poloprázdné tramvaje. Na krku m l pov šenou krásnou ervenou
plastovou fotbalovou píš alku.
Hvízd!
Všichni sebou cukli.
„Dob e, Cyrilku, dob e! Pískej! To d lá dob e na plíce!“ pohladila ho maminka.
Tramvaj zabrzdila u Chotkových sad .
„Matko! Hlídejte si to dít ! Nebo mu jednu st elím!“ pootev el idi dve e kabiny.
„Prosím Vás, co se mi montujete do výchovy?! i te! i te!“
Hvízd!
„Sakra! A mi tu nehvízdá!“
Cyril vyplazuje na idi e jazyk.
„Budu Vás žalovat, idi i! To jste ješt neslyšel o dechové prevenci proti astma?“
idi se zabouchl do kabiny.
„Klidn si hvízdni, Cyrilku. Hvízdni. Panu idi i na zlost!“
Hví...
Tramvaj sebou prudce škubne.
Hvízd- chrrr- hvízd- chrrr- hvízd- chrrr!
„Vrahu!“ maminka rozkopává dve e idi ovy kabiny.
Tramvají se ozývá pravidelný hvízdot synchronizovaný s Cyrilovým dechem.
„Cyrilek mi spolkl píš alku! D lejte n co!“
Cyrilovi tr í z úst dva špagátky, které jsou dole svázány do uzlíku.
idi rozevírá dve e: „Mám tady takový hák na p ehazování kolejí...“
„Ale jd te!“ d sí se matka.
„Dýchej, Cyrilku, dýchej!“
„Mám tady vep ové sádlo! Promastilo by mu krk a pak byste potáhli za š rku...“ p idává se starší paní.
„Proboha, pani ko! My jsme vegetariáni!“ zu í matka.
„No, za náma jede osmnáctka... kdybyste si na ni p estoupila, budete brzo v nemocnici na Karláku... ta moje
dvaadvacítka jede ješt oklikou p es Malostranskou!“ snaží se idi .
„Tak snadno se nás, vrahu, nezbavíš!“ cpe matka Cyrilka idi ovi do kabiny. Dvaadvacítka se rozjíždí.
„Paní, neumíte se starat o syna? Vždy mu píská na plicích, jako by spolkl píš alku! To asi n kde prochladl, co?“
nastupuje na Újezd další žena.
„Ty zmetku! To se d lá, hvízdat v tramvaji? Tumáš!“ d da praštil Cyrila holí.
Kone n se Cyrilkovi dýchá lépe. Jen ho trošku škrtí ten špagát kolem krku. Ale! Však mu ho máma doma
odst ihne. Hlavn , že píš alka postoupila blíž k dolnímu východu...
P íru ka
Kousla jsem do pilníku. Už je to tak. Našt stí m j chrup vydržel. Ale stejn . Do housky n kdo zapekl pilník! S
ernou rukojetí.
Provokaté i!
Už nikdy si v peka ství na rohu nic nekoupím. Radši vstanu o patnáct minut d ív a zajdu jinam.
Otá ím pilník v ruce. Vypadá úpln jako nový. Možná je?
Ne, ne! Ani t sto p i kynutí nevytla ilo drobné železné pilinky z mezírek.
Takže?
Pilník na železo!!!
S výk ikem zahazuji pilník na zem. Ur it m n kdo pozoruje! Ur it to na m n kdo narafi il! N kdo mi
schváln podstr il pilník do housky! Abych mohla p epilovat m íže a utéct! Ale odkud?
Vždy ani nemám odkud?
P emýšlím, odkud bych mohla tak utéct. Ale nic m nenapadá.
Zvednu pilník ze zem a zav u ho do stolu. T eba se n kdy bude hodit...
Ráno b žím na nákup. Peka ství se zdaleka vyhnu. A pro jistotu si koupím rohlík. Kousnu a ...
Šroubovák!
To snad ne!
To si d lají snad srandu!
Obracím šroubovák v rukou. Má krásnou ernou rukoje . Otev u šuplík a položím ho vedle pilníku. Stejná
velikost. Stejná zna ka.
Zvedám telefon: „Haló Emo! Nic divného jsi v t ch ranních rohlících nenašla?“
„A co jako?“
Aha. Tak asi fakt budu v it na náhodu...
Netrp liv ekám na ráno. P jdu do supermarketu a koupím si chleba.
Opatrn prohmatávám bochníky.
„No fuj! Nešahejte na to tak!“ se ve m babka.
Ne. Nic v nich není. Tak který? T eba tenhle.
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Dlouhým nožem hrájím tenké plátky.
Za šestým narazím na n co nepoddajného.
Vzteky roztrhnu bochník na p l. Vypadne na m malá knížka.
No jo. Nic jsem necítila, protože s paperbackovou vazbou jsem rozhodn nepo ítala.
Obracím knihu elem a tu.
Konstruujeme šroubovákem a pilníkem na železo. Manuál íslo 1.
Ondatra
Kousla m do hlavy ondatra. Našt stí jsem m la na hlav koupací epici, tak to tolik nebolelo. Ale p ece. Taková
ondatra klidn m že mít vzteklinu. Nebo n jakou chorobu p enosnou povlakem jejích zub . A kdoví, do eho
nebo koho p edtím kousla...
Vylezla jsem na b eh a sundala si modrou koupací epici. Cht lo se mi bre et. M la jsem ji moc ráda, nosila ji už
moje elegantní prababi ka.
„Nebre , než se vdáš, tak se ti to zahojí,“ ut šoval m Saul. Ale on si m vzít nechce, tak m to rozbre elo ješt
víc.
„A tu epici ti koupím novou.“
F ukám.
„To to tolik bolí? Nechceš s tím jít k doktorovi?“
Už zase bre ím. Doktor mi posledn omylem místo n koho dal injekci. Takže k n mu fakt jít nechci.
„Ale co když m la vzteklinu?“
Vzteklina se v našem regionu vyskytla naposledy p ed 50 lety.
„Nevím ale, odkud by ji ta ondatra chytla...“
Musím uznat, že se Saul fakt snaží.
„No a ty plavky ti docela sluší. Tak nebul.“
Utírám si o i.
„Jak t v bec ta ondatra kousla? A tak blb ? Zrovna do hlavy? Tos ji n jak vyprovokovovala... No, možná t ma
ervenýma plavkama. Ale tou modrou epicí? T eba si myslela, že kolem ní plave n jaká exotická ryba... A ona ji
cht la ulovit... Co už zase bre íš?“
„Že mám hlavu jako ryba. Vždycky se mi smáli, že jsem taková bledá...“
„Ty hloupá!“ smál se mi Saul.
„Normáln , jednou jsem tady v rybníce vid l velkou želvu! N kdo ji asi necht l a tak ji vypustil sem do rybníka!“
„Takže mám hlavu jako želva, jo?“
„Abych byl up ímný, spíš máš hlavu jako brambor.“
„Jako brambor?“
„Jo. Ale bu klidná. Ta ondatra si to nemyslí. Ona totiž brambory nežere. No a p edevším, brambor není modrý.“
Odn kud se najednou vyno il starý Sikora.
„Copak se ti stalo?“
„Kousla ji do hlavy ondatra!“ ekl za m Saul.
Sikora se rozesmál: „Tak ta potvora ješt po ád žije? P edloni kousla m a loni i mou starou. Dob e jí tak. Te
aspo ví, jak na t ch rybách trpím.“
„Takže nemá vzteklinu?“ pot šilo m , že sta í Sikorovi ješt po ád žijou.
„Ale kdepak. P ed 2 rokama tady byl cirkus a ona jim zdrhla. Byla zvyklá kousat opici do zadku. A ob byly ur it
o kované na vzteklinu.“
Už zase f ukám.
„Co jí je?“
Saul si strkal mou d ravou epici do kapsy: „Ále, te už ví, emu se podobá.“
Labu
Karel dostal k narozeninám labu . Nev d l, co se s takovou labutí d lá, a tak se rozhodl, že ji zamkne do
koupelny. Po dvou dnech ale zjistil, že se labuti ve vykachlíkované kobce nelíbí. Navíc to vyš ouchávání z vany
pokaždé, když se cht l okoupat, se neobešlo bez zran ní na t le. Na jeho t le. Tak co s ní? Zabít by ji nemohl. Jak
by to vysv tlil tet . Rozhodl se, že nafinguje její út k.
Pozval tetu na návšt vu a nechal dve e doko án s tím, že ješt n koho eká. Když byla teta v kuchyni, párkrát do
labut š ouchl až ji vyhnal na práh a pak jí shodil ze schod . Vrátil se do kuchyn . Teta zrovna otevírala okno:
„Karle, já radši otev u okno. Však na tebe ta návšt va zapíská. Ty dve e zav i, ješt ti ute e labu !“
Zahrál zd šení: „No jo!“
Zabouchl dve e: „O tak krásný dárek bych p ijít necht l!“
Teta si šla umýt ruce: „Ale že jí to v té van sluší...“
Karel p ekvapen vb hl do koupelny...
„No jo, sluší.“
Tak ta drzá labu se sta ila vrátit...
„Ješt že ti nem že ulet t! Nemáš tak široká okna, aby mohla roztáhnout k ídla..., “ pohladila teta Karla.
Takže, co kdyby labu vysko ila oknem ven..., p emýšlel už zase Karel.
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„Chudák labu . Kdyby z toho tvého prvního patra vypadla ven, tak by si akorát pochroumala nožky a k ídla. To by
ses o ni musel starat nep etržit . a všude ji nosit...
A kdyby se utopila ve van ..., rozmýšlel Karel.
„Chudák, ta labu by se ani žalem nemohla utopit ve van . Vždy je to vodní pták a má tady tak málo vody...
Chodíš s ní v bec ven na procházky?“
Karel zavrt l hlavou.
„To jsem si myslela. Koupila jsem ti krásné vodítko!“
Teta p ipla labuti emínek na krk.
„A te už nemáš se jak vymlouvat. Utíkej!“
Karel šel s labutí po ulici a chvílemi jí šlapal po blánách. Ona ho za to zase párkrát štípla, potvora.
Došli k jezeru.
„Jsi kretén, Karle!“ ekla mu labu a vznesla se.
Karel m l sm lu, že se pustil.
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Zden k Rajman
ty i Haiku
Padající list
za vlahého ve era
p ipomínal sen
***
Pal ivé sn ní
mládí plného pití
trávy a ticha
***
P ílivem ticha
své struny rozezn l ten
nejstarší nástroj
***
Letmým dotykem
ve era zasnouben jsem
se svým osudem
***
(v nováno Vladimíru Vysockému)
Stojí malý Hamlet pod v ží Kremlu
Malý Hamlet na dlažb co prý znamená sv t
Stojí
V ruce má hlavu šaška – politika a íká
Být i nebýt
o to tady jde
Být
Ur it být
Být a porazit všechny m íže lágry a chlast
Být
žít a porazit i sebe
porazit všechny
Však jednou
Možná
Zachránit vlast
Je to už dávno co stál Hamlet p ed Kremlem
S kytarou v ruce zimou se t ás
Flašku svou dopil
vzpomínky seberem
odešel pry a s Ním
i jeho hlas
Už je to dlouho co stál Hamlet p ed Kremlem
te už tam nestojí a jeho sv t usíná
O jeho místo nijak se neperem
Co íci záv rem?
Snad jen
Spasiba balšoja
Volo a

Spasi
***
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Ne etl jsem Oživené hroby
Vid l jsem je…
V soumraku apokalyptického víru
slunce
mazlilo se s kone ky prst
vinné révy
Plakalo a o i m lo od plá e rudé
V soumraku apokalyptického víru
d ní
zrychlilo sv j tep
Nemáme kde spát!
Drogy a smrt a noci
prozvracené a zbyte né
Stejn jako Oni
.....
V soumraku apokalyptického víru
Jsem i já zbyte ný…
Malá maturitní romance
Mé myšlenky utíkaj jen k Tob
Jsi krásná v zá i reflektor
Navzdory minulosti
a jakékoli jiné dob
Sm ješ se
zášti profesor
Vždy jen Tob
dneska všichni tleskaj
a jen pro Tebe dnes hrají
A ráno až p jdeš spát
Snad vzpomeneš si na m
A bude se Ti o mn zdát
A nebo
v tom unaveném
raním zmatku
Zapomeneš
A mn zbude
jen fotka na památku
***
I.
Ach Magdaleno
Jak je to dlouho co jsem T vid l naposled
To ješt svítilo slunce
A Tob první žlutý list pohladil vlasy
Ach Magdaleno
Nikdy nezapomenu jak ses na mne tehdy usmála
Bylo po dešti
A Ty jsi von la po jablkách
I na tu dálku ze které jsem Ti mával
Magdaleno
Ach Magdaleno
Vlasy mi padají do ela
A za jejich oponou se zase hrají stejná p edstavení
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O kterých jsem snil
A která se mi nikdy nesplnila
II.
Magdaleno
Jsi nejkrásn jší kurtizána
V zapadlé ulici Jericha
Magdaleno poslouchej
Zlaté trubky Davise a Setchma
Hrají blues o naivit lásky
Poslouchej
Až dohrají kdekdo si T bude chtít koupit
Magdaleno
Jsi krásná
***
Gramofon ráno smutn hrál
Starý madrigal
Co se hrává p i svítání
Aby básník nebyl s Ránem sám
Do dlaní jsem vzal pírko
A poslal po n m psaní
Do nález a ztrát
A mne nehledají
Že jsem se schoval
A tam, kde jsem, jsem rád
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