Pøípitek
U je to tak.
Dvanáctým èíslem uzavíráme magický KWR* a slavíme.
Slavíme 5. výroèí Vendryòského poetického magazínu Weles.
Oslavte jej s námi!
A ponìvad sleèny rubriky kajsi za synkama honí,
o Vai spoleènost se budou tentokrát starat:
Vere naich východních sousedù,
rozhovor s básníkem Vítem Slívou, který je tu u desetkrát déle,
úryvky z jeho deníkù,
dále pak
poetické debuty z nejmenovaného brnìnského gymnázia
a pøedevím
ètyøi desítky autorù, kteøí na tìchto stránkách dosud publikovali
a pøijali pozvání k tomu, aby se s Vámi podìlili
o posledních pìt let svého (literárního) ivota.
Do nového tisíciletí i dalího KWR
buïte s námi,
jsme rádi, e mùeme být s Vámi.

Za Weles
Vojtìch Kuèera

(* Kulatý welesùv rok  pozn. redakce.)
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Sedem
Subjektivní prùøez
souèasnou tvorbou mladých slovenských básníøek a básníkù
Autory oslovil Michal Dzúrik
Uspoøádal Vojtìch Kuèera

Slovenská poezie není pro èeského ètenáøe vìcí zcela neznámou. Pravidelnì se s ní mùe
setkat pøedevím na stránkách zlínského èasopisu pro souèasnou poezii Psí víno a pokud
si dá urèitou práci, objeví na knihkupeckých pultech i nìkolik pùvodních slovenských
básnických sbírek.
Následujíci stránky, pøedstavující sedmièku autorù ve vìku dvaadvaceti a sedmadvaceti
let, nemohou a ani nechtìjí pøinést ucelený pohled na souèasnou tvorbu mladí generace
naich východních sousedù. Mohou a chtìjí jen rozhrnout mlhu na høebenech pøeshranièních kopcù, která i pøesto, e nìkdy pøes ní není vidìt více ne na pár metrù, nám nezabrání
tuit, e i na druhé stranì rostou jablonì, hrunì nebo oøeáky ne nepodobné tìm, jejich
plody ochutnáváme u nás.
-vk-
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Po vode neujdem
Viliam Kanis

Môj roèník / Opis búrky

Rovina

Skôr ne sa ma dotkne, musím ti ete
poveda,
e dávno predtým, ako som sa narodil,
vymrel môj rod
po meèi
a ty si rovnako stará.

Zakaria, telo z môjho tela,
zvuk môjho hlasu.
Rovina, rovina, rovina.
Nikde nablízku ani len náznak vrchu,
vetra,
kalue. Môj súkromný
pohyblivý tieò pod nohami, keï
kráèam popraskanou
škaredou hlinou,
ktorá kedysi mala by po¾om.
A z konca hánky
zotretý pot. Z poh¾adu vyèítaný
biely zväèujúci sa dom, dve stolièky,
stôl na troch nohách

A teraz opis búrky:
Bohovia sa jedujú.
Skoèili si do brád,
nabíjajú svoje gumipušky
krúpami a p¾ujú rozhnevané dade.
Pod odkvap zahrmení psi si odvrtia
chvostom celú túto nostalgiu,
aj toto poèasie, do ktorého
by sa ani sami nevyhnali.

a nebezpeèný, nekoneèný labyrint
štyroch stien.

Skôr ne sa ma dotkne, musí ete
vedie,
e nie som podhodený,
ako som hovoril,
do potoka v plienke a košíku,
ale normálne náš
a predsa len som o trošku starší.

V miestnosti, v ktorej strede
stojí sklený ståp
s jazvou neroztaveného kremeòa
ahajúcou sa v grimase od ucha k uchu,
mám zrazu ústa plné
divých, neznámych piesní,
èudesných slov, z ktorých kadé
ma môe udusi.

A teraz opis:
Bohovia si podali ruky, vytiahli
tamprlíky a f¾aku odleanej
manny.
Obloha je èistá, má farbu
teplákovomodrú.
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Na Vianoce

Nejaký veèierok

Zjes oplátku
s medom a cesnakom,
omrvinky zhrnú
do papierovej
vreckovky.

Diea posadené do kúta
pod obrázky svätých.
Èisté,
èisté.
Niekto rozpráva svoje
¾ahkotonáne vtipy,
niekto dojedá
vetkými masami mazaný
chlieb a niekto
vypadol hneï ráno vyvenèi náho
zlého
ApokalyPsa.

Hrsou soli cez ¾avé plece,
pokia¾ to dovolia rozmery stola,
trafi diabla do oka.
Aby ten budúci
bol o nieèo lepí.
Pozrie sa
do zakalenej dúhovky
vianoèného kapra
a uvidie

Èisté diea posadené
pod obrázky svätých,
do kúta.

dokorán otvorené
rybie nebo.

Déjavuuje.

Na juh

Doll

Biela v susedstve bielej,
a ešte stále padá.
Na hruške sa pred rokom
obesil tulák,
z tej sa nepáli. Bola
si tu.
Bola si tu, v snehu pod oknom
som videl stopy
smerujúce na sever.

Bábika s hlavou z porcelánu
plnou kaderí
u trochu påzne.
(Poh¾ad...)
My precious dolly,
za vlasy vyviazaná z okna.
(... na...)
Spredu aj zozadu je mesto
obkolesené po¾om.
(... vytrhané vlasy...)
Z pravej strany, z ¾avej strany,
mesto obkolesené po¾om.
(... v gumièke.)

Vymenila si obrus,
vyvetrala miestnos, na stôl
si poloila dva mlynèeky.
Jeden na èiernu
a jeden na bielu kávu.

tyri tvrstony z
kukurice.
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Architektúra tejto izby,
Handmade

V nede¾u
V pondelok jeden
bezchybne obleèený dentlmen
omylom vykroèil do práce oknom
a cestou dolu sa
tváril trochu zmätene a trochu astne.
V utorok ho jedna
bezchybne obleèená dáma
nenasledovala.

Steny sú zo VŠETKÝCH TÝCH ROKOV.
Zaprášené, nahádzané na
seba ako zlacnené KNIHY, postupne
sa na ne zabúda.
Podlaha...; OBYÈAJNÁ
HÚPACIA SIE upletená z HORÚÈOK a
narkotického jazyka, na nej
DÁVNO nemoderný NÁBYTOK
z tlejúcich SPOMIENOK;
nehasených,
... nepálili.

V stredu som chcel
s chlapmi víno jes, chlieb pi
a mono na vodu sa premeni,
vo štvrtok chlieb nepriviezli
a víno sa skazilo.

----Som u posledný zo vetkých, èo tu
vydrali a kvapkajúci kohútik má
INŠTALOVANÉ SITKO proti vodnému
kameòu.

Piatok bol podivne pokojný.
V sobotu sa
obloha roztancovala
okolo jedinej hviezdy,
niekde sa narodil krá¾.

Po vode
neujdem.

V nede¾u prileteli kobylky.

MUSÍM DREVOM.

Viliam Kanis se narodil roku 1975 v Trnavì. Vystudoval Ekonomickou univerzitu
v Bratislavì. Je øeditelem samizdatového vydavatelství Afterdog, které se specializuje
na vydávání nízkonákladových minisbírek poezie a èasopisu Kýblik. Publikoval
v èasopisech Dotyky, Hrana, Psí víno a jinde. V roce 2000 debutoval sbírkou Zakaria
(Vydavatelství SSS, Bratislava).

5

Piate obdobie
Lucia Eggenhofferová

Po prvé
Ráno je moje leto
a veèer tvoj
sneh
Padá ako z
potrhaného neba
Len tak som a chcela
Celú veènos prejs
a potom spä
Veèer má chladné
oèi
Ráno ti trhám
púpavy a kradnem
med
: predstavujem si e
snívam
a e si to potom
aj pamätám :
Lúke preskoèilo
z koníkov
Had do nej píše
ve¾akrát S
ako Slnko Svet a Smiech
alebo zoStaò
: prestavujem si e
snívam
a e hneï ráno
všetko zabúdam :
Veèer je moje leto
tvoje telo
a ráno môj
smiech

Po druhé
Z internátnej izby
vidno strom a to je
to jediné èo sa
za celý rok mení
Vypínam vystrašené
svetlo
: sníva sa mi e
som rieka
a nikto do mòa
dvakrát nevstúpi :
Je ticho
ako keï rastie
mach
Strom má z jednej
strany zelenú
vtáky poslušne
prechádzajú na juh
: ena sedí na
pni
ved¾a nej pes
èierny a väèí
ako on sám :
Jedného dòa
ma pozdravia všetci
len ja sa
nespoznám
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Po tretie

Po tvrté

Hovorí sa tomu depresia
alebo boles
boles boles
Potom sa smeje
a kašle
ko¾ko vládze
Ani neviem preèo
: zrazu mám
plné ruky
hliny
a vymý¾am si
svojho èloveka :
Boh vie
èo nevieme
nás to prebolí
Hovorí sa tomu
jar leto jeseò zima
alebo to piate
zlé obdobie
: si pred zrkadlom
a prší
ako ani nechcelo :
Keï sa svet
unaví oprie
sa mi o èelo
Mono sa raz
z teba naèisto
zbláznim
poviem veselo

Je krik
Ako keï na
internáte zvracia
utorok
Dua sa mi snaí
spamäta
Medzi dlaòami èaj
rozosmiaty rumom
Spomienka si prichádza
len tak
vôbec alebo
neskoro
: pozeráš z okna
hviezdy pália
ako moje zboòované
chilli :
A to sme si na smr
ešte nepripili
a u sme
svoji
: na lúke mi okolo
krku viae púpavy
a krièí
toto sú naše
medové :
Hovorí sa tomu
láska alebo
uštipni ma
Hovorí sa tomu
jar leto jeseò zima
Èaj dodýchal
Je ticho
had píše ešte
jedno S
z kalendára rýchlo
vyškrtávam dnes

Lucia Eggenhofferová, narozená roku
1977 ve Velkém Krtíi. Studuje na FF
Preovské univerzity obor amerikanistika / anglistika. Publikovala v Dotykoch, SMEplus, Slovenských poh¾adoch, HRAne, Psím vínì. Spolupracuje
se Slovenským rozhlasem.

Po piate
telegram
zlé obdobie
koniec
.
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Doslovný ako smiech
(Ukázky z cyklu)
Ján Gavura
1
Ten, èo odrazu mohol h¾ada,
našiel stopy,
ale boli to len stupaje dlhšej a kratšej
nohy.

Nezablúdiš,
kde cestu naznaèujú sluhovia
odseknutým jazykom.

Tomu, èo mal rozum, z hrste
vyletel drozd, no rozbil sa
o ulicu Kafarnaumu.

5
Ten, ktorý tu u bol,
keï som ja priiel,
musel ma kou a na nohách remienky
do nepohody.

Tomu, èo rozprával
k malým kouinovým zvieratám,
pristala márnivá tvár blázna.

A potrebu prehlui náreèia,
ktoré sa ïalej kríili a stále viac
a stále viac hovorili scestne,
a nie o ceste.

Ten, èo z fontán bral mince,
a keï ich prehltol, stali sa
dobrou menou.

Prebudená
duša nenašla pokoj ani v tele
bezchybných.

A ten, èo z Ikarí,
z dediny dlhých noov
zobral si nevestu, jednoducho
dopåòa mozaiku.

A keï ju do koe zviazal,
vyiel prorok, obdarený túbou po hline
a monosou mlèa.

2
Krajina hada je tichá.
Iba kedy-tedy dejiny zasyèia
ako mlieèna koa.

6
Ak si
so sebou aspoò chví¾u,
je to na tebe, choï.

Podoby pádov sa nezmenili od doby
Krá¾ov, azda len trocha noblesy
pod¾ahlo móde.

Dvakrát tyridsa hodín,
bez spánku,
za daïa (a vo mne).

(strmé steny svietia
striebrom umorených vreteníc)

Dvakrát tyridsa hodín (a vo mne),
ale málo.

Vrátil si sa.
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9
Doslovný
smiech, do posledných slabík jediný.

Sám sebou zmätený
(a vo mne)
vracia sa prorok púou s pokrèenou
hlavou Salomé.

(kde je tvoj poklad)
7
Jedna
z pädesiatich piatich
malých uoviek
sa skrýva. Medzi jej okom
a mojou dúhovkou
je priezraèný most.

Veselá, miloval som a, prenasledujú ma
ako moru.
Tak radšej v pokoji zomri.
Blízki, boli ste mi na potechu.
Umrite pokojne, potichu.
Verný, èo márne èaká, bolo by lepie,
keby a arha utratil.

Medzi jej lovením a
jej ulovením je nieko¾ko nejasných miest,
take tejto vete neporozumiem.

Ak ete oslepím oèi a darujem ruky,
budem u celý tvoj?

Aj keby som na kolenách
prosil, obral pod bránou
a modlikal,
nikto viac tie slová za òu nepovie.

10
Za poslunos
dostanú hady zárez do koe.

8
Uovke sa sníva
o pravde. Má podobu
prehåtanej myi
spomalenej trojuholníkom oka.

Vymyslia trest zvodcovi Eurydiky:
vèely zhynú, zabudne budúcnos,
mor vrahov
ho strávi na ostrove Keós.

V púšti sa postaví
proti beduínovi, ktorý si raz
v èase osvietenia spomenie
na rýchly, rýchlejší a najrýchlejší strach.

A zabijú ju.

Deom bude
viaza päty, ale sám bosý
v horúcom piesku padne.

Podlomili by sa pri prvom
dupnutí. Pri prvej krivej tvári
by ahali spoza sáry dýku.

Nohy neznesú
to¾kú nenávis.

Ján Gavura, narodil se roku 1975 v Popradì. Vystudoval obor sloventina / angliètina
na FF PU, v souèasnosti pracuje jako interní doktorand na katedøe slovenského
jazyka tée univerzity. Píe básnì, povídky, studie a recenze. Publikoval v èasopisech
Dotyky a Romboid.
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Dovnútra obrazu
Nóra Ruièková

Albínka

Zrastlica

Sviatok sa zavàtal na novom mieste
prenasleduje ma trhlina
s darom
obal je náplòou
ivotné náplne vákuované
pred nepriaznivými vplyvmi umàtvené
samotný dar –
zaèína poh¾adom v èase
nevtieravo ako list na strome
impresia svetla na tkanive
bliká – potvrdzuje, popiera
moju rozpustnos:
na dne akvária zámka
pod vekom ïalí
povrch

Svetlo mi v èiernom krku uviazlo
strom sa ¾aká a mojím okom ako svojím
bliká
jeho kanibalské srdce by ma mohlo ma:
ku káblom ústa priloí
dutými vlasmi zo mòa
prebytoèné svetlo 
Strom sa mi v cudzom mäse zasekol
ohybná kos  krehkú auru napína
nebom-mäsom sa íri neudrate¾ná
puklina
a tak sa vyvíja
e jazva po nej bude priamoèiaro-èistá
e teplo by ma mohlo milova
keï svetlo ma len mýli:
otvorím mu tvár – dvojlistú
a bledú voèi oèiam

Náhodné stretnutia
V návnadisku plytèina
od povrchu ku dnu zrazenina
obyèajná mláka
z nej príslušné ústa
úseène
upíjajú
po krajkovú obrubu
èo sa ahá v prachu

Vytiahne mi z tváre
vetky èrty tváre
do èiarky a do kroku sa prepadnú

Reprezentaèný portrét
slepou èasou tváre
zhmotnený dovnútra obrazu
priezor prisatý k vákuu

návnady prepichnuté háèikmi
fuèia  celkom tenko pískajú
úlovky zovreté bublinami stúpajú
voda ich chytá do svojich úst
dôsledkom je
hladina
matná a suchá

prihládzam opakovane
zrazu strhnem
povlak s otvoreným vzorom
èo mi odèerpáva farbu
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Trompe-¾ oeil

xxx

Na mieste lampy srdce ve¾ryby
visí na hrubej ile
pokryté fosforeskujúcimi škvrnami
vystrekuje presné dávky svetla
piní vetko èo zasiahne
ale funguje ale samo nevie ako
iba tie škvrny na povrchu nesedia:
to nie je oblek s màtvym vzorom
na príli ivom tele
môe ho reza a leti ako achát
ale škvrny sú stále tu
stále s rovnakým dôrazom
Mono to ani nie sú kvrny?
Mono sú to póry
v èase diastoly také ve¾ké
e do jedného pokojne strèí celú ruku
poèas systoly ju nevytiahne...

Uhryznem jablko
stiahne sa
naplnené pocitom prvotného strachu
vyfuèí
hryz odvisne na zdrape koe
nepremenený
pred sústom vynájdené jeho ostrie
za ostrím kráter
v láve zamrznuté gesto
také prchavé
e ho mono povaova za predstavu
takú naliehavú
e ju mono realizova

Nóra Ruièková se narodila roku 1977 v Bratislavì. Studuje malbu na Vysoké kole
výtvarných umìní v Bratislavì. V roce 1998 debutovala sbírkou Mikronauti, v roce
2000 jí vyla druhá sbírka Osnova a útok (obì vyly v alternativním vydavatelství
Drewo a srd v Banské Bystrici).
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To¾ko vlhkosti
Peter Bilý

Ústa
1.
Neviem, e viem. Niè ma neprinúti necha
oko vo f¾ai od liehu. Minútu pred tvojím
príchodom odchádzam. Odchádzam?
2.
Osem týdòov v salóne: s pierkom
v ústach (som) odstrihával tàne tupým
ruiam a smial (som) sa z èrepov na stoloch.
V nede¾u zazvonil telefón: jachtavo
mi povedala, e ráno nali
pod otvoreným oknom màtveho
motý¾a.
3.
Ešte raz. Skôr ako by z vlhkej rukavice
vyrástol broskyòový kvet
a z úst by ti vypadla deravá minca...
4.
Stále na juh. Preu vetko naposledy,
obráti cestu hore prázdnym dnom
(zopár krytálových usadenín), nájs
spálené hniezdo, v ktorom spával strieborný
pavúk, a dorazi do zrkadlového mesta.
5.
... viem? K¾uèka je zlomená,
detstvo spí kdesi v starej, hrdzavej studni
a nikto sa u nepýta preèo. Ako
keby to bol niekto iný.
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Allegretto

Malinconoia

Z mesaèného svitu
chytám ¾ahký úpal.
Èasu je tak málo,
voda stúpa...
voda pod nohami
horí.

1.
Vosk a perie. Zelený lúè za hranicou
labyrintu: zdanlivé nadh¾ady a poloia
na hladinu. To¾ko vlhkosti si
naije, a bude prosi
o obnaenie.

Ako dotyk
noènej mory...

2.
(...) Aj preto (aj)
ju pochovali do studenej
vody. Vykopa studòu pod sviecami.
Zabudnú.

Chladné víno do íl.
Noèný prievan do dverí.
Aby som dnes oil.
Aby som ti uveril.

Peter Bilý se narodil 4. 5. 1978 v Koicích, ije v panìlsku (Santiago de Compostela)... Poprvé publikoval v Literárnom ateliéri SMEplus (B. Hochel), potom v Dielni
Nového slova a v Literárnom týdenníku, Literike, Slovenských poh¾adoch, Dotykoch
a Ilúzii.
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Ja je niekto tretí
Zuzana Benková

iba

symboly

tuja na dotyk
stromom
štvorec v skale
a po inom
nazretí

èo je malé
vo ve¾kom
aj v malom
je malé
odtrhnutý motý¾
v polohlasnom kroku
dlaòou sa kåe
po lese
pohybom automatickej
håbky
bolí

dávno zabudnutá
faloná pieseò
iba zlomy
a jeseò
v nádobe
s farebnými sklami

premenlivá chu
obrazov
vertikálna slaná èiara
slzy
iba symboly

iba dôvody
modré
ako vrchnák
z atramentového
pera
sýte štruktúrou
a kruhmi
prázdne hrami

rovnako hlboké
a rovnako prázdne
rovnako smiešne
a rovnako smutné

prechod zo sna
do sna
medzitým váhanie
iba
vietor
v rozfúkanom
prievane

v studni èervík
iviaci sa
èistou vodou
zaniká

Zuzana Benková se narodila v roce 1976 v Pieanech. Vystudovala farmakologii na
Univerzitì Komenského v Bratislavì. Momentálnì pracuje v Banské tiavnici.
Publikuje zøídka (èasopisy Dotyky, Hrana).
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iné

ponáranie

platím za všetko
èo sa nepodobá

konèeky dotykov
bezoblaèné diea
v brehu
kamenné

za vetky èiarky
a bodky
v polovetách

polodlhé ticho
mierené
do stredu
šachovnice

je príliš skoro
na bdenie
a prineskoro
na sny

vo veiach chladných
chcením
nemenných

na konci krajiny
za poslednými
tvarmi

trestajúcich
ako boh
v krídle
zabudnutom

milova sa v krídle
vrany
uletenej
na svitaní

za sklom

brehy

iba raz

vosk ku svieèke
pripútaný
jediná klávesa
pod prstami
chladí

zelená
v dotyku
trávy
celkom malý dôvod
ruky
dotknú sa
len farby

nechaj ma odís
k brehu
vo víre spáli
severnú
nehu

celkom blízko
zvuku
stiahnu sa
spä

dosvieti a splynú
s òou

nikdy
predtým
nevidie

ja je niekto
tretí
èo sa obèas
mihne
cez priestor
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Poh¾ady vade
Michal Dzúrik

xxx

Kliklok

(Z cyklu Gafe)
Zimopsiska strieda letopes.

Prúdi èoraz viac tmy,
noci sú neprívetivé.
Cez deò domy, výahy
a niektorí neznámi.

Kadý nebojácny kocúr
kadý deò drgne do klbka,
aby sa mu o òom snívalo.

Vyèlení sa ten,
ktorého chcem nepozna,
ten s jediným menom,
s jedinou prezývkou.
Ten, ktorý prináa neastie,
gafe.

Pomedzi všetky tie zvery
plazí sa veta:
U dávno nie sme sluní.

Preto stále noví blázni
padajúci za hranu tohto papiera,
tohto domu na okraji stredu,
tejto chvíle pred zaèiatkom konca,
tejto ïalej sarajevskej noci.

Menia sa
šaty na svadbu
na šaty na pohreb.

Tkáèsky stav
vydáva zvuky.

Mlèíme.
Ako podstavec v Hyde Parku,
a keby sme mali da vetko
do polriadku,
nenapíeme niè.
Za medzeru dáme bodku.

Èiara je priúzka,
papier prive¾ký.
Popísa ho napriek tomu
mono znamená neklama.
Mono znamená oklama
toho, ktorého volajú gafe.

Letopes strieda zimopsiska.

Odís,
poèka, kým príde za mnou,
rýchlo sa vráti spä
a nepusti ho viac dnu.
Pokúsi sa.

Nesprávne príslovie
Ockova britva cez primúrené oko.
Prvé jej padlo na svetri od mamièky.
To od rodièov poèula príslovie.

Spozna toho, ktorý hovorí
mojím hlasom, mojimi ústami.
Sebou.
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Mnohonásobná presila

Akobykorida

Po-ma-lé pre-stri-há-va-nie
ple-ti-va
na Teufelovej vei.

Potôèik z lesa, nakàmený,
rúti sa dedinkou
smerom ku drustvu.
U¾avi si.

Poh¾ady vade,
len nie hore
a na chlopòu kabáta.

Pred kostolom
zvyšujúca sa kopa
vriec s pieskom.
Tridsa metrov nad òou
helikoptéra, kníše sa
kvôli výpadkom motora
a televíznych spravodajcov.

V taške
bolas bez gulí.
Tie vlastné u visia.
Gu¾ka chladí
viac ako zárubòa,
alebo nie?

Chlapèek vyjde z domu,
v rukách èervené vedierko,
rodièia v práci,
ráno mu nedali odpi z kávy.

Jedna nohavica dlhšia,
èie smiene obe.
Vo vrecku revolver.

Chce si nabra aspoò z tej,
èo sa valí po hradskej.

Poh¾ady vade,
aj na chlopòu.
Brko trèí.

Chlápätko, chlápä.
Vlastne ho chápem.

Z hrany na stranu
Slnko sa pokúa napodobni
to z Kusturicových filmov,
zapýrené ako vèerajie panny
si opatrne líha do kúpe¾a.
Na druhej strane obilné pole,
sèasti pokosené,
veï Sanchovi sa v stredu snívalo
o búrke v šerbli.

Michal Dzúrik se narodil roku 1973
v Bratislavì. Od roku 1997 pracuje
jako redaktor èasopisu Dotyky.
Publikoval v rùzných literárních èasopisech, v Èeské republice v Literárních
novinách a Psím vínì. éfredaktor
literárního ineditmagazínu Hrana.

Bezvetrie. Podveèer
mlyny melú pomaly.
A kriste: premý¾am,
èi som Don alebo kôò.
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a moll, B dur,
c moll, D dur
Korespondenèní rozhovor s Vítem Slívou
v èase jeho abrahámovin
Pøipravil Robert Fajkus

Leo Janáèek se narodil ve kole,
z okna se díval na hospodu a kostel.
Bohuslav Martinù se narodil v kostelní vìi. Poznamenalo je to oba. Ty
ses narodil v hospodì. Jaké bylo tvoje dìtství? Co jsi tehdy èetl?

z koòských nozder (a na èas konfesijnì
popletená hlava, k tatínkovu zdìení);
v pubertì sociálnì pubertální Wolker
Ale pak u, v deváté tøídì, za umístìní
v matematické (!) soutìi, vybírám si
astnou rukou: Heine (Písnì a lamentace), Apollinaire (Alkoholy ivota),
Hora (Èas, bratr mého srdce) A jsem
pøítelem poezie!

V místì, kde jsem se narodil, je dnes vinárenský záchod (rodný hrob?).
V tée místnosti mì, asi desetiletého,
uhranul dìtský psací stroj, jeho páèkou
sestøenka árka vtiskávala na líc papíru
èerná znamínka Krásy: jako bych byl
svìdkem Stvoøení Slova!
Dùleitá ètenáøská setkání: Timur  první
a nejsilnìjí ztotonìní s vidinou hrdiny
(a pøi sedmém ètení té knihy  s lampièkou pod peøinou, aby o tom tatínek
nevìdìl, zítra kola, kruhy pod oèima,
 drásavý pláè, e Timur nejsem, aèkoliv partu mám a na místì dobrého skutku jsme po sobì zanechali rudou hvìzdu namalovanou rajským protlakem
z tuby; ale jen jednou, protoe soused
nám za to ulechtilé pøemístìní døeva
vylál); v páté tøídì Husitský král  zjevení milostné minulosti, poetické páry

V osmnácti jsi ze Slezska pøiel studovat do Brna. Následovalo manelství, tøi dìti. Jak se s rodinným vytíením snáeli tví milovaní Holan
a Halas? Chtìl ses literatuøe vìnovat i teoreticky?
Rodinou se pøevánì zatíila má velkosrdcí ena, a já jsem se výbornì snáel
s Halasem a Holanem; ale i s jinými, zejména pak se svými áky  Za to, e
jsem se nestal pavìdcem, vdìèím tomu,
co jsem zdìdil po rodièích, a  docentu
Palasovi. Co toti: Studium na filozofické fakultì mì posedlo literární vìdou
a pøineslo monost ucházet se o místo
interního aspiranta, jene  s ïáblovou
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podmínkou: Vstup do KSÈ! Boj
mravnosti s tubou tehdy nepominutelnì ovlivnil vedoucí katedry, na ni bych
byl mìl nastoupit, doc. Karel Palas; dùvìrnì mi sdìlil, e kdy kdysi stál pøed
podobnou volbou on, pokuení odolal
Ostatnì netrvalo dlouho a bylo mi jasné, e svými schopnostmi patøím nikoliv
na vysokou, nýbr na støední kolu. 
Dnes jsem (nezaslouenì, ale pøece jen,
tak trochu otcovsko-bratrsky) pyný na
nìkteré své áky-badatele, pøedevím
na literárního vìdce Jiøího Trávníèka
a klasického filologa Petra Peòáze.

kém undergroundu, s hudebními ukázkami A po jednom takovém zasedání IV. cenové skupiny si mì vzal stranou syn vojáka z povolání: Pane profesore, tatínek vám vzkazuje, e si máte
dávat pozor 
Rozdíly mezi mladými 70. a 90. let se
mi zdají nepodstatné. Zkuenosti potvrdily, co pøedstava øádu a potøeba spravedlnosti vnukaly vdycky: e mladí jsou,
navzdory promìnám èasu, stále pøiblinì stejnì dobøí. A tak jediným dùleitým
rozdílem mezi mou první a poslední gymnaziální tøídou, který nemohu nevidìt, je
osmnáct let mého stárnutí.

Vìtinu let, kdy jsi pracoval jako profesor èetiny a latiny na gymnáziu
Slovanské námìstí, jsi proil za normalizace. Bylo pro tebe uèitelské
pùsobení zdrojem svobody? Vidí rozdíl mezi mladými v 70. a 90. letech,
resp. mezi svou první a poslední gymnaziální tøídou?

V poslední dobì byl nìkolikrát mediálnì pouit pojem královopolský
okruh èi skupina kolem Víta Slívy. Co si pod tím pøedstavuje ty?
Tvé jméno bylo rovnì spojováno
s pohostinskými zaøízeními v Brnì-Královì Poli, s vinárnou U Svatého Václava, s restauracemi Bajkal
a U Hloukù. Mohl bys na nì krátce
vzpomenout?

Ano, láska ke studentùm mi dávala pocit niterné svobody a nikdy mì nezklamala. Jeden pøíklad za mnohé: V první
polovinì roku 1978 jsem byl studenty
øecko-latinské tøídy IV.D pøizýván na
jejich veèírky v salónku restaurace
U Sadu (dnes U Hejmalù); tam dumasovcni polemizovali s hugovci (patøil
jsem k tìm druhým), tam byla na èerno instalována výstava obrazù mladého absolventa naí koly Alee KnotkaVarana, tam jiný absolvent Ondøej Hájek-Chlýf pøednáel o tehdejím èes-

Královopolský okruh Z moných
odpovìdí ta nejpodivnìjí: Jeho prapùvodkyní byla paní-soudtuka Nevoránková, která v 60. letech pracovala s mou
enou jako dìlnice v Prádelnách a èistírnách mìsta Brna; kdy jsem, otec tøí
malých dìtí, po ukonèení vysoké koly
hledal v létì roku 1974 místo, vstoupil
jsem s Janou do kanceláøe rozmisovací komise odboru kolství MìNV
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a tam  ona! Komisnì nám podala ruku
 ale zanedlouho jsem byl uèitelem na
gymnáziu v Královì Poli, svém bydliti Jako podìkování kvìtiny pøijala, bonboniéru ne (Pro dokreslení doby: nìkteøí mí kolegové, dokud o této náhodìnáhodì nevìdìli, mì povaovali za reimního picla )
(Pøece jen jiná odpovìï: královopolský okruh = k dnenímu dni 19 vydaných kníek + 2 Ortenovy ceny.)
A královopolská pohostinská zaøízení?
V momentkách: Bajkal, prosinec 1993,
pøedvánoèní besídka s nìkdejími áky-nynìjími pøáteli; do archu papíru, na
nìm je strojopis mé básnì Svatováclavský chorál I, pøibaluju jako souèást
novoroèního pøání  plátek tlaèenky, kterou mi právì pøivezl bratr Jiljí Komplementárnost!  Jene F. X. Halas,
tchán Karla Mikuly, jeho rodinì byla
tato nadílka urèena, prý usoudil: Pohanství!  U Svatého Václava, o pár
let døíve; pøicházíme z Bajkalu, já namol. Je zde, v kruhu svých svìøenkyò,
vysokokolský uèitel Dr. Sparling. Kdy
mu jedna z nich, má bývalá studentka,
sdìlí, kdo jsem, øekne: He doesnt look
like teacher  U Hloukù, podzim
1998. Neuèím u na gymnáziu, nebydlím u v Brnì Vítá mì okruh úsmìvù: pøátelé nadliterární.  Srdcem je
buím!

vat, tam pøedávat mohu, a jak málo
z toho, co tam pøedávat mohu, tam zùstává uchováno.  Po dvou letech se
vak zdá, e mé volání není na pouti:
slyím vzdálené ozvìny!
Neèekané a usmiøující bylo setkání s hluboce vnímavou, básnickou duí ètrnáctileté Hany piláèkové; porota jedné
regionální ákovské soutìe obela pøimìøené ocenìní jejích básní s dodateèným vysvìtlením, e z nich usuzovala na
autorku zralého vìku
Opravdovým tìstím je pro mì v Mladecku hudebna vybavená pøehrávací
aparaturou vèetnì zesilovaèe: má soukromá koncertní síò, mùj varhanní kùr
na vrku kopeèka, vysoko pod nebesy!
Pøi psaní odpovìdí na mé otázky má
moná vedle sebe otevøenou láhev.
Jak podle tebe ovlivòuje alkohol imaginaci a tvorbu?
Za sebe a empiricky: Do urèitého, nevelkého mnoství alkohol imaginaci podnìcuje, vytváøí spoje, které se jako pìkné a trefné jeví i pøed støízlivým soudem. Nebývá jich ale mnoho.  Pokroèilejí stadia opojení pak plodí vere,
o nich jsem sice ve chvílích jejich vzniku a extaticky pøesvìdèen, e vyslovují to smrtìnì-nejrozepnutìjí poznání, a zuøivì si na nì pøísahám; po vystøízlivìní je vak vìtinou stejnì zuøivì
zaèmárávám.  Jen výjimeènì se stává, e z nejzazích konèin obluzení povstanou slova, jimi u ani nejèistí vìdomí nehne.  Nìkteré texty mají zase
tu vlastnost, e a u vznikly v jakémkoliv stavu, mìní svou podobu tam
a zpátky, jak se je snaím v detailech
dotvoøit jednou s pomocí alkoholu a po-

Po více ne ètvrtstoletí ses vrátil do
rodného Opavska. Uèí na základní
kole v jesenickém podhùøí, v Mladecku. Èím jsi tam neasten, èím asten?
Základní kola mì zprvu frustrovala tím,
jak málo z toho, co bych moh pøedá-

20

Korespondenèní rozhovor s Vítem Slívou

jinou pravdu nezná. A pravda, která není
celá, není pravda.  Pokud jde o mé kníky: nejene nejsou mou katolickou konfesí pøedznamenány, ony ji místy popírají. Vìøím vak, e jejich ateismy,
blasfemismy (a vulgarismy!) jsou dùkazy nejen o slabosti mé konfesní víry,
ale také o nutkavé potøebì pravdomluvnosti a o tom, e co je bohaprázdné, je
i dìsuplné, bysi smyslùm libé.
A mohu vìøit také tomu, e Vìøím je
ménì úplné ne Tak rád bych vìøil
úplnì!?

druhé bez ní: a mùe jít tøeba jen
o støídání dvou pøedpon u jednoho slùvka. Take se skoro zdá, e koneèný,
správný tvar básnì by mohl být nalezen a v dvojstavu støízliva a opilosti, chá!
 Co je mi ale na alkoholu nesporné: e
je vcelku spolehlivý indikátor nejslabích
míst v textech psaných za støízliva. A diktátor zkratky. Té nejkrajnìjí.
Na rozdíl od nìkterých jiných autorù nejsou tvé knihy jakoby u pøedznamenány tvou katolickou konfesí.
Jak vnímá vztah víry a umìní?

Ke které své knize má nejrozporuplnìjí vztah?

Èím hlubí víra, tím vyí umìní  :
takové vyjádøení vztahu se mi líbí, pøestoe (ne! protoe) je matematicky (ne!
schematicky) jednoznaèné Pravda
vak nebývá líbivá. Bojím se, e vyznávaná víra nutnì brání tomu, abychom
v básni, kterou se chceme sdílet, sdìlili
pravdu o sobì celou. A poezie ádnou

Jednoznaènì k prvotinì Nepokuj hodin.
Co by zbylo, kdyby se z ní vylouèilo ve
holanovské? A horoucnost, z ní se,
pokud si vzpomínám, rodila: tu skoro
necítím! Zchrnul jsem já, nebo je odjakiva zchrnutá ona?  Kdy jsem v ní ne-
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dávno hledal básnì, jich bych se mohl
zastat (pøed sebou samým) dnes, nael
jsem jich pìt (Noli tangere: zákon, Teèky, icí stroj, Nalezená báseò a 24.00).
 Je mi jí ale líto, jako mládí, které v ní
leí pohøbeno.

Jak se dívá na stále èastìjí pøíklon
mladé generace k vázanému veri
(tøeba N. Holub, P. Èichoò, T. Reichel, O. Slabý, V. Rosí)?
Se sympatiemi! Kromì pøirozeného puzení, daného tvùrèím zaloením, tu mùe
hrát roli pøesycenost obligátním volným
verem èasu minulého nebo i potøeba
dokázat (sobì i ostatním), e jak (v technickém smyslu) psali Velcí, tak umím
psát také.  (K tomu vemu se toti hlásím sám: podle sebe soudím )

V poslední dobì píe více ve vázané
formì. Proè?
Moná se takto bìhem 90. let prosadily
mé muzikální sklony: vázaný ver a pevná básnická forma mi korespondují
s harmoniemi a vypracovanou stavebností klasické hudby. U vázané básnì
snadnìji podléhám (klamnému?) dojmu:
Tak to muselo být vyøèeno, jedinì
tak!  Nejniternìjí hudebnost je (vedle sémanticky kondenzovaných rýmù
typu kadý sám  bùhvíkam èi asonancí typu ad infinitum  pøítoky minut) v nìkterých øetìzcích slov hláskovì instrumentovaných; ty nejsou výsledkem pøízdobného hraèièkaøení, mechanické kombinatoriky: zcela spontánnì se odkudsi vynoøily do vìdomí a sugerují (vyjevují?) hlubinné sepìtí zvuku
a smyslu slov (Léto oblé jablko, strýèek èert / v snìhu vysyk stopu).  Proè
jednu báseò napíu ve verích volných
a druhou ve vázaných, poøádnì nevím,
snad rozhoduje to, jaký je rytmus prvního zvukosledu Pøedstavuju si (troufale), e podobnì je hned na poèátku rozhodnuto, ve které tóninì napíe skladatel hudební dílo: on to tak slyí (Poloertem: vázaný ver je dur?)

A jak se dívá na sílící vliv jakéhosi existenciálního minimalismu
v dnení poezii (mám na mysli napøíklad P. Kolmaèku, P. Hruku, ale také V. Kuèeru a nového P. Èermáèka)?
Rovnì se sympatiemi, pøinejmením
pokud jde o základní pøístup: k básnické
tvorbì mi vdycky patøilo úsilí vyjádøit
co nejvíce co nejpodstatnìjího co nejmením poètem slov. V konkrétních pøípadech je pak hodno pozoru, do které
existenciální dimenze se tímto minimalismem podaøilo proniknout.
Budi mi ale dovoleno zdret se zde pomìøování jmenovaných autorù z takto
ultrasubjektivního hlediska a místo toho
doloit svùj zpùsob minimalistického psaní trojmikrobásní Synáèku atd., která je
existenciálním koncentrátem v poslední
dimenzi mnì dostupné:
Synáèku v dìloze! / Tatínku v truhle! (Volské oko, 1997)
Synáèku v truhle! / Nitrodìloní tatínku! (Na zdech stíny osik, 1999)
Synáèku-tatínku / v úmrtním dìloním lùku! (Rodný hrob, rkp.)
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Praktický ivot? Obrovská koule vrhá
obrovský stín.

Pravidelnì jsi vdy proèítal literární
periodika. Kterých kritických názorù si cení?

Co se ti v tvorbì a ivotì nejvíce povedlo a nepovedlo, co tì zklamalo,
co mile pøekvapilo?

Tìch, které vyplynuly ze silné empatie
a jemné analýzy zároveò. Rozum i cit
jásají nad interpretacemi, jaké podávají
Jan tolba, Milan Exner nebo Jiøí Trávníèek: to jsou spolutvùrci básnických
svìtù!  S nadením nad kadým øádkem jsem ovem èetl, jak ví, i recenzní
studii o tvém Sivém køiku od Pavla Hruky!  Mojmír Trávníèek mi zase imponuje tím, jak se (spontánnì?) soustøeïuje na to dobré v posuzovaném

Moná se mi povedlo nìkolik delích
skladeb (pøevánì ve vázaném veri)
a nìkolik (ultrasubjektivnì!) obsaných
mikrobásní (pøevánì ve veri volném);
jistì se mi vak nepovedlo, oè bych stál
nejvíc: velikostí básnické pravdy a krásy se aspoò na 50 honù pøiblíit Holanovi.  Zklamalo mì (nerad to pøiznávám)
odmítnutí a pominutí sbírky Na zdech
stíny osik kritikou; mile mì pøekvapilo,
e nìkteré mé vere mohou vzbudit pocity, z nich se slzí.
Potìstily se mi dìti: ijí køesansky
dobøe s opravdovostí a samozøejmostí,
jakých jsem nebyl nikdy schopen; co se
mi nejvíce nepovedlo, je udret svùj ivot v celistvosti.  Zklamal jsem se sám
v sobì: zaprvé (zanulté!) tím, e jsem
nedostál manelskému slibu; a udivuje
mì, e ti, jim jsem ublíil, mì nezatratili.

Jak vidí vztah duchovního rùstu
a praktického ivota?
Mùj duchovní ivot dorostl k svému úplòku, kdy mi bylo asi dvacet; poté ji couvá, vzdor obèasným pokusùm zastavit
to: kajícnì-prosebný tøídenní pùst (totální, i od vody) o Velikonocích 1982 jsem
zopakoval jen jednou, víckrát ne; èetba Bishopovy knihy Den, kdy zemøel
Kristus tìsnì pøed tøiatøicítkou byla
vroucí, nicménì neúèinná; absolutní abstinence od alkoholu trvala jen rok a pùl
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Z knihy Dnìní
(19802000)

Vít Slíva

[456] Psal1 LÙNA, aby mohl zemøít o úplòku2.
[456] Je u mìsíc po pohøbu, ale mùj syn3 sedí na stromì, èervenou lampu má
pøivázánu na vihadle a rozhoupává ji do vìtích a vìtích obloukù.
[498] Jít po ulici a znièehonic se rozplakat tìstím.
[514] Vidìl jsem dívku, která pøi slovech neuveï nás v pokuení, ale zbav nás
ode zlého vrtìla boky a dívala se dolù, jak se jí vlní spodní lem atù.
[518] BÁSEÒ UKRADENÁ PETROVI4: Poslechni, kdy jsem tehdy øekl, e
v Holanovi je cosi ïábelského a pøitom se mi rozbila sklínka: to jetì il, ne?
[535] Nakonec jsem poklekl ke schránce hradecké pošty a vyslal signál Toté slunce
v 6.36.
[537] Ve chvíli, kdy jsem si øekl: Sesadil jsem ji, protoe byla na místì Boha, prohrál
jsem: nebo Bùh mi jednou øekne: V tvé pøedstavì Boha jsem nebyl. Byl jsem
v tvé lásce!
[552] Tá paní5 po èase vyjde ze své kanceláøe a vejde do kanceláøe øeditele. Kdy se
vrátí, dosti záhadnì a jakoby z jakéhosi tajného pøíkazu se mì ptá, proè to6 chci
vìdìt: Z osobních dùvodù. Pak neménì záhadnì mluví o tom, e Holanovu
urnu odnesl kdosi neznámý.
[598] O èlovìku lze vìdìt nìco: ale cítit jej lze celého!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Holan.
V pondìlí 31. 3. 1980 byl mìsíc v úplòku.
Lukáš, osmiletý.
Hrbáèovi.
Paní Horáèková v Pohøebním ústavu hlavního mìsta Prahy.
Kde je pochován Vladimír Holan.
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[606] Hrobník vdycky zùstane
z povinnosti k dílu;
stínem rýèe dosáhne
posledního z cílù.
[613] Z okna nade mnou nìkdo pískl. Nikoho v tìch místech neznám, a tak jsem se
neohlédl a el dál. Èím víc jsem se vak vzdaloval, tím bylo pískání naléhavìjí,
tím bylo zoufalejí  a neustávalo! Ani pak jsem se – ovšem! – neohlédl!
Tøeba i tak umím, ve ví dùstojnosti, zabíjet.
[619] Dvorek, do nìj nahlédne,
svìtlem tì navdy pohltí!
[636] Upøenì jsem jí hledìl do tváøe a ona najednou nastavila mému pohledu malé
kulaté zrcátko. Snad jetì nikdy v ivotì jsem si nepøipadal tak dìsivý jako
v tom krátkém okamiku, kdy byl celistvý obraz její tváøe poruen zábleskem
mého oka!
Pak jsem zkouel sílu své lásky tím, e jsem zaostøoval pohled na její tváø tak,
abych jím pomíjel zrcátko, které mi stále stavìla pøed oèi; tedy abych vidìl jen ji
a ani na chvilku sebe.
[646] kdy navas spomínám tak mi vihrknou slzi Mami a tati kvam lazka ne zabloudí.
dìkuji líbeznì za dopis.
Lukáš“7
[657] krajina je tu dobrá kosteli jsou tu dobré svatí Petrov je tu vidìt za stromem
vijevuju plaè z oèi tak vam nebudu psat. kadý den jen breèím jen PLAÈ Ahoj
[668] Tøeba je mùj omyl vìtí ne tvá pravda.
[672] Zdálo se mnì, e mám pravou nohu døevìnou a e se s ní velijak belhám.
Láïa È[...] se mnì posmíval, ale tys mì mìl poøád rád.“
[676] Dobré hodiny
nejdou.
[877] Vzpomínat si ivì znamená plakat.
[889] Dost áru, ale málo svìtla. Tak je to v ivotì èasto.
[911] Velký pátek letos8 pøipadl na 1. duben. Vstoupím do IV. A a vidím: vichni mají
na hlavách papírové èepice a na katedøe leí jedna pro mì. Inu, pro nì je apríl.

7) Ve Fakultní dìtské nemocnici, Brno 8. 8. 1981, devítiletý.
8) 1983.
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Jene já mám pøipraveno holanovské pásmo, v duchu Velkého pátku tragické
Øeknu jim to, a oni v nìmém zvánìní  vichni najednou  èepice sejmou
Po èase pásmo skonèí. Deska dohrála, nìkolik vteøin ticha  a zvoní…
[916] Kdosi sice øekl, e smrt je jen poslední tisícina vteøiny ivota, ale my nesmrtelní
máme dost èasu na to, abychom se mohli smrti bát!9
[918] A po èase zmizí ze stìny pamìti básnický obraz: zùstane po nìm svìtlejí
místo?
[969] Noc ti cosi našeptává
plamínkem lampy v jabloni.
Lampa je její bdìlá hlava:
záøí a hne  a adoní.
Neslyí oè: vidí pouze
jazýèek, jak se tøepotá.
Pøibìhne: on vak mlkne v mouze.
Dohasl. Znovu slepota.
[1002] Pøijde chlap do bohárny a ptá se: ,Kdo tu éfuje?  A vichni: ,Bacha, dalí
Bùh ! 10
[1015] Dobro je tajuplné, protoe kdy je nìkdo dobrej, tak se neví, kolik vítìzství ho
èeká.11
[1043] Stromy jsou zvenèí bíle zavaleny jako já uvnitø tvým svìtlem. Hledím do toho
jasu a pøitakám tomu, e si tì kadým svým slovem oddaluju mnohem více, ne
jak jsi mi sama vzdálena svým mlèením.
[1045] Vedle, ve svém pokoji, poskakují a pobíhají mí dva synové12, a se pode mnou
zachvívá stùl i podlaha a vedle mne drnèí skla knihovny. Ètu si a chci je
okøiknout.  Kdy tu se dostaví pocit pýchy nad tím, e ten ivot, co tak duní
a otøásá domem, ten vzrostlý a stále mohutnící ivot jsem zplodil já.
[1063] V samoobsluze na Palacké syká vzteklá matka na své malé dítì: Satane!  Dítì
zoufale odporuje: Já nejsem satan!  Satane!  Dítì pláèe: Já nejsem
satan!  A matka s neochvìjnou pøevahou a pohrdlivì: To urèitì!
[1064] SVOBODA VÙLE. Kdykoliv mohu pomyslit na ty tvé chloupky, poskládané
v kalhotkách!

9) Výrok bratra Libora.
10) Anekdota bratra Libora.
11) Výrok syna Vojtìcha, jedenáctiletého.
12) Jedenáctiletý a tøináctiletý.
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[1093] Zahrada jako ena: kdy o ni peèuje, vrací ti sebe; kdy ji vak pouze miluje,
vrací ti tebe.
[1097] Zahradou kolem Boudy obchází lika Jako by se mì nebála. Jako bych se mìl
já nìèeho bát. Jako by mì pøed nìèím varovala. Pøed láskou? Tak nesnesitelnì
pøátelsky!
[1108] Poøádným smíchem se èlovìk vdycky dusí
[1135] Podával jsem dívkám, jedné po druhé, láhev koøalky. Holky, a teï nìco
vzácného. Potom hrnek s koøalkou: Holky, a teï nìco vzácného. A pozdìji
hrnek s vodou: Holky, a teï nìco vzácného. A nakonec prázdný hrnek: Aby
se ukázalo, e to nejvzácnìjí [tu] není.
[1143] Co vlastnì ten sad plodí? ptá se Vía Kopøiva jednou takhle naveèer, prvního
listopadu13. Odpovídám: Teï u jenom høíchy 
[1152] Je ivot jenom pozdrováním ráje, nutným, abychom po ráji vùbec touili?
[1169] Dvì dívky se dnes kroutily u klavíru. Rytmicky sebou kubaly a rùmìnce jim
rùznily tváøe. Bylo mnì jich líto, e je pøi tom vidí tolik lidí.
[1184] V 22.32 na nádraí, pøijídí prázdný, svítící vagón.
[1229] Spala v mém objetí, svou ruku pøes mou. Kdy jsem se ale chtìl vyprostit, aby si
odpoèala lépe, pøitiskla mi ruku k sobì.  Ráno o tom nic nevìdìla.
[1229] Maminka je hezká, protoe je dobrá.14
[1248] Tualaj se svou samomluvou. Zabuí silnìji. Zaslechnu:  aspoò kusièek 
M. se ke mnì tiskne: Chytni mì! Klepání, klepání, pak ticho.
[1251] Jíme oba z jednoho talíøe gulá a potom oba z jednoho talíøe ebírko. Secret
marriage, èíník koulí oèima.
[1252]

jak jsem jí v hospodì øekl Ty moje dìcko a ona se ke mnì na idli pøisunula
a zblízka mi do tváøe øekla: To se ale o mì musí furt starat !

[1283] Ètyøicátník, právì 11. ledna najdu u vrat dopis od Roberta F.15, v nìm se mimo
jiné píe:  jak mì uèili mí rodièe: tìstí, zdraví, Boí poehnání   Ale to u
je tu i telegram, od maminky z Bohumína. A v nìm, mimo jiné, vskutku: tìstí,
zdraví, Boí poehnání
13) 1986.
14) Ze slohové práce dcery Ivany, sedmileté.
15) Fajkuse.
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[1285] Mozek mi rýhuje malièký vesmír. Sáòkuje si.
[1293] Kdy poloí mezi ná Kopec a zámecký vrch pohled, mùe po nìm pøejít nad
údolím rovnou do kostelní vìe. V hlavì ti kovovì bijí dva její zvony,
v nestejných, posuvných tempech, a koneènì zaznìjí spolu, v líbezné, chvivé
hradecké tercii. Tu pocítí, e ti tlustými ponokami stoupá rosa, ke rtùm starého
bohuèovského slunka, íznivého po dlouhém noèním tahu, a chtìl bys vrazit
tváø do kvìtu nejblií tøenì.
[1299] Všeho do alelujá!
Trávy, v ní alelujá leí,
alelujá bílých oblak, která se promìòují skoro neznatelnì, pøece vak rychle,
jako enská due,
i klíat, zavrtávajících do tvé hlavy klepítka smrtonosných vzpomínek alelujá.
[1299] Vysoko nad Boudou listy, povlávají, vidí daleko, ale øapíky je drí.
[1304] Prí, a je tøeba vidìt, jak slunko do tìch mokrých mrakù shora pálí.
[1333] HOVADO HOLAN!
Vezmi mùj dík II z cyklu Víno, 1. sloka:
Jak jsem vás miloval, vás, plné vína lahve,
ten pøátelský vá kruh!
Proklel-li vás kdo, to idovský jen Jahve,
ne katolický Bùh!
Pøisámbùh, e jsem tu báseò nikdy pøedtím neèet, a teï, 28/8/92. (Zdaleka
neznám Holana celého, aè si to mnozí myslí.) Pøesto 12/8/91 píši (viz str. 1321):
rudé ávy zabarvují zrak jak stìnu láhve,
umìní ti proèiuje sluch.
Zpíváš si jak krví zpitý Jahve
nebo po stvoøení Bùh.
[1356] Ze tmy spletené s vìtvemi mì zláká bronzová busta Beethovenova: vystoupím
k ní a skoro poslepu se  poprvé v ivotì!  dotknu Jeho chladné líce.
[1357] V pátek 18. 10. pøed ètrnáctou hodinou se v královopolském kostele Nejsvìtìjí
Trojice rozdunìla rakev, jak do ní  jako do metahudebního kotle  udeøila
v bezcitném, upøímnì chvatném rytmu metafyzická kladiva funebrákù.16
[1366] Na opavském nádraí v pondìlí 3. 2. veèer mi Marie v poslední chvíli kynula
prstíèkem, abych jetì vystoupil a jel pozdìji, pøes celou noc, pøes celou lásku;
ale já u jsem mìl blok a tuku v ruce a v hlavì u první ver, sníh rùový,
16) Pohøeb tchána Huga Táborského, 1991.
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havý A on stále píe, øekli s obdivným pohrdáním Slováci pijící pivo, kdy
jsem s nimi nechtìl utahovat ne opasek, ale smyèku u krku Havlovi. Ano, i já
jsem pil pivo, píící, stále píící.
Do Brna jsem mìl tøi sloky.
[1445] STATEK PETRKOV  nápadný zejména vìí, ménì u pamìtní deskou u vrat.17
V mìkkém, mokrém, tìkém snìhu na zápraí zrní a drùbeí havì. A stopy,
reynko-reynecké stopy!
Po irokém schoditi. Jako starý pan Bohuslav mìl v sobì cosi knìského, tak
tyto rozlehlé chodby pùsobí jako fara. Jakési laické knìství vyzaøuje i z obou
Mistrových synù: mladí (kupodivu!), støízlický Jiøí pronáí mírná slova
a pøipomíná mi Bøezinu, starí Daniel je rozloitìjí, a to i v øeèi. Spájí je
úsmìvnost: upekli, oni dva hospodáøi, buchty a teï o tom ertují. [ ] Upoutá
mì Jiøího výrok, e z dob nejtìích jim zùstala jakási neradost z Vánoc: nebylo
topiva.
[1455] Veden jakoby pudem, køupu zmrazky k Dìdicím, kam ho odvezli18: chci zaít
prostor, do kterého vstoupil a který vstoupí do nìho.  Obecní námìstíèko je
poøád jetì bolevická betonovì stupòovaná ploèaï, aè u na ní Bùhles
Vincence Havla19 dej mu Pán Bùh vìènou hanbu nestraí. Zato u kostela stojí
socha letoního jubilanta20 sv. Jana Nepomuckého: Klémo! Ty 40 let po smrti,
a jsi fuè, on po smrti est století, a je zde [ ] Dìdiènì otcovsky se modlím.
[1484] Já (s pohledem na turistickou mapu): „Já ale nejsem turista!“
Marie (sáhne po dnešním Telegrafu21 a cituje): Tulák  èlovìk, který by se
nazýval turistou, kdyby mìl peníze. Tuwim.
[1518] Buch Bùh!
[1520] Pane Vio! Nedìlejte z Boha Boha!22

17) V adventu 1992.
18) Syna Vojtìcha autobusem z vykovského nádraí k vojenskému útvaru.
19) Akademického sochaøe, který il v autorovì roditi Hradci nad Moravicí; jeho namnoený
Gottwald hyzdil nìkolik mìst, s nimi je spjata autorova biografie: Opavu, Ostravu,
Bohumín.
20) 1393-1993.
21) Úterý 3. 8. 1993.
22) Výrok tøináctileté dccery Ivany.
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[1500] DUŠE LEZE Z PSA I
Fenka, kdybych byla ena,
já bych tì lízala
a na ulici bych se ti tøeba i kurvila.
[1523] DUŠE LEZE Z PSA II
S kytièkou jde,
a psu teèe z hlavy rumìlá krev.
Kdo ho odklidí
od lidí?
[1536] Poslední tøesk23 u za úplné tmy, ale do ní  vzápìtí  svìtelné tøesky
ohòostroje: obloha barevnì odkvétala jako mystická pampelika, dìti-zpìváèci
na pódiu jásaly a hvízdaly, diváci stáli s hlavami zvrácenými k nebesùm, jako by
Ho tam vidìli, a já jsem si poøád pøedstavoval malého Lea, jak tudy, dìcko,
pobíhá a v hlavì mu to u zraje, a jak teï, Velký, vidí, kolik nás za ním pøilo.
 Do kelímkù jsem nalil èerveného vína, oèi zavalené slzami, a pøikrcený hlas
mnou mávnul, kdy jsem do toho velebného kraválu na Maruku skoro køikl:
Na Leoa!
[1541] Mohl bys zvonem vybít vìní holuby?
Jako kdy bouøka teprve nese
z prahor své dravé vejce,
ale v hlavách cvrèkù se u rozvaluje hrom,
tak se, zdìen, blíí k sobì.
[1581] Ódu na radost24 jsme slyeli, kdy u jsme leeli pod lesem v igelitech. Vlastnì
ani ne tak Ódu na radost jako spíe poryvy lidských hlasù pøipomínající bitevní
vøavu a z orchestru akorát tympány jako jednu nekonèící kanonádu. Tehdy
Robert, protoe je básník, øekl: To nejsou Hukvaldy, ale Darkovièky25!“
[1615] Vpodveèer jsem opilý vyel z kabinetu, a kohokoliv z frekventantù26 jsem potkal,
tomu jsem Holana27 nabídl. Pøijali, vìtinou zdráhavì a nejistì, vichni, a na
jednoho, který prý takové vìci neète. V prudkém hnutí mysli jsem milého Holana
roztrhl vejpùl a jetì vejpùl, mrtil jím tomu èlovìku pod nohy a pøikázal:
Ukliïte si po sobì ten svinèík!

23) Závìr opery Pøíhody liky Bystrouky na festivalu Janáèkovy Hukvaldy, v Oboøe 2. 7. 1994.
24) Na festivalu Janáèkovy Hukvaldy 1. 7. 1995.
25) Obec poblí Hluèína, u ní v 1. pol. 90. let èeská armáda simulovala boj o pohranièní
pevnosti.
26) Frekventantù jazykové koly, která v odpoledních hodinách vyuèuje v budovì gymnázia na
Slovanském námìstí v Brnì-Královì Poli.
27) Neprodejný soukromý tisk Holan Devadesát, vydaný ve vlastním nákladu básníky
„královopolského okruhu“.
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[1626] BÍLÝ VELKÝ PÁTEK
Stopy velké a malé: otec a syn?  el jsem jimi, vedly mì mlhou od kaplièky
ke kaplièce, a místo køíe jsem nesl v botách sníh. [ ] Nahoøe ètrnáctý Otèená
 a bìet pak úboèím dolù. A ztratit své stopy v øadách tìch, které se pojednou,
jakoby zázrakem, ve snìhu zmnoily a mokvají jako rány. A kdo by jetì nael ty
mé a vloil do nich svou víru, nebo alespoò promoklou botu?
[1650] Usnout v Brnì, a probudit se v Opavì
Usnout v Opavì, a probudit se v pekle!
[1680] Kundou prolézt do nebe:
to je teprve kumšt!
[1686] Nebýt høínì pohøíen
zrakohmatem do bøich en!
[1687] Kadá chvíle ivota je astná, protoe vzdálenìjí smrti ne ta následující.
[1747] To u je hospoda28 plnìjí, i umìlým svìtlem a pøirozenými hlasy, a rovnì
mladým mileneckým párem, který mi tváøemi pøipomíná bývalé studenty
královopolského gymnázia: on zpøed tøí let, ona zpøed dvaceti Ta podoba je
tak sugestivní, e kdy mì potom pozvou ke svému stolu (jako by mi samému
nebylo dost dobøe), mluvím s nimi ne jako s nimi, ale jako s tamtìmi: identita
zcela zruena! [ ] Èas se nachyluje, a tak zaèíná porouèení koøalek. Já chci
zelenou, ze vzpomínek, jene do ní drcnu a ona se vylije na tácek No co,
vysrknu ji Zalíbilo se mi to a dalí tamprle si dávám nalévat do tácku
rovnou
[1752] DRUHÁ PUPEÈNÍ ÒÙRA
Odsud se odervat!
[1753] Koneènì se vytasí se svým, nepochybnì u stokrát pouitým, trumfem: Ja sem
reimu do prdele nigdy nelez! Bo ja sem byl ten reim!! Tryska pycha z pyska
ba¾evika a poskytuje dalí pøíklad toho, jak z opojení mocí jetì
nevystøízlivìl Ta kurevská pýcha zahrnuje i výsmìch, e my ostatní, malí, jsme
reimu do prdele lezli. I sdìlím mu aspoò, e jsem v únoru 1977 hlasoval proti
vylouèení Jiøího Hegra (který na horách pøehrál spoluákùm z magnetofonového
záznamu Chartu a byl za to spoluákem J. N. udán) z naí koly. To u masitá
hlava nevydrí a zeptá se mì: Kajz byl, e zme po tobì neli?!  V Brnì!
zaøval jsem skoro, taky u s pýchou. [ ] Kolem druhé jsem byl na Boudì,
se dvìma pivy, popíjel jsem a zbìsile znova a znova kreslil, jak ta kurva
estébácká M. hrdinsky leze sama sobì do prdele, hlavou do velkého øitního
otvoru Ta kurva jedna! Ta kurva estébácká! øval jsem pøitom moná hodinu.
Svítalo u, kdy jsem uléhal k spánku.
28) V Jakubèovicích u Opavy.
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[1777] U.  Absolutní slovo! Dvì hlásky, dvì písmena, a je v nich obsaena celá
hrùza z uplývání èasu, z toho, e je rychlejí, ne bychom si pøáli, e je vdy pøed
námi a vleèe nás; a ve spojení se záporem vyjadøuje vechnu marnost toho,
co pominulo.
[1777] Právì nerozum, zvaný té z bezmoci hloupost, je na enì pùvabný.
Pøepøepøepùvabný!
[1783] Na Boí hod u obìda v Brnì mluvím s Vojtou o ukamenování sv. tìpána
a o obrácení sv. Pavla. Z Bible ta dvì místa pøedèítám.
Na tìpána ráno ve vlaku na brnìnském nádraí otevøu Latinitatis speculum,
chrestomatii Otta Vicenziho, abych si pøipomnìl, které úryvky obsahuje; nìkolik
let leela v mém brnìnském noèním stolku a teï si ji pøeváím do Opavy.
Na té rozevøené dvojstranì mi první pohled padne na slova: Das Martyrium
des hl. Stephanus Obrátím list a: Der Apostel Paulus vor Gericht
V takových chvílích se zdá, e Bùh nemlèí stále, e nìkdy nemluvnì promlouvá.
Uasne, cítí se odmìnìn , ale zanedlouho se z tebe ozve: Domine, non sum
dignus 29
[1804] Èím delí báseò, tím více bez konce.
[1840] E?  Mé mikrobásnì jsou zkráceny tak, jako kdy se na konci vìty øekne e?
a znamená to: Souhlasí snad, e je pravda, co jsem právì øekl!
[1861] Vyprávím o svém kniním dobývání opavského gymnázia, a tedy i o tom, jak na
mì vloni ke konci srpna, kdy jsem pøicházel s Osikami30, øeditel Pavlíèek pøes
kolní dvùr halekal: Dobrý den! Já vím, to jste vy, co nosíte kníky Jetì to
nejde   Tehdy Robert sarkasticky: Mohl by si pøeèíst tøi básnièky a øíct:
Jetì to nejde 
[1871] Jestlie vylezl ivot z moøe v podobì paboha, kterého zdokonalí èas: zdokonalí
èas i mì, abych tomu uvìøil?!
[1873] Zatímco Smetana tne a sype z rádia Louisinu polku, je jedna jabloò u Boudy
podatá a druhá sype jabka tak, jako bych u mìl letos opravdu umøít.
[1886] Hudba, vdy tragická.
Protoe dozní.
[1930] Láska jde od tváøe do klína, a potom zas od klína do tváøe. A tam u zùstane.

29) „Pane, nejsem hoden…“
30) Sbírkou Na zdech stíny osik (Petrov, Brno 1999)
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Vít Slíva  Z knihy Dnìní

[1933] O muích se øíká, e mají v hlavì semeno. Je to toté, jako by se o enách øeklo,
mnohem oprávnìnìji, e jejich mozek je sraená dìloha, ba hùø:
po- a pøekroucená pochva.
Due je vak mimo tyto øeèi. Ona je pradlena toho, èeho bývala pøedlena.
[1935] Tìlo, tafetový bìec, z posledních sil vtiskne svou kost do dlanì dui
a naléhavì køikne: Bì!
[1935] Láska, kdykoliv jsem za ní el, vdycky mì nauèila být jetì víc sám.
Tak ivot uèí smrti.

Vít Slíva (* 11. 1. 1951 v Hradci u Opavy [dnes Hradec nad Moravicí]), básník, uèitel.
Autor básnických sbírek Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Èerné písmo
(1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999)
a Bubnování na sudy (2000). Milovník øeètiny, King Crimson a závodních motocyklù.
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Slovaòácké vere
Jana Høivòacká

Petr Stojan
Zahrádka

Propletené vzpomínky zdìenì mizí
pod roztátými paprsky mlných rán.
To zlatoluté tìení pod krovnatou
støechou
odpadlo jako rozteplalý støechýl
do rozmìklého tøpytivého snìhu.

Den kadilac
se chýlí ke konci,
tekutý slunko klesá:
plác!
Spadlo mi k nohám
a já je vypil døív,
ne opadla pìna.
Teï z nìho hroznì bìhám
a uniká mi nit.
Setøepu z velbloudího sluneèníku
kokosy, co nás sloí
døív, neli zaènem blit.

Vroucí vùnì smolného døeva
sálá z plechového pekla
a provlhlá vùnì bot s mokrými rukavicemi
odkapávajících prsty na rozšlapanou zem
plnou døevìných tøísek.
Zpod otevøeného okna odrazù
proudí nìný vzduch jiter
a kapky noèního jiskøení
padají nehluènì tak, aby
neprobudily unáené spáèe.

Jan Drbna
Reichstäter

Schody vrou do spacákového nebe,
stejnì jako polámaný kohoutek
kokrhá do ledovì studených niter
horské vody, té, kterou u políbilo
mnoho sivavých pstruhù.

Loutka tøesavì sedí
v Pokoji naproti lampám
pes tie podléhá zácpì
a cigareta zanechaná v Ohnisku
zahrady se ve zkratce rozpadá

Svá probuzení vkládá do litých
tónù z bøezového døeva
vonícího vibrujícími strunami,
zatímco se rozladìné slunce spøádá
ze snìných odleskù stránì.

Nic do cinknutí ostnatého
Budíku nepochopí èervenou
skvrnku rozráející sníh
Strach fouká do vìtrných
píal a vábí tak Smrt

Polyká svou záø, aby vystaèilo
svými silami na døevìná prkýnka,
kterým bude mazat skluznice
na liduprázdné sjezdovce plné
vemocného boství.

Paráci se pøivolají
aby spoleènì dokonèili dílo.
2/99
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Petr Èerbák

Pavel Caha

Tvé oèi byly nakreslené na zdi,
od domu se táhla stopa,
po krvácení z koneèníku.

Vìtve, rozplíená háïata stromù,
svlékají kùi. Na nebi slunce,
tlustá vosa, nasává z jablek.
A kdy pak naveèer, zpité a zarudlé,
padne pod stùl sadu, jetì chvíli
bøichokruènì sípe: Jsem andìl.
Jsem andìl. Poletím do nebe.

Oèi

Babí léto

Pak jsem el dovnitø
a díval se celé veèery
servírce na prsa.
Víš.
Byla velká a kulatá,
jako tvé oèi na zdi.
Masopust
Opakování oken,
s otiskem koèièích tlapek.
V zahradì, v køoví.
Erupce
oputìných lápot.
Škrábání,
se krabokou a snìhem.
Za rohem stál,
zaèal zvracet.

Texty Jany Høivòacké (*1981 ), Petra Stojana (*1980), Jana Drbny Reichstätera
(*1981), Petra Èerbáka (*1980) a Pavla Cahy (*1981) vznikly na gymnáziu
Slovanské námìstí v Brnì; jejich autoøi byli posledními zdejími áky profesora Víta
Slívy.
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Kdy se tak ohlíím zpátky, míhá se mi hlavou nìkolik okamikù, bez kterých by tato stránka
asi nikdy nespatøila svìtlo svìta, bez kterých by asi nikdy nebyl Weles.
Listopad 92: Zaèouzený suterén Piekla vendryòské hospody Czyte³nia, kde se dávám do
vøelé diskuse s èlovìkem, kterým se pøedstavuje jako Gizbern (Bogdan Trojak)...
Listopad 94: První veøejné vystoupení na ostavské Literární harendì, seznámení s èasopisem Modrý kvìt Petra a Ivana Motýlù....
Listopad 95: Nìkolik mìsícù osnované sektání s Vítem Slívou a to ponìkud neèekaným
pøímým vpádem do jeho vyuèovací hodiny latiny na gymnáziu na Slovanském námìstí
v Brnì-Královì Poli...
Dalích pìt listopadù radosti i zarputilosti spojené se stále vìtí a vìtí snahou vytrvat...
V. Kuèera

Anketa ku pøíleitosti 5. výroèní vzniku
Vendryòského poetického magazínu
V bøeznu 2001 ubìhne 5 let od doby, kdy vylo první èíslo naeho Vendryòského poetického magazínu. V souvislosti s tímto malým výroèím jsme se na podzim roku 2000 rozhodli
oslovit ty, kteøí na jeho stránkách v uplynulém období publikovali. A nebylo jich málo.
Z více ne osmdesáti autorù, kteøí se prezentovali vlastní pùvodní tvorbou, nám odpovìdìlo ètyøicet. Je vak nutno dodat, e s nìkterými se nám nepodaøilo kontaktovat, jiní ji
bohuel odpovìdìt nemohli. Zajímala nás jejich literární situace v letech 1995 a 2000:
1) Mohl(-a) byste charakterizovat Vae literární aktivity v roce 1995 a èím
se zabýváte na sklonku roku 2000? Zmìnila se v tomto období nìjak Vae situace
èi pohled na svìt? Jak?
2) Mohl(-a) byste uvést Vai (pøípadnou) bibliografii z tìchto let?
3) Závìrem bychom Vás poádali o laskavé poskytnutí Vaich textù (ukázek textù)
ze zaèátku a konce zmiòovaného období (1 z roku 1995, 1 z roku 2000).
Dìkujeme.
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Hana piláèková (*1985)
1.+2.

K roku 1995 se nerada vracím; mé aktivity byly témìø nulové, protoe jsem psala
jen z doèasného pobláznìní a vechny své básnì jsem peèlivì schovávala.
V letoním roce nastalo tolik zlomù, e jsem chtìla mockrát pøestat psát, ale vdy
se vechno vyøeilo jen dalím psaním.
Od doby, kdy jsem se seznámila s panem Slívou, byly mé básnì zveøejnìny v místních
novinách, ve Welesu a jedna i v Hostu, ale dodnes nevím, kdo je zveøejnil v Opavsku.
Mùj pohled na svìt se zmìnil hodnì. Hlavnì díky panu Slívovi, který dokáe otevøít
oèi i srdce snad kadému. Jeho lhostejnost, v dobách mizerných, mì nutila psát
dál.
Vechno na tomto svìtì je nepochopitelné a moná jen díky tomu stále vichni
pøeíváme a hledáme zvlátní vìci. Samozøejmì si kladu mnoho otázek, jak pro
sebe, tak pro svìt a ostatní osadníky, ale vdy se vynoøí vzpomínky. Ano, mùj ivot
se zmìnil. Pohlcuji ve, co je mi dáváno a co sama získávám. Ponoøuji se do pùjèených i darovaných knih. Z nich také získávám mnoho. A to zase jen díky panu
Slívovi, protoe on byl a je zásobárnou knih.
3.

1995
Pøíroda

2000
Kdy se vrátí

Pøírodo krásná
ty ví co je láska
Stromy jen stojí
a sobì neublíí

Kdy se vrátí
zbylé èasy?
Malinká
Malá
Vìtí
Hana
Sleèna

Pøírodo tajuplná
nebìhá v tobì jen jedna srna
Srna a hned druhá
podívej ty jsi a moc tajuplná
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Marie astná (*1981)
1.

V roce 1995 se u mne o literárních aktivitách jetì nedalo mluvit. Psát jsem zaèala
a o dva roky pozdìji. Pustila jsem se tehdy do toho moc sloitì, teï se snaím
zjednoduovat  jednoduché je srozumitelné.
A mùj pohled na svìt? Postupem tìch tøí let optimistiètìjí a snazí. Nic u není
nepøístupné.
2.
Èasopisy: Ústavní listy  duben 1998; Trafalgar  jaro 1998; Weles è. 10  podzim 1999;
Host è. 5  kvìten 2000; Texty è. 17  jaro 2000
Sborníky: Názvuky VI.  záøí 1999; Názvuky VII.  záøí 2000
Samostatná sbírka: Jarním pokrytcùm (Hranice, prosinec 1999)

3.
2000

1997
Socha

Èrta
Svojí koilí se pøeehná
vcelku spoøádanì
aè øíká já nejsem
já nejsem.

Socha z bílého mramoru
co stojí v parku
neuhýbá kapkám detì
Dál vypíná k obloze ruce
a po jejím dokonalém tìle
stékají potùèky
Je krásná
Štíhlá
Hladká ze vech stran a k oblièeji
Zranìná socha
Pøes tváø se jí táhne iroká
otevøená rána
Snad trest za nìco
co neudìlala
Teï!
Teï se nìco mihlo v puklinì u rtù
Jako hádek se to prosmyklo na krk
a odtud dolù do trávy
A teï zas!
Ona stojí a vypíná ruce k nebi
v nìmém výkøiku
Jemná krása v divoèinì deových kapek
A v nìném tìle mladé dívky
se skrývá hnízdo jetìrek

V tom pøeehnání
paí pohyb nahoru a dolù
se objeví nezralá rùovost stáøí
a bradu vystrèenou
ty jsi bojovník.
Dotknout se mì
od koøene nosu po ucho
pøesná linka vykrouená dechem
vihadlovì ostrým.

18. 10. 2000
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Radek Václavík (*1979)
1.
K první èásti otázky bych odpovìdìl asi následující: vzhledem k svému vìku jsem
v roce 1995 mnoho literárních aktivit nemìl. Studoval jsem tehdy tøetím rokem
støední kolu a literatura byla pro mì témìø neznámým a neohmataným pojmem,
který pøestal být nutnou souèástí výuky a ve druhém pololetí. Psával jsem sice
rùzné písòové texty, nezøídka se silným politickým obsahem, jak u to k mládí
patøí. Ale o nic výraznìjího, co by vyhovìlo i mým nynìjím kritériím, nelo.
Silným zpùsobem se na mém psaní podepsaly texty anglické punkové legendy
CRASS, které byly neobyèejnì bystré a sarkastické, na hony vzdálené chaotickému bìsnìní Sex Pistols k radosti hudebního prùmyslu. Mnoho textù z té doby jsem
vak pro jistotu spálil, abych zbyteènì nezatìoval uplíky zbyteènostmi. Nebyly
to dobré texty: nedostatek ivotních zkueností jsem nahrazoval nadbytkem buøièského patosu a okázalými gesty, neznalost jakékoli textové èi básnické formy zase
tvorbou nesmyslných a nepøirozených slovních konstrukcí, kterým leckdy nebylo
mono vìøit, aè byly psány s nejvìtí upøímností. Nemám proto z roku 1995 jediný
písemný artefakt, kterým bych svoje textaøské neumìní doloil, co musí být velké
tìstí pro mì a zvlá pro ètenáøe tohoto dopisu. Kdybych se mìl znovu vrátit
k psaní politicky ladìných textù, volil bych jistì skromnìjí vyjádøení obsahu, který
by spíe leel mezi øádky neli okázale vystupoval na odiv. Navíc by takový text
musel nutnì stát na konkrétní ivotní zkuenosti. Jen ta toti není limitována ádným ideologickým èi filozofickým schématem, a proto musí být svým obsahem
nesrovnatelnì bohatí a pestøejí.
Podobným vývojem jsem si proel také v poezii: v 95. roce jsem miloval básnické
buøièe, jako byl Antonín Sova, S. K. Neumann a dalí. Jejich vzdorovitá poezie mi
tehdy byla snad jedinou útìchou, v dobì, kdy zaèínající autor nese na bedrech
svìtabol a nikdo mu nerozumí. Aèkoli jsem hojnì èetl vere, poezii jsem pøíli
nerozumìl. Nevìdìl jsem, e existuje mimo obsah básnì také její forma a rytmus
a e je dobré etøit slovy. A poté pøilo laskavé období, kdy jsem objevil Skácela
a jeho jemnou pøírodní lyriku, Mikuláka s jeho munou a ivoèinou poezií plnou
chlapství, vánì a erotiky a nìkolik dalích, pøevánì mladých básníkù. Teprve
pak jsem si tyto dùleité prvky poezie zaèal uvìdomovat, samozøejmì za pøispìní
nìkterých pouèenìjích z mého okolí.
Lyrika mi zùstala a doposud a dá se øíct, e s velmi podobným oèekáváním jako
u písòpvých textù. Namísto halasného øvounství nebo snah nìkterých básníkù
okovat èi experimentovat za kadou cenu jsem si oblíbil poezii krátkou a úseènou,
tichou a témìø beze slov. Pøitom bystrou tak, e básník vystihne mnohost svìta
vhledem do jediného konkrétního proitku.Takovou, na které je u pøi prvním nahlédnutí vidìt, jestli básník nekecá. Netøeba øeit v poezii svìt v celé jeho koatosti, ale problémy vlastního nitra, ve kterém je svìt tak èi onak obsaen. To by
tedy bylo k tomu, v èem se zmìnil mùj pohled na svìt.
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A nakonec poslední èást otázky: Èím se zabývám na sklonku roku 2000?
V poslední dobì píu pøevánì recenze do nìkolika literárních èasopisù, obèas
napíu glosu èi esej a nejménì publikuji poezii, co je paradoxní, protoe té si
cením nejvíce. Kromì toho jsem si vyzkouel nìkolik literárních soutìí.
2.
Kniní bibliografii nemám.

3.
Jak jsem ji øekl: z roku 1995 se ádný text nedochoval. Nejstarí text, který mám, je z roku
1997. Kromì textu z roku 2000 posílám tedy ten.
Jetì e vím

Ve zvonech
Danì

Tøi noci slepé
Tvoje vùnì
Skoøice a nachový prach

Vem rukama za provaz
Jako bys srdce
Vybírala z hrudi

Pak vrátím se
K tobì
A najdu jiné vìci
Aby nezestárly pøíli

A od ramen zatáhni
Jako by láska
Patøila do zvonù

Trochu schovaný
Se zastydím

Koneènì má na prsou
Ránu jak pøi vyznání

Pak za šera vyjdu
A budu se bát

(17. leden 2000)

Jestli jsem u tebe
Celý
(6. øíjen 1997)
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tìpán Balík (*1978)
1.
1995  v podstatì zaèátek sluné tvorby, 2000  moná konec. Je zajímavé, e
bìhem obou tìchto rokù jsem napsal jen jednu ucházející báseò. Studiem slavistiky
a èetiny (ji 4. rokem) se zøejmì roziøuje mùj obzor, nebo píi stále ménì.
Nyní (ji asi rok a pùl) se snaím koncipovat sbírku pod pracovním názvem Viktorka a èerný myslivec, je èítá zhruba 15  20 poloek (poskytnutý text z roku 2000
patøí právì sem. Do jaké míry je hotový, nevím; vznikl po dlouhé pauze pøed týdnem).
2.

Nepoèítám-li nìkolik veøejných ètení, publikoval jsem jen u Vás (Weles 9/99  pozn. redakce). Vlastnì jetì v Almanachu gym. Budìjovická 1995, ale to se snad nepoèítá.

3.
1995
Jaro 1945

2000

Sirény lákají náhodné chodce
do temných sklepù.
Chystá se nálet.
Je zatemnìní mozkù.
Venku hvízdá známý zpìvák
Arii smrti
a velký Architekt
právì pøestavuje mìsto.

Sedí v pohybu
dvì rozcuchané Viktorky,
èervená a èerná, Veverky
èervená, èerná
èervenoèerná
èerverná
na kolotoèi,
svìt se toèí,
sedí a je v pohybu

Vìnováno mým rodièùm
Od dìtí normalizace dìtem války
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Stanislav Beran (*1977)
1.
V roce 1995 jsem vychrlil neobvyklé mnoství nevalných textù. Za zmínku snad
stojí jen to, e taková intenzita psaní, co do mnoství, u mì od té doby nenastala.
Zároveò jsem se pokouel o prózu, která ovem zùstala nedokonèená. O nìkolik
let pozdìji jsem se k tomuto tématu vrátil, ponìkud ho pøepracoval a dokonèil. Rok
2000 od poèátku nijak nevyboèil z tìch pøedchozích, co se tvorby týèe. Pokud se
jedná o ve ostatní, snad se jen vystupòoval mùj strach z vìcí, kterých se patrnì
bát netøeba. Bohuel jsem nejspí jedním z tìch, kteøí, èemu nerozumìjí, toho se
bojí.
2.

Jedinou knihou, která vyla, je sbírka z roku 1996 Krasavice se zbláznila. Poèet vytitìných
kusù byl tuím est.

3.
1995
VI.

2000
Mìsíc

Vechna mìsta navtívit nemùe,
jen
vyrùst uprostøed polí a
zaèít modlit na hlavu sobì i
všem kolem vìí,
smíš je jen olízat, oslzet,
okopat, pak
odejít,
moná morem zaopatøit,
sebeznámosti, zatleskat
obojpohlavným gratis melodiím
a pak
odejít,
odepsat na kopání do hlavy,
hlavou ochutnávat kameny,
kroutící se k branám
kovaných nocí minutu za minutou,
a pak
neotevøít

Navleèený do uniformy podzimu. Øíkal:
Velkejch
mìst se bojím, jezdìj
tam trolejbusy byl nadený tím e
jeho posedlost má
jméno. Pøi høe na
vradu v hrùze e viny se
nikdy nezbavím popøál jsem mu
astnou cestu domù. Mìnilo
se neustále pøevalovalo hromady
mìkkého hnijícího masa nad
hlavou. A teplo. Pod zarudlým
svìtlem oèí strach pøiel ze
vzduchu a nadení hranièící s
ílenstvím. Mezi
kopci v denním jasu zbarveném
jedem. A
tmou ze vech koutù svìta
záøící. A tramvaje nové
jméno toho veho co
moná nìkdy pøijde. Ten
strach vina dìs cokoli.
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Ilona Lauanská (*1977)
1.+2.
Váená redakce, reaguji na Vai výzvu dvìma krátkými prózami z obou období.
Myslím, e tyhle mikropovídky nejlépe vypovídají o mém pohledu na svìt a jeho
zmìnách.
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3.
1996
Babí léto
Stalo se v dobì, kdy bylo léto v nejvyím bodì, kdy se v obchodech kazí zdraené maso
a dìti stydící se za onanii se zaèínají bát stínù svých hraèek. havá kopule slunce se chvìje
za vrcholy Uralu, zatímco rutí sebevrazi vysedávají na zápraí dlouho do noci…
I já jsem mìla své letní starosti, jako kadá dívka, chtìla jsem se pøeplavit na druhý bøeh.
Utoneme spolu, k sobì samorostlí, mùj Pøevozníku,
neuteèu-li brodem pøed hloubkou, má první jizvo.
Stalo se. Já se probudila na tom druhém pustém bøehu. Pøevozníku?! Odpovìdí bylo jen
pádlo tesané na míru mojí dlanì, které leelo vedle mé ruèièky.
Tak rané chomáèky babího léta se musely nauèit létat

2000
ena Vujka Stankièe
Vujko Stankiè mì chtìl mít, celý dvùr a chlévy byly plné jeho touhy po mnì, i psi ji vìtøili
a byli neklidní. Podával mi ruku a u myslel na to, jak si mì za chvíli vezme zezadu na sudu
vína. Jak je moné, e si toho jeho ena nevimla, kdy mì vítali pøed domem? Ukazoval mi
dùm a øíkal: Tohle jsem postavil pro ni, a jeho do nebe volající ztopoøení mi mìlo nahradit
dvoøení, na nì nebyl èas. Vujko chce jenom mì, drím se zpøíma a pøedstavuju si, bùh mì
suï, e já jsem jeho ena, e já mám právo mít na sobì kadé ráno jeho ruce. Jen tomuhle
bych obìtovala svých dvacet let. Vujkovi bylo o ních pìtapadesát.
Zavedl mì do sklepa a naléval. Stál tam jako dub mezi svými víny, klidný a soustøedìný,
zatímco já jsem nemohla uhlídat svou pøedstavivost. Teï si o to øekne, zpøíma a pøirozenì,
jak to má být. Jeho oklivá stará ena, která zametá na dvoøe, si bude muset vyslechnout
mùj krátký vysoký výkøik.
Tìím se na tu chvíli jen proto, e budu jeho, a Vujko se zbyteènì bojí, jestli se mi to bude
líbit. Pøeju si, aby mì vlastnil, neomylnì mi chutná u od pohledu. Jsem-li panna? Já pøece
nepoèítám chlapy na prstech
Pak se to stalo. Pøistoupil ke mnì a opøel si hlavu o má krásná prsa, která jetì nikdo nevidìl.
Pøivinul se ke mnì jako chlapeèek a zavzlykal: Pomoz mi, vysvìtli mi to! Dívala jsem se na
jeho hlavu s edými vlasy, na jeho vrásky a záhyby kùe a náhle se mi hnusil.
Jeho hlas se drolil a lámal spolu s mou touhou: V tomhle sklepì, na tìchto sudech jsem mìl
skoro celou vesnici, kromì tebe. To proto, e se mnou má ena u dva roky nechce spát.
Bylo mi, jako bych svírala v popraskaných rukou násadu kotìte a pøede mnou se do
nekoneèna rozkládal ten zalý dvùr.
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Milan edivý (*1977)
1.
Rok 2000 pro mne znamenal pøedevím rozvoj. Studia na univerzitì, poznání mladého plzeòského literárního podhoubí, nové vìci, rostliny, lidi, zvíøata, lidská zvíøata
a tak dál. Ano, Plzeò. To je mìsto, které má pøenádhernou katedrálu svatého Bartolomìje zalitou do asfaltu pod sebou. Né, dost u, ticho
V první polovinì roku jsem dokonèil svou sbírku Preludia, v druhé sbíral med na
literárních soutìích. Mùj souèasný pohled na Preludia je u znaènì støízlivý, uvìdomil jsem si pravdu prohláení Vl. Novotého, e celek je jetì nevyváený.
V souèasnosti bych to nevydal bez podstatného zásahu do souboru. I pøestoe
jsem sbírku nakladatelstvím posílal (a to jetì docela nedávno), jsem tedy v podstatì rád, e na mou nabídku nikdo nereagoval. Preludia jsem tedy uloil k ledu.
Jinak mé literární aktivity v poslední dobì narùstají, zaèínám obesílat èasopisy svými novými pracemi, které se koneènì po prázdninách vyklubaly (nebo jsem si
o prázdninách uloil povinný pisatelský odpoèinek). Bìhem této doby jsem si ujasnil, oè mi v poezii jde a jakým výrazem chci v dalích pracích vládnout pøedevím.
Zamýlel jsem se rovnì nad nìjakou vhodnou jednotící koncepcí nové sbírky, která by mìla následovat Preludia, avak k takovému jednotícímu prvku jsem
v mylenkách bohuel nedospìl. Rozhodl jsem se tedy spoléhat na vnitøní, intuitivní
a pøedevím náladotvorný prvek, kterým chci budoucí básnì sepnout. Co v básních
povauji za nejdùleitìjí, je pøedevím vnitøní osovost jednotlivých èísel, tzn. sjednotit obrazy a co nejpregnantnìji je zamìøit na sledování významu  skuteènì vládnout básni, nikoli být básní ovládán. Rovnì jsem se v mylenkách velmi zabýval
ètenáøem a hranicemi, kam a je mono vnímat autorovo sdìlení. Rozhodl jsem se
tedy básnì co nejvíce zesrozumitelnit, abych navázal vìtí komunikaci se ètenáøem. Pøesto jsem se rozhodl na nìj klást urèité nároky. Vìøím, e jedno s druhým
se nevyluèuje, a tento cíl hodlám sledovat. Jak jsem vypozoroval ze svých nových
prací, letní úvahy se promítly té do instrumentace mých básní, do kompozice jejich
barvy = nálady. Mohu tedy øíct, e mùj hlas se svým zpùsobem promìnil a øekl
bych i zprofesionalizoval (nehezké, vystihující slovo). Zdokonalil jsem prostì øemeslnou stránku vìci. Ale to nechme psovi: V poslední dobì komunikuji stále více
s irím okruhem básnických kolegù a zároveò svých pøátel, co je pro mne velmi
pøínosné (a mohlo by to být vùbec jinak?) u tím, e srovnávám své pojetí tvorby
s jejich, dovídám se skuteènosti z literárního ivota døíve ne z periodik k tomu urèených, co je uiteèné pøedevím tím, e si tolik nekazím oèi a etøím si je na jiné
vìci (básníci vdycky nadsazují). Navíc se jetì k tomu dovídám øadu zákulisních
vìcí, které mohu s úasem hltat anebo si radìji zacpat ui. U to je pøece dost, ne?
A to nezùstává jenom u toho, co je jenom a jenom a jenom dobøe. Zkrátka: èím dál
tím víc propadám literatuøe. Srovnat aktivity dnení s aktivitami, které jsem mìl
v tomto ohledu v roce 1995, je nemoné u proto, e jsem si psal do notýsku (ten-
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krát u asi rok) jenom takové nìjaké usmrkané nápady, pohledy, postøehy a cosi, co
se mìlo nazývat básnièkami. Tenkrát jsem slovíèko básnièky zavrhoval, nicménì
pro lepí vystiení toho, co jsem tenkrát provozoval na papíøe, bychom museli chodit asi a nìkam do Turecka.
2.

Nevím, zdali budu citovat ty dva almanachy správnì po pamìti, protoe jsem ve kole a nemám pøístup do svých uplíkù doma, nicménì nìco z mých vùbec prvních neumìlých prací
bylo zveøejnìno v Almanachu Máj, vydaném v Praze spol. Malaché, o. p. s., 1999, dál jsem
publikoval v Almanachu Máj 2000, vydaném mìstem Litomìøice v r. 1999, severoèeské
antologii Od bøehù k horám (Votobia, 2000), èasopisecky v Psím vínì è. 14, internetové
Dobré adrese 10/2000 a Welesu 11/2000, nìkteré realizace dalích projektù teprve oèekávám. (Vdycky kdy se snaím vystihnout pøítomnou skuteènost v celé její íøi, na øadu
dùleitých vìcí zapomenu. Co je asi normální a nebráním se tomu  koneènì, oboustrannì
pøínosná komunikace se svìtem se mùe dít pøedevím tehdy, je-li skuteènost v zásadì
pøijímána.)

3.
1995
Ranní vlaková
Tma. Odlesky kupé se vracejí
chyceny okny v ulièce.
Však venkovní tma by si
na nich pošmákla více,
ale co je doma, to se poèítá.
Vichni lidé høbitovnì mlèí
a vlak pádí dál temnotou.

2000
Prolog

To u kameny se mi pøevalují pod nohama
a já zkoumám jejich chu.
Koneènì, i boty mají jazyk,
a chuové centrum jinde nebývá

Ten drobný válec vodárny
tam umí snad od toho okamiku,
co jsem se v teplické nemocnici narodil.
A snad jetì déle.
V létì ji oínají.
Zamìstnanec severoèeských vodáren
v zaflákaných montérkách
tu vdycky zastaví dodávku
a odemkne plùtek.
To mì u odedávna vzruovalo.
Kolem toho plotu vdycky projdu,
kdy si to roluju nahoru.

Tam výše je i srub, kam král zabloudil,
kdy sukem v prknì slyel dole
pøít se sudièky.
Nepamatuju ani slovo z rozhovoru,
který nad kolébkou vedly.
Daly mi však do vínku kost
a prudkou vùli srùstat.
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Martin Filip (*1976)
1.+2.

Tuím, e to bylo v roce 1995, kdy probíhala poetická soutì èasopisu Obratník.
V prosinci toho roku jsem byl pozván do praské Violy na vyhláení výsledkù posledního kola této, pro mne povzbuzující, legrace. O druhou a jedinou udìlenou
pøíèku jsem se tenkrát dìlil s èlovìkem, který si øíkal a øíká Jiøí J. K. Nebeský. To
píu jenom proto, protoe vím, e jste se té soutìe s Bogdanem Trojakem také
zúèastnili. Jakub Zahradník, z kterého si pozdìji dìlal srandu i samotný Weles, mi
tam ukazoval Bogdanovy básnì a hovoøil o nìm jako o nejzajímavìjím zjevu celé
soutìe.
Bylo mi tenkrát 19 let a pomalu jsem se dostával z (post)pubertální deprese.
Kromì toho, e jste mi ve Welesu uveøejnili jednu pubertální básnièku (díky moc),
nemìl jsem jiných literárních aktivit ani výraznìjích ambicí. Teda a na Pottejnský veèerník. Ten jsme zaèali vydávat s kamarádem Luboem Horákem v roce
1997. Byl to èasopis znaènì podzemní. To by se mìlo zmìnit následujícím èíslem,
které právì skládám dohromady a které by ji mìlo mít oficiálnìjí charakter. Pøipravuje se i webová podoba. Samotný èasopis je ale obèasníkem a zøejmì nevyjde
vícekrát ne jednou do roka. Nemáte nìkdo nìjaký peníze?
Moje situace i pohled na svìt se zmìnily. Díky za optání.
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3.
1995
xxx

2000
Hryzat kry

Protivit se
nedivit se
nezabít se

I.
Hry zatkli
kdy zaklít?
Zakryl rty
 tklivé zátky

Pøestal jsem zdravit mraky
i bohynì
jak se naklánìly z oblohy
mne tloukly svými copy
myslel jsem si
e bùh brká o koruny stromù
mnì nechává jen koøeny
a kmeny praskají ve švech
kdo nebrká a uteèe
mnì stejnì zbývá jenom

II.
Hryzání ker
hry zánikem
rty za ní klel
do ledu rytec
leporel

protivit se
nedivit se
nezabít se
Však na co koruny a na co kmeny
stejnì nezdravím mraky
znám kluka
co líbá zemi
za to e dala mu narození
mnì ale zbývá jenom
protivit se
nedivit se
snaha nezabít se
Vèera pøili mrznout nai
od tìch dob nezdravím mraky
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Vìra Rosí (*1976)
1.
Poèátkem léta 1995 jsem maturovala, na Slovanském námìstí (v Brnì  pozn.
redakce), na chodbách jsem potkávala Víta Slívu, k nìmu jsem chodila do literárního semináøe; jednou (v únoru pìtadevadesátého) jsme s ním my seminaristé
vyrazili do Frýdku vyslechnout si v tamním kostele Janáèkovu skladbu, jel s námi
tehdy také Vítùv pøítel, básník-doktor Robert Fajkus a pozùstatkem cesty se stala
báseò Cestopis v jeho pozdìjím Sivém køiku. Ti dva byli první ijící autoøi, jejich
poezii jsem èetla; a byla jsem svým zpùsobem uhranutá, zvlátì básnìmi Robertovými, tím, e nìkdo cítí aspoò trochu podobnì jako já, e moje problémy nejsou
moná jen èistì osobní patologií, a e jsou nìèím, co lze verbalizovat zpùsobem,
který je Poezií Pár dní po maturitì jsem se ocitla v královopolské putyce
U Hloukù, kam mì Slíva pozval do své spoleènosti, hroznì lilo a nemohla
jsem ji najít, nakonec se podaøilo a vevnitø sedìl Vít Slíva a vedle nìho básník-doktor Petr Hrbáè Celé sezení se protáhlo a do vinárny U Sv. Václava (posléze zruené a nyní znovu obnovené k podobì znaènì nepouitelné) a skonèilo se
v Nonstopu, s Vítem Slívou a Norbertem Holubem (tøetí básník-doktor, který proel Slovaòákem ).
Tehdy jetì nikdo nevìdìl, e taky píu. Pøímo pøed Robertem Fajkusem jsem to
zapøela. Z jakéhosi studu, vùbec jsem netuila, jakou cenu ty moje texty mají èi
nemají, a neodvaovala se vyjít s intimitou v nich obsaenou ven. Pøiel podzim, Vít
Slíva mì víceménì od Hloukù vyhodil (se slovy, e pro mì je jiná cesta, e jsem
pro jiné ), i kdy asi skuteènì jen víceménì, trochu úmyslnì jsem se urazila, aè
neuraená, protoe jsem mìla (a bohuel dosud mám) divný, dost silný sklon radìji
hned zahazovat, ne abych ztratila. Vymìnila jsem si dopis s Robertem Fajkusem,
vzpomínám si na jeho závìreènou vìtu, e ke Hloukùm teï zaèali chodit kluci,
co v Brnì studují, chtìjí dìlat èasopis, a tøeba pøijdu (to bylo na podzim pìtadevadesátého) Co jsem neudìlala, mìla jsem pocit, e se ke Hloukùm sice vrátit
chci a musím, ale taky to musím nìèím objektivním zdùvodnit (tøeba poezií?)
Po zimì, zaèátkem dalího roku, jsem nala v knihkupectví jakýsi èasopis. Weles.
Vendryòský poetický magazín. Koupila jsem si ho. A pøeèetla si výzvièku na zadní
obálce, a pøípadné pøíspìvky poleme na následující adresy, Vojtìch Kuèera 
Tøinec a Bogdan Trojak  Vendrynì. Tak jsem to udìlala. A protoe jsem mìla
obavu, e Slíva s Fajkusem, kteøí v tom èísle nìco publikují, se tøeba s redaktory
znají (jak oprávnìnou), a nechtìla jsem odhalovat totonost a taky proto, e jsem
nechtìla pøípadnou publikací odhalit jistým lidem vznikl pseudonym Vìra Rosí
(Rosí podle rodiny mé babièky z Vysoèiny, Vìra, aby se to moc neliilo od pravé
Veroniky). Docela brzy jsem dostala odpovìï od Vojty Kuèery. e dìkuje za pøípadný pøíspìvek a e si dovolí otisknout dvì tøi básnì. A jestli bych nemohla pøispìt
do almanachu Welesu se zimní tematikou
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Tak nìjak to zaèalo. V prosinci 1996 vydávali Bogdan Trojak a Petr Madìra
svoje prvotiny, ocitla jsem se na jejich veèeru v Ha-divadle, pøedstavila jsem se jim
a jejich kamarádùm (tak tìmhle klukùm píu váený pane Kuèero a Trojaku), byl
tam Robert Fajkus a opakoval svoje pozvání ke Hloukùm  a tentokrát u jsem
neodmítla. Tak teprve teï vìøím, e jsi skuteènì Vìra Rosí, øekl mi tehdy Vít
Slíva (to byl leden nebo únor sedmadevadesátého). Zaèala jsem se s tìmi básníky U Hloukù pravidelnì scházet. Pak psát nìco jako recenze, napøed do Welesu, pak do Hosta
To období bylo docela perné, nejen pro mì, ale i pro lidi okolo mì: prala jsem se
sama se sebou, se svým problémem, a zpùsobem ne zrovna pøíjemným pro ty, kteøí
se mnou museli trávit èas; a cítím vdìk vùèi tìm klukùm od Hloukù, e to se
mnou (nìjak) vydreli (ani bych tím u chtìla svoje chyby odkazovat minulosti). 
Mnozí mají pocit, kdy se øeknou støedy U Hloukù, jaké to nejsou literární schùze, jak se tam bereme vánì, ètouce a hodnotíce si svoje básnì a utvrzujíce se, jak
jsme dobøí. Patrnì opravdu nìjaký takový záitek mìli (asi z doby, kdy byl jetì
v Brnì básník-uèitel uèitel Vít Slíva), ale pro mì to vdycky byla skupina lidí, se
kterými si mùu popovídat o vìcech, které nás spoleènì zajímají. Svého èasu jediná, kde jsem si takto povídat mohla. O sobì a o ivotì. A kromì toho taky tøeba
o tom psaní a dìlání èasopisu. Ani si nepamatuju, kdy by tam naposledy nìkdo
vytahoval svoje texty. Zato poslední fotbalový zápas jsme (chtì nechtì, jak kdo)
zhlédli hned støedu minulou. (A ne e bych nemìla výhrady k mytizování  tedy
zkreslování  hloukovské spoleènosti, jak se v poslední dobì dìje.)
Uskuteènila se samozøejmì dalí setkání, která mì  kromì interakcí s lidmi ji
zmínìnými  ovlivnila èi posunula nìkam jinam (ze svìta literárního mohu jmenovat Vetus Via, akce na Sklenìné louce, TVAR , z neliterárního zde jmenovat
netøeba). O nich se ale rozepisovat nebudu, ostatnì: jde o anketu Welesu.
Co se zmìn týèe  Weles se zmìnil. éfredaktorem poèínaje a vzhledem konèe.
I spoleènost U Hloukù. Vzájemné vztahy mezi lidmi, kteøí tam chodí. A nìkteøí
zmizeli, nìkteøí bohuel navdy (loni v dubnu zemøel Karel Køepelka), jiní se objevili. A hospoda U Hloukù má být zbouraná, aby na jejím místì vedl dálnièní
pøivadìè... Moje objektivní situace se zas tak moc nezmìnila: v pìtadevadesátém
jsem zaèala studovat na Filosofické fakultì Masarykovy univerzity a nyní, na sklonku
roku 2000, jsem poøád jetì ta studia neskonèila. Mùj pohled na svìt a ivotní pocit
se zmìnil  v mnohém, o èem nechci veøejnì psát, v mnohém, co si ani pøesnì a
souhrnnì neuvìdomuji. Ètu si nìkteré své starí texty jako úplnì cizí, texty nìjaké vzdálené známé, která na tom nebyla zrovna nejlíp. A tehdy jsem si myslela, e
píu z beznadìje  vechny ty texty vyplavené z hlubin osobní krize. Dnes vím
(nebo si myslím, e vím), e psát (urèité vìci) stále jetì znamená nadìji. Pláè stále
jetì znamená nadìji. Bez nadìje èlovìk píe vtipy, pohádky anebo nic
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2.

V létì 1999 jsem vydala sbírku, Holý bílý kmen, vyla ve spolupráci nakladatelství Host
a Weles; Weles se na kníce podílel znaèným pøièinìním Roberta Fajkuse, a bylo to pro mì
symbolické: lo toti o texty, které vznikaly v létech 19951997 a jsou velice silnì spjaty
s lidmi okolo Hloukù a Welesu. Pøes vechny výhrady, které k té své prvotinì dnes mám,
to pro mì stále tímté zpùsobem symbolické je.

3.

(Texty z doby zhruba pøed pìti lety nemám datované  take vybírám odhadem podle toho,
co je pro ten rok pro mì pocitovì typické )
1995
Èerná hodinka

2000
–

Dveøe, zamèené, popsané vzkazy Sezamovi.
Po tolika dnech, mìsících a hodinách
zase vtíravá myšlenka na vlastní smrt –
tloustnoucí jako mastné svìtlo u sousedky.
Tøítí se
v tichu a do ticha, vyhranìného kruhem
tvého ivota tak, e ho mùe prolomit
u jen prolomením
toho ivota.

Trnutí…
Beze slov básnì:
vdy proè by.

Bytosti pøíli blízko,
ne abys z nich mohl vystoupit
a dotknout se jich.
Pøíli daleko pro zrak zkaený stálým
napínáním,
v snìné mlze
stydnou dùvody tu zùstávat.
Nevymlátíš se
ze skoøápky.
Nedotluèe se prsty ochablými
stiskáváním malátných,
péøových snù.
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René Koèík (*1975)
1.+2.
já ale nejsem to, èemu se praví literát. V roce 1995 jsem se louèil se svou
náctiletostí, kterou jsem tehdy zkusil pochytat do stránek deníku To kolem. Byla to
asi stovka stran zøejmé inspirace, kamarádùm se to ale náramnì líbilo. Podobného
psaní jsem se dopustil i o tøi roky pozdìji v brouøe A ve vìtvích smáli se barevní
skøeti. Do toho nìjaké východoslovanské zamilované pøeklady (sbíreèka A nepláèu, a nezpívám), radost z textù v Textech. Jinak rutinní novináøská robota s poetikou zaschlého lógru.
Dost jsem za tu pìtiletku nacestoval (Ukrajina, Chile, Rusko) èi pobyl jinde (Praha), ujasnil jsem si tak coby jetì mládì, co to Valasko, odkud su, mùe znamenat:
mnohokrát dar, èasto údìl. Jistotu, e høebec najde své stádo i za devaterými horami. Cosi, co kdekoli a kdykoli dokáe mi pøipomenout, e nejsem vesmírná mrcha
bez koøene.
Jinak u mne zintenzivnil pocit, e svìt sa jaksi v prdel obracá. Vude pacholci, co
jdou za tím, co jim umoní existovat snadnì a jednodue. Nikoli prostì. Èert je kopni v øi!!
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Milan Dìinský (*1974)
1.
Od roku 1995 se zmìnilo hodnì vìcí. Vydal jsem dvì kníky poezie, publikoval
jsem v nìkolika èasopisech a sbornících. Pøestal jsem být studentem a zaèal pracovat. S tím souvisí i zmìna mého pohledu na svìt, který se nelií od pohledu lidí,
kteøí dennì brzy ráno vstávají a vracejí se domù a k veèeru. V poezii jsem opatrnìjí, ne jsem býval pøed pìti lety. Tìch nìkolik let zkueností s literárním provozem zapøíèinilo to, e je pro mne mnohem tìí napsat báseò a jetì tìí je být
pøesvìdèen, e báseò za to úsilí stojí.
2.

Èerná hodinka (Velarium, Èeské Budìjovice 1996)
Kael mé milenky (Host, Brno 1998)

3.

Velmi rád bych poskytl nìco z roku 1995, ale nic mi nezbylo. To, co jsem nepublikoval, jsem
nedávno vyhodil. Ze souèasnìjí doby posílám básnièku.
2000
Dutiny kostí
Dutiny kostí k snazšímu létání,
prázdno podporuje vzlet,
v krajinì tiché, v poli nebo u lesa,
potaené jenom snìhem; nìkolik stop,
za kterými se honí dìti a lovci,
dvì rozevøené sbírky vání
za mìstem. Svìtla prosvìcují
ptaèí kostru v mlze.
Samotáøi v peøí svých domovù,
na kraji noci zdìdìné po otci,
pod matèiným svíravým svítáním
s náèrtníky, slovníky a kruítkem
vymìøují, kolik zbývá
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Jakub Grombíø (*1974)
1.
Pøed pìti lety bylo pro mì psaní pøedevím vzruující zálibou, teï se z existenèních
dùvodù promìnilo v ubíjející nádenièinu. Je-li slov pøíli mnoho, zákonitì zaèínají
ztrácet význam. Nicménì snaím se být vdìèný za zkuenosti, které jsem bìhem
této doby získal, i za pochybnosti, které se mne èasto zmocòují  také ty snad mají
nìjakou cenu...
2.

Básnì: Weles 1/98, str. 16; Tvar 16/99, str. 18
Povídka: Jihovýchodní pota 34/98, str. 6; Weles 11/2000, str.
Recenze a glosy: porùznu, nejvíce Aluze, Host, Texty, Tvar, Slovácké noviny

3.
1995
Ukolébavka pro dominu

2000
Podzimní den

Zahoï ten biè, domino,
nesluí ti èerná kùe.
Bezmocný jak mimino
køièím pøes hluk vìtrákù, e

V pùl esté hlásí místní rozhlas.
Co zmìnilo se? Stále nic.
Pøes údolí se plíí soumrak
a lutr páchne z pálenic.

má zlomit biè, domino,
sladká jsi jak uhlohydrát.
Pojï si zahrát domino,
moná e tì nechám vyhrát...

Sám nevím, co se snaím najít
tam pod šlahouny kustovnic;
zima u èíhá na svou koøist,
a za horizont pusto, nic.
Zapomínáme na nadìji
potichu, jako vadne list,
úlisnì duní z amplionu
Vagine... pardon – Vangelis.
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Patrik Ro¾ko (*1974)
1.
Na jeseò roku 1995 som vystúpil z ulity. Stalo sa to v útulnej krèmièke Hubertus
v dedinke Dolní leb pri Dìèíne, kde sa konalo neformálne stretnutie básnikov
z celých Èiech a Moravy a kde som poprvý raz èítal verejne svoje básne. Víkend
strávaný v prekrásnom prostredí a priate¾skej atmosfére bol pre mòa tým povestným odrazovým mostíkom. Nasledovalo prvé publikovanie v èasopise Okruh,
vydávanom tudentami Pedagogickej fakulty UJEP v Ústí nad Labem, a v decembri prila na svet aj prvá samizdatová zbieroèka Hniezda súmraku, básne z rokov 19911994. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa v mojom ivote udialo
mnoho súkromných zmien, ale kladný vzah k literatúre, prevane k poézii, zostal
neotrasený. Okrem nej sa venujem prekladom beletrie z angliètiny a príleitostne
píem recenzie na knihy a hudobné nahrávky. Pribudli ïalie plodné stretnutia
básnikov, nové priate¾stvá, literárne súae. Pokraèuje aj neperiodická èinnos ruèného vydavate¾stva Oslintané korálky, ktoré sme zaloili s Danom Himièom na
sklonku roka 1996 a v ktorom doteraz vylo jedenás zbierok pôvodnej poézie
a prózy a tyri preklady. A pomaly pribúdajú aj vlastné básne, azda ich raz bude
dos na knihu.
2.

Èasopisy, zborníky:
Okruh (PF UJEP, Ústí nad Labem 1995), Weles 1/97, Kiblik plný zubov 2 (kmeòová revue
samizdatového vydavate¾stva Afterdog, Trnava 1997), Almanach leby 97 (Juno /
Okruh, Most 1997), Almanach Welesu 97 (Weles, 1998), Dotyky Slova II (Odkaz, Bratislava 1998), Almanach Pìt Let (Mìstská knihovna Dìèín, 1999)
Zbierky poézie:
Hniezda súmraku (samizdat, vlastným nákladom, december 1995)
Oan (samizdat, vlastným nákladom, apríl 1997)
Krízovatky (Oslintané korálky, vlastným nákladom, august 1999)
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3.
1995
Trpko na jazyku

2000
Pä krátkych zastavení jedného
dlhého dòa
(rozfúkané haiku)

korpión v deme
Sníva o Dianiných vlasoch
Smr opä raz meká
Ozvena úsvitu zatne do tmy
Rýchle sú posledné kroky
Noci
Teplé jazvy tieòov
A predstava tváre?

stratený v snoch
k¾úè od rán
*
vlna za vlnou
medzi prstami
èas

Cukor ráno utopený v káve

*
v kabelke po vreckách
h¾adajú sa drobné
slová
*
krok za krokom
po zvráskavenom jazyku
do lona púpavy
*
v kríkoch
stehná spitej lásky
trepocú slzami
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Petr Èermáèek (*1972)
1.
V roce 1995 jsem zaèal usilovat o vydání sbírky básní, obcházeje nakladatelství
a èasopisy. Nakonec se mne s knihou ujali v Hostu a koem mi nedali ani v èasopisech vèetnì Welesu. V roce 2000 píu více recenzí ne básní, pro Psí víno,
Sedmou generaci, Veroniku, Host. Druhou sbírku mám nachystanou ve je
vak zatím jetì ve hvìzdách. Stále maluji a rýpu grafické destièky. A jak se zmìnila moje situace èi pohled na svìt? Kdy pominu takové banální zmìny, jako je
zmìna ze studenta na zamìstnance, vlastnì se pøíli situace nezmìnila. Ve vztahu
k literatuøe se snad jen trochu posunul mùj pohled v tom, e ji beru (hlavnì tu svoji)
ménì nezbytnì.
2.

Rozepisovat se èasopiseckou publikací by bylo dlouhé a zbyteèné, bibliografie kniní je
jednoduchá: Drkotání vìtví (Host, Brno 1998).

3.
1995

2000

Kubíèkùm

krátce po obìdì
a po oèních kapkách
jsou neostré
talíøe mimo osy stolu

Pùlí se noc. Lepkavá omámenost baziliky
pawlónií. Maria bíle opadaná. Na nebe vzaná. Mezi prsty prachu skládám trojjediné
znamení. V jednom kvìtu síra, sùl i rtu. Zemitá chu. Niterné zøení toho, jen sám
v sobì dlí. Trojkmenný. Uzavírám v bílý kruh
své opomíjení. Suché rty. Pod lampou drhnoucí stíny. Vyprahlé, stokrát polknuté sliny.

údolní rozpaky
mezi pøíborníkem a klávesnicí
pomalu oplachuješ
ve døezu
tak to vdy zaèíná:
potopou mezi chlebem
a sebevìdomím
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Josef Straka (*1972)
1.
Na poèátku roku 1995 mi vychází v edici TVARy èasopisu TVAR druhá sbírka,
nazvaná Proè.V té dobì jsem do tého èasopisu psal i literární recenze a pøipravoval jsem svou tøetí sbírku, kterou jsem odloil, nebo se mi jevila pøíli podobná té
pøedcházející a rozmìlòující to co ji bylo napsáno. Pak jsem se více zabýval psaním své diplomové práce na katedøe psychologie, a pøestoe jsem stále psal, vrátil
jsem se k poezii na poèátku roku 1999 a pak pøedevím tento rok, kdy mi vycházejí
krátké prózy v jedenáctém èísle èasopisu Weles a dopisuji svou tøetí sbírku, kterou
bych chtìl dokonèit na pøelomu tohoto a pøítího roku.
Má situace se zmìnila v tom, e pracuji jako asistent na Univerzitì Karlovì, v Psychologickém ústavu, take mám mnoho èasu se vìnovat jak vìdì, tak i poezii.
Obecnì jsem se vrátil nìkam do období roku 1995, kdy jsem byl naplno zaujat
psaním poezie, a teï po pìti letech se ke vemu vracím, úplnì jinak a s vìtí touhou
psát.
2.

Druhá sbírka Proè., edice TVARy, únor 1995
Listopad 2000 prózy ve Welesu 11/2000

3.

1995
Jen ona sama
Tøeskutá zima
Ohnivý vítr a dotyky podzimních mlh
trochu to zní jako pozdrav odeznìlého nebe eptla
jako pozdrav skrytosti, odtajnìní smutkù a únavy
opodìné únavy
z posledních nocí“
a vechny vícehlasy znaèily kolísání a vstup v brány soumrakù
„je to ten ztracený a nacházený èas pousmála se
„nacházím a odpouštím
obcházím vechny vìty, je byly vìtrem zkrouceny
a líbám“
pøítomnost mrazu byla v té noci cosi jako opravdové odputìní
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2000
Odjezd z mìsta
Nìco se muselo stát
Ohnuté dráty, pøevrácené stoly
luté kvìty v klopách
Lámaný hlas
Pøerývaný
. Hlas. Nic u neøíct, nebo lépe øeèeno vechno, ale komu
Zavíráš okenice, dny jsou stále stejné a pomalu ubíhají, jakoby do ztracena
Pøerovnává staré listy z dob dávno minulých a vylévá vodu z kvìtinových váz
A pak
Opoutí dny tak pøekotnì, jak je jen moné, kufry za tebou vlají
Kolik jsi toho øekla a kolik jsi toho jetì mohla øíct
Dobíhá poslední vlaky, vdy je skoro pùlnoc a prùvodèího se ptá na smìr
Kam? Odpovìï, chce okamitì lístek a hlavnì ji pojeïme
Vám je stejnì jedno, kam jedeme naprosto, hlavnì u jeïme
houkání vlaku, úleva nepøichází, ale ty ani neví, proè by mìla pøijít
Prùvodèí budí po hodinì vystupovat, øíká dìkuji a prchá mrazivou nocí
Tam svìtla, tam ztemnìlá cesta
Nic nezná, nic u nemùe znát, jen uzamèená vrata, do nich není radno buit
Dorazí k prvním dveøím: rád bych pøespal, je to moné
Odpovìï zní jako v mrákotách: není, ale nedaleko je levný pokoj, tam je mono
Dìkuji, dobøe, nìco zaeptá, ani neví co, a bìí a kufry opìt za tebou vlají
pak dobìhne k hotelu
máte tìstí, pane, máme poslední pokoj, neøekne nic
pak cena, vytahuje libry, koruny, marky, nebo èím se tady vlastnì platí
je to dobré, pokoj je ve druhém patøe a nemá koupelnu
„je to dobré“ mluví ke kufrùm
kdy u ses koneènì dostal do pokoje, uvìdomil sis, e u nelze nièemu uniknout
e u nelze vìènì utíkat pøed otázkami, e jen utíká pøed vlastní odpovìdí
ale ta málokoho zajímá
teï má pokoj, støechu nad hlavou, u nepøemýlí, hledá ruèníky
koupelna je doleva za rohem, u nemùe být nic víc ne tento spìch
tento neustálý úprk pøed livými pravdami a pravdivými lemi
nic u nemùe být, jen tento ornament na stropì, usíná do dne, do prvního dne
který u nemá ádný smysl, jen vùli k nìèemu se dobelhat
u nezbývá moc sil, ale také pro co
leí, tvé mylenky zabíhají, nìkdo chodí z jednoho pokoje do druhého
a vichni zítra budou nìkam pokraèovat, jen ty zaèíná v pùli
od toho, co jsi znal, asi znal,
do nìèeho zvlátního, co se nepodobá ivotu spoøádanému, odpovìdnému
najednou se hrozí tìch slov
leí na posteli a tvé mylenky zabíhají k tomu, co se stalo
ale do nového dne vyráí bez nìèeho známého

59

Weles 19952000 ... Josef Straka

pohlédne dolù na kufry, jsou tam
jsou tam
pak je den, pak noc, pak ticho na chodbách
(Ukázka z románu)
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Libor Kropáèek (*1970)
1.
Moje literární aktivity se vdy kryly (doplòovaly) s aktivitou hudební  hraní
v kapelách. Myslím, e rok 1995 byl posledním rokem existence samizdatu Èaj,
který jsem spolu s pøáteli vydával. Po ukonèení této èinnosti jsem se více vìnoval
kapelám, pro které jsem takto dodával vìtinu textù. Vìtinou jsem stihl sestavit
a samovydat i nìjakou sbírku èi záznam ze spoleèného soustøedìní kapely a na
Vánoce jím obdarovat kamarády. (Viz bibliografie.)
Moje situace se èásteènì zmìnila tím, e ji vìdomí tolik neroziøuji. Pokud ano,
snaím se (na rozdíl od r. 95) poívat radìji konopné produkty nebo kvalitní èaje
místo alkoholu. S tím myslím souvisí i zmìna pohledu na svìt. Hlavnì se u neuírám snahou zmìnit svìt, ale spíe se se støídavými výsledky pokouím zmìnit
sebe. Poznávám, e je to za jistých okolností veliké dobrodruství.
V Továrnì jsem stále, ale natvaný za to mám být asi jen sám na sebe. Pokouím
se v naí øice otevøít èajovnu, ale bitva o prostory je na tom malém mìstì (Nový
Bor  pozn. redakce) snad jetì vìtí legrace ne v centrech. Mám se dobøe!
2.
Samizdatovì: Továrna (1995)
Zálesácká kuchaøka drsných muù (1996  více autorù)
Soustøedìní (1998)
Ukázky z Továrny vyly ve Welesu [è. 4] Podzim 96, Sojkách v hlavì  èasopisu Petra
Motýla a celou ji pøetiskl Jan Burian v Almanachu Burianovy kulturní ozdravovny. Kuchaøka vycházela v Sojkách na pokraèování.

3.

Jednou ses zeptal,
kdo tam ty lidi zavøel a proè.

1995
Továrna

Jindy
ti jedna z postav
pøes okno zamávala.
Lekl ses tak,
e jste týden museli chodit jinou cestou.

Jako dítì
tì matka vodila
kolem továrny
do mateøské koly.
V ranním pøítmí jsi
za umatìnými okny
spatøoval siluety postav,
sklánìjících se
nad brusnými kotouèi strojù,
které pøi obruování skla
vydávaly strašidelné zvuky.

2000
Øíjen 2000
Aè se svìt iatí
a stát se mùe cokoli,
dál duby rezatí
a oranoví topoly.
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Petr Madìra (*1970)
1.
Nìkdy zaèátkem zimy roku 1994, kdy jsme bydleli krátký èas na Kladnì, jsem
dostal dopis z Mladé fronty, v nìm mi redaktor Navrátil vracel rukopis mé první
kníky. Docela mì to zaskoèilo, nebo bylo dávno domluveno, e vyjde. U pøi
naem rozhovoru se zmiòoval, e ve musí nakonec projít pøes Pistoria, jen je do
poezie sice fanda, ale prý tomu bohuel moc nerozumí. Asi rok pøed tím jsem
z dejvické telefonní budky sdìloval Navrátilovi, e jsem kníku nazval Krevel.
Jake? podivil se s redaktorskou pøevahou.
No Krevel, to je taková ruda...
Aha, no heleïte, aby to nìkomu nìco øeklo.
Nakonec jsem tedy z jeho popudu vymyslel název Z otisku kopýtka. Pøekvapilo
mì, e nikdo ze známých nezná tu pohádku o íznivém Janeèkovi, který putuje
s Olukou lesem a chce se napít ze stop zvìøe. Sestøièka ho od toho vdy zrazuje.
A u je ízeò tak veliká, e kdy Janeèek spatøí na cestì stopy jelení, sehne se
a napije se z otisku jeleního kopýtka. Poté se, pøesnì podle sestøina varování, promìní v jelena. Také já v tìch dobách pil z otiskù...
Kladno bylo mìsto, které jsem pøed nastìhováním neznal (byt jsme si prohlédli za
jedné podzimní tmy a inverze), mìl jsem nièím neopodstatnìný pocit, e je to jedno
z nejhnusnìjích míst v Èechách, kde se dá zakotvit. A toho kotvení jsem se opravdu bál. Natìstí se tenkrát ve schránce objevil také dopis od Petra Motýla:
...a hlavu vzhùru, vy tam na Kladnì, znìla myslím poslední vìta. S Petrem jsme
se v tìch dobách hodnì pøátelili. Vycházel Modrý kvìt, jen dal dohromady okruh
literátù, kteøí si padli do oka, Weles na to pak u jen navázal. Teprve po nìkolika
letech se skupina kolem Welesu zaèala omlazovat, mohu-li to tak øíct, ale základ
zùstal víceménì stejný. Motýl byl tenkrát zjevnì potìen, e jsem pøesídlil do havíøského mìsta z té opovrhované Prahy, která se se mnou louèila nápisem na holeovické ohradì: Magické noci poèal èas a my ijeme v Praze! Take jsem si chvíli
zoufal v cizím mìstì, v posledním patøe paneláku, kolem nìho huèel vítr opravdu
silnì, jako bych byl nìkde v majáku. Zaèalo se mi to líbit, to Kladno, a zanedlouho
u jsem objevoval jeho nepøíli skryté kouzlo. Místo moøe byl pode mnou Podprùhon a z kuchynì jsme mìli výhled na magický oprýskaný barák, osídlený pøízraènými obyvateli, jim ukradl dui fotograf Hanke.
Jetì v Holeovicích mi Petr øekl nìco ve smyslu, e název Krevel se mu hodnì
líbil a e jsem ho mìl ponechat. Mìl pravdu. Pozdìji, kdy o knihu projevil zájem
Host, jsem se k pùvodnímu titulu vrátil. (Ani ve snu mì nenapadlo, e si stejný
název o pár let pozdìji zvolí pro svou knihu i Karel iktanc  jsme pøeci narozeni ve
stejný èervencový den  a pak ji, docela zaskoèen, pøekøtí na arlat.)
Byly to dobré èasy. Vechno se zdálo být pøed námi, ve skuteènosti to bylo pøedevím s námi. Takové to pøíjemné èekání na nìco velkolepého v budoucnu patøilo
k vìci, vìdomí moností, tìení, neurèitá oèekávání. A s pøibývajícími roky se do té
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svobody pøilévala stále intenzivnìji eï zamìstnání, dny vyplnìné pracovními hodinami, poèínaje ranním stresem z brzkého vstávání, a zakonèené skomíráním nad
otevøenou kníkou pøed spaním. Mùj pohled na literaturu i na ivot se samozøejmì
zmìnil. Neumìl bych to asi popsat dost pøesnì, a moná ani nechtìl. Snad bude
nejlepí, kdy k tomu øeknu jen tohle: Na jaøe pøítího roku mi sice moná vyjde
druhá kniha básní Komorní hùrka (dopsaná v roce 1999), ale já si náhle nejsem
jistý, jestli mi vùbec jetì nìkdy bude dáno nìjakou báseò napsat. Doufám, e jo.
Teï se uèím, jak se píe pøíbìh.
2.
Sborníky:
Holan devadesát (1995), Almanach Pant (1996), Pøetrená nit (1996), Cesty írání (1996)
Kniha:
Krevel (Host, Brno  datováno 1997, fakticky konec r. 1996)
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3.
1995
Na rozlouèenou

2000
Matyá

polibek staený ze rtù.
To je podzim s hoøkou èokoládou hlíny.
V Prokopském údolí zabìhnutý den.
Prochází a øíká si: Jsem
kamínek v botì Boha. Vak ví,
e daleko, nìkde u vymøelých lázní,
na místì
s nejvyím poètem sebevrad
ije v maringotce básník,
který je støepem
v holinì èerného myslivce.
Za jedné letní noci
vyvìtral do mì svoje okna.
Táhli jsme Oøechem
rozlousklým na asfaltce
narudlým svìtlem.
Ráno jsem u postele našel
témìø neupitou báseò.

S mírnou teplotou máchám plíny
a pak je vìím na spoleèném balkónì.
Ze dvora jde horko, zvedá mi hlavu
k obloze. Nìkolik bílých koilek
mého novorozeného syna, dojemných
jako chlopnì v mém srdci, tisknou
na podnebí
køestní kolíèky. Sousedky odnaproti
se vyklánìjí
do letního dne a nevnímají mihnutí holubù.
V ústech mám øetízkový bacil
a jetì o tom nevím,
myslím na krásného chlapce
s edomodrýma oèima,
ve schránce ádný dopis. Vybìhnu
nahoru, z naehlených plín ucítím jeho vùni.
Bratr je na cestách a teplota se zastavila.
Prùvan na kuøí noce
zápasí s dusnem, v noci bude bouøka
vìznit pod mosteckou vìí
opilého flamendra.

Je chladnìji.
Modrá ebra plynových hoøákù
podpírají naše verše.
Na osamìlém místì se dál chlastá
z pramenù
a nikdo nerozezná,
kdy vidí modøe a kdy u hnìdì.

Budu jím já, kdo se nakonec vrhne
pøeklenout most
oèistným slejvákem.
V podzemí radostného pohybu u
se eptem prosí: nedopus, aby

(Petru Motýlovi)
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Petr Bronos Novák (*1970)
1.
Má literární aktivita je aktivitou neliterární a zároveò literární pasivitou  spánkem.
Ano  vechno, co mohu øíci, je: spal jsem a spím. Pohled na svìt z polohy hk (hore
kardanom) je stále stejný  strop je pøíjemnì bílý.
2.

Otisky zadku v prostìradlech jsem vypral.

3.
1995

2000

Vryj víèka skále sklopená
usíná loe kamení
Jiskry si hází ve snìní
a bude vposled vpanìna
Bøesknì svou krásu promìní

„Dýchání...“ zaslechl jsem
a hned
slyším
válec smirkového vzduchu
z tuctového kamene
krvavì brousí briliantní hrdlo
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Martin Josef Stöhr (*1970)
1.
Rok 1995 se lií od roku 2000 (co se mých literárních aktivit týèe) v jedné zásadní
vìci. Tehdy jsem literaturu dìlal jako koníèek, kdeto dnes ji dìlám tzv. profesionálnì. Jsou to strané termíny (oba jsem radìji vloil do uvozovek), ale pro letmou charakteristiku doufám postaèí. Na sklonku roku 1995 vyla v Hostu moje
první sbírka; na sklonku roku 2000 v Hostu pracuji jako sazeè i redaktor a poezii
témìø nepíi. Kdy si vzpomenu, jak jsem brnìnskou redakci coby zlínský externista obèas navtívil a do transu mne uvedl kdejaký cár papíru, kdejaká prázdná flaka, co zùstala leet po nìjakém mistrovi, kdejaký voboust co se stavil na kus
øeèi (nic ve zlém  byl jsem jeden z nich), jímá mne hluboká lítost. Co vechno
mìlo pro mne tenkrát v literatuøe kouzlo!
Moje situace (a pohled na svìt) se od té doby zmìnila opravdu zásadnì, ale z vìtí
èásti to nesouvisí s literaturou a navíc by má odpovìï daleko pøesáhla rámec Vaí
ankety
2.

Teï noci (Host, Brno 1995)
Hodina Hora (Host, Brno 1998)
Pøechodné bydlitì (soukr. tisk, Brno 1999)

3.
Srpen

Srpen

V stéblech písek
myi v pastích
ptáci u korýtek

té smrti kolem
vude. Nebudu.
Nebude...

listí lísek
líto léta
v mraku skøet a skøítek

Kde hne se poøíz slunce 
pøíkré øemeslo.
A vemínkem stesku
zcákaná zem.
(Vem jablko. I ezlo.)

(Teï noci, 1995)

Zde byl. Zùstal.
el zas dál 
Bìlokorý èerný král
(Rukopis, 2000)
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Radek Fridrich (*1968)
1.
Literární aktivity v roce 1995  organizování veèerù poezie v Mìstské knihovnì
Dìèín a básnických setkávání leby (ty ji neexistují). V tomto roce jsem mìl za
sebou dvojdebut Druhá strana, TGIF 1994 (spolu s T. Øezníèkem), ke kterému se
ji nehlásím.
Bìhem tìch dalích let se zmìnila celá øada vìcí spojených s literaturou, vydal
jsem dalí knihy, úèastnil jsem se øady sborníkù, navázal spolupráci s øadou èasopisù (viz pøíloha). Tzn., e na sklonku roku 2000 jsem dokonèil sbírku Erzherz pro
nakl. Votobia, pøekládám básnì Thomase Bernharda pro nakl. Opus, podílel jsem
se na velké antologii severoèeského umìní Od bøehù k horám (Votobia 2000),
organizuji pøi Mìstské knihovnì Dìèín Literární cenu Vladimíra Vokolka, pøi této
organizaci jsme zaloili edièní øadu Nomisterion, ve které vylo nìkolik knih (sborník Pìtlet, 1999, sborník z Literární ceny Vladimíra Vokolka, 1999, básnické sbírky
Tomáe Øezníèka, 1999 a Ivo Haráka, 2000).
Mùj pohled na svìt se zrelativizoval, jsem rád za ve, co mì bìhem posledních let
postihlo, aktivity spojené s literaturou mì urèitì tìí, proto jsem rád, e jsem tolik
zamìstnán, myslím si, e rok 2000 úroèí ve, k èemu jsem v 90. letech smìøoval.
2.

Básnické sbírky:
Druhá strana (TGIF, 1994, spolu s T. Øezníèkem)
PRA (Protis, Praha 1996)
Zimovitì (Turské pole, bibliofilie 1998)
V zahradì Bredovských (Host, Brno 1999)
Øeè mrtvejch (Edice Tvary, Tvar 10/2000)
Èasopisecky: v Okruhu, Obratníku, Welesu, Tvaru, Hostu, Psím vínu, Spirále, Dotykoch
Úèast ve sbornících:
Almanach Pant (Praha 1996); Sborník u pøíleitosti mezinárodního sochaøského symposia Lemberk 96 (Nadace Lemberk, 1996); Cesty írání (Triton, 1996); Vánoèní almanach
(Weles, 1996); Almanach Welesu 1997 (Weles, 1998); Almanach Braník 99 (1999); Od
bøehù k horám (Votobia, Olomouc 2000)
Pøeklady z nìmèiny:
Erich Fried (Obratník è. 14-15, 1996); Ernst Schûtze (Obratník è. 16, 1997); Náøky Georga
Heyma  pøeklady a parafráze (Weles, 1997); Thomas Bernhard (Weles 10/99); Thomas
Bernhard (Host, 2/2000)
Plus 36 recenzí pøevánì do Dìèínského deníku (22), Hostu (8) aj.
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3.
2000
Teichfriedlsrudolf

1995
Titovo mlèení
III. Bynov (1968-1972)

Wir waren vier Kinder.
Staré rádio.
Slova dìtství hutìná.
Dechovka prolínaná:

Als ich 14 Jahren aus der Schule kam,
lernte ich in Schemmel zwei Jahre
die Weberei.

 Tak to máme pøes poky 120,
pas 80 a pøes prsy? 

Dann war ich 7 Sommer auf der Bleiche.

 Taty to sapoijem a taty sámeèky? 
– A jaky knofliky? –

Mit 23 Jahren lernte ich meine Alte kennen.
Als es mit dem Bleichegehen nichts
mehr zahlte,
ging ich 30 Sommer auf‘s Wasser.

Pøízraky v kombiné.
Cítíš pach jejich potu míchaný
ovèími parfémy podpaí.

1890 gab‘s Hochwasser.
Toèí se ti hlava.
Jen panna zùstávala.
Optimální míry, ale bez dìr.

Da lag von der Schandauer Bûcke sehr
viel Holz.

A pøedtím?

1922 war ich 16 Wochen im Krankenhaus
zur Kropfoperation.

Leí na modrobílé dece.
 Ta je a s tomova, od nás,
aus Schwódeboch. 
V popøedí knot pohlaví.

Unser Leben war immer hart,
wir murrten nicht.
(Rudolf Kessler, 1862, Roßendorf)

– Engelein! –
– Die Sonne, das Fenster, der Schank. –
A ty vidíš zasklené slunce,
kliku okna, namádrovanou, béovou skøíò.
A poté?
Vyvádìjí klouèky.
Otrkat se.
Ven.
V kamakách pøed domem drí
smolnou ruku.
Otce-Vrana.
Pevnì ji svírá.
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Robert Fajkus (*1967)
1.
V roce 1995 vyly nìkteré mé texty v Modrém kvìtu bratøí Motýlù, kteøí spolu
s Vítem Slívou zapoèali pøípravu mé první a jediné kníky, která potom vyla v roce
1997 a zahájila vydávání básnických sbírek Welesem.
Má situace se nezmìnila: chodím do stejné práce, do stejné hospody, bydlím ve
stejném domì, spím ve stejné posteli. Mezitím jsem dostal od ivota pøes drku,
s vìtí silou ne kdy døív. Literárnì se to projevuje tak, e pozbývám zbytky víry
v své psaní.
2.

Sbírka Sivý køik (Weles, Vendrynì 1997), pøíprava sborníkù Holan Devadesát (soukromý
tisk, Brno 1995), Du podel blesku (Weles, Vendrynì 1998), Skøípavá hudba vrat (Weles /
Vìtrné mlýny / Medard / Host / Petrov, Brno 2000), úèast v almanaích 75 let gymnázia na
Slovanském námìstí v Brnì-Královì Poli a 130 let mìstské hromadné dopravy v Brnì,
publikování v èasopisech Èas, Host, Kam, Modrý kvìt, Pandora, Proglas, Psí víno, Sojky
v hlavì, Texty, Tvar, Weles.

3.

1995

1999

Je to tak: V kláteøe na Kalivøedi èeká kat.
Jak se tam jde? Po polách:
Vìrný vítr, nemá strach.
Do mrakù ti oèi hledí jako tolikrát,
ale zrak
putuje ji v nadìji a tmách.

rozevøu dlaò:
z brázd zvednou se vrány
køik køik køik køik
spolykaný pláè
propadá rotìm eber
støevnatou pìstí vylíu si
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Roman Kosek (*1967)
1.
V roce 1995 jsem psal víc ne nyní (kromì básnièek i texty). Nyní trávím víc èasu
nad jedním komiksem, který ne a ne dokreslit. (Je to tím, e ani tohoto èasu není
dostatek.) Na svìt se dnes dívám mnohem optimistiètìji a taky s daleko vìtím
pesimismem. Moje situace se zmìnila radikálnì: Byl jsem nucen opustit øady klubu, jeho jsem byl zakládajícím èlenem! Jedná se o Lonely Club a dùvod mého
vylouèení není nic meního ne svatba.
2.

V roce 1997 jsem vypustil mezi pøátele a známé svùj 2. samizdat s názvem Deprese a
represe.

3.
1995

2000
Velká noèní hudba

Zem mrazem protvrdlá.
Nahota visí na stromech.
Z trní Jeí hledí
ledovýma oèima.

Bachovo echo brumlá strunami basy,
Bosky burácejí ponuré riffy
rytmického hluku temných symfonií
a hlubin prastarých nástrojù,
stvoøených døív,
ne peklo zaehlo zlem,
z nástrojù,
je jen nìkteré hromy dávných bouøí
smìly rozeznít
nejdelími prsty
kostnatých konèetin bleskù,
jetì dlouho pøed tím,
co potopa na èas umlèela
jalové útroby
píal høíchu

Èekání na sníh

Pobledlým èasem
couvám vpøed,
v pláti marnosti,
krokem ztracené nadìje,
hùl zoufalství v ruce
Chladný dech Smrti
prokøehlé na kost
se mi vkrádá na kùi,
aby vysál zbytky ohnì
z mých il.

Z èerné hlubiny
se zvuk nejlépe nese,
v èerno také
nejlépe zní.

S duí upøenou do nebe
eptám motlitbu
a èekám na sníh.
A by i v beznadìji pohøben èasto jsem,
poøád ne a ne umøít
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Marek Toman (*1967)
1.
V roce 1995 jsem... psal básnièky a pøekládal básnièky Richarda Kearneyho. Dìlal
jsem literární poøady pro rádio, protoe jsem tam pracoval v literární redakci.
A snail jsem se vydat svou básnickou kníku, z èeho jsem byl èím dál tím otrávenìjí. Pøilo mi, e je to jen taková hra, mùj deníèku, ty zdvoøilostní øeèi v redakcích,
nervozita a zdvoøilá odmítnutí... A vìdìl jsem, e nechci být zhrzený poeta, tak
jsem uvaoval, co zkusit jiného, co takhle napsat tøeba román?
Slova, slova, jako hmyzí vraky na øímse vedle poèítaèe...
Na podzim roku 2000 píu básnièky a dopisuji zmínìný román. Má situace se tudí
nezmìnila vùbec... píu. Zmìnila se zásadnì: odeel jsem z rádia na ministerstvo
zahranièí a teï pracuji na ambasádì v estonském Tallinnu. U nejsem básník.
Narodili se mi dva synové. A píu.
Mùj pohled na svìt se zmìnil, protoe: je tu víc chuti, víc frustrace a víc nadení
zkusit zase nìco nového. Zkusit psát a být astný. Mùj deníèku. Ta okolní hra je
smìná a já jsem asi hráè. Dívám se na svìt pøes zamlené brýle sportovního
odpoledne, uspoøádaného kolkou mého syna. Naivnìjí ne on. Mluvte na mì
estonsky nebo jakkoliv, stejnì to nìjak zmotám po svém. K nohám se mi kulí míè
a já se snaím pøedstírat, e hraji, a rozpomenout se na pravidla. V podstatì ale
hraju doopravdy.
Slova a slova, kudy z nich? Zase slovy. Estonské tiplice chcípají vedle mì. Ale ve
vzduchu jich víøí mraky.
2.

Richard Kearney: Hra s vodou (pøeklad poezie souèasného irského autora, Aula, Praha
1997)
Jedna kabina pro dva osudy (básnická sbírka, H+H, Praha 1997)
Jiøí Daniel: Mé mylenky se velice nepodobají dýmu (edice díla básníka ortenovsko-bednáøovské skupiny, Torst, Praha 1998)
Richard Kearney: Samùv pád (pøeklad románu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999)
Otec a syn (básnická a prozaická sbírka, Weles, Vendrynì 2000)
Adolf Hermann: Mých prvních pìt ivotù (pøeklad pamìtí, Triáda, Praha 2000)
+ èlánky, rozhlasové poøady a tak...
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3.
1995
Nìkdo táhne po protìjím chodníku
a píská
Signál? Mám odpovìdìt?
Nauèit se melodii a nalápnout rytmus?
Puklina v noèním nebi?
Zavøít oèi?
U mne pøedeel
A odemyká dùm, v nìm bych rád il
2000
a drásá mì
jak to jde hladce
P. S.
Pak jsem náhodou
uslyšel rockový spodek
rozmlouvat dlabì diplomacii
a uvidìl kùi skinù èekajících 
nìco jiného ne ruchy rutiny 
a vpadl na punkový koncert jako kdysi
s kapelami pùjèujícími si nástroje
a úsmìvy
s vydìenými servírkami
a zaèalo se pogovat
Pavel Rajèan tomu øíkal
jako kdy lahváèe ukají o sebe
Michelle tomu øíkala
jako Ladova hospodská rvaèka
všechno
jako døív
punker upadl do neozvuèených bicích
auto policie pod oknem atd. atd.
splnìný sen...
pìt piv
a komunikativní ztráta komunikace
Vøelá moè v parku
jako autotransfúze
z a do tallinnské – mé – tallinnské – mé
tkánì

Oslizlé holešovické chodníky
s guánem psích oèí
s démanty støepù
které ti zmìøí tep
a s tajemnými mapami
tajemného Inky Moèi 
zopakoval bych vaše praskliny
do posledního otisku svých prstù
Vymodlil bych si vás...
Teï u ne turista
ale ten
kdo vyplnil  turínské plátno  ádosti
o dlouhodobý
pobyt
ten registrovaný
na obì strany dlanì
V patnácti jsem napsal
„Všimli jste si, e Praha voní?
Je to blbost
ale hned bych ji podepsal
kdy odeèítám uzlové písmo
tepu cizího mìsta
a nedopoèítávám se
a nemohu se nadechnout v kvìtu jeho
alergií
Tallinn jako Stalin
anebo lín
který pro mì bùhvíproè souvisí s nicotou
Svlékám se ze své staré kùe
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Renata Putzlacher (*1966)
1.
Dnes s odstupem pìti let vidím, e rok 1995 byl dosti zásadní  v dosud rozhádaném Tìínském Slezsku zaèal zcela pøirozenì vznikat multikulturní pøetlak, jeho
výsledkem byly zajímavé èesko-polské literární poèiny: Modrý kvìt bratøí Motýlù,
Weles básníkù Trojaka a Kuèery, literární setkání Kámen nebo slovo tvùrèí skupiny kolem Ivana Motýla a Kazka Kaszpera a poøady tvùrèího tandemu Putzlacher
Nohavica v rámci Kavárny AVION, která není. Pøetlak vznikal také ve mnì,
nebo jsem se v Tìínì dusila, a nebýt tìchto poèinù, kterých jsem se úèastnila,
moná bych se odtamtud odstìhovala døív.
Nyní bydlím ètvrtým rokem v Brnì a na sklonku roku 2000 pøipravuji novou sbírku
a scénáø narozeninového koncertu u pøíleitosti 5. narozenin Kavárny AVION,
která není. Budeme slavit také na jaøe 2001 v Tìínì, kam se celou dobu pravidelnì vracím. Zmìnou bydlitì jsem si uvìdomila jedno  odstup mi umoòuje lépe
vnímat mé rodné Slezsko a obèasný stesk je velmi inspirující.
2.

Výsledkem onìch zmiòovaných aktivit byla moje polsko-èeská básnická sbírka Ma³gorzata poszukuje Mistrza  Markétka hledá Mistra (1996) a pozdìji polsko-èeské CD Lamus
(2000), pro které jsem napsala spolu s tìínským hudebním skladatelem Zbyszkem Siwkem
14 písní. Letos jsem také debutovala na Slovensku jako autorka hry Lietajúca Frída, kterou
pøipravilo túdio tanca z Banské Bystrice spolu s divadlem Teatro Tatro z Nitry.
Kolem roku 1995 jsem zaèala pøekládat a výsledkem mých aktivit jsou publikace: Mi³oæ po
czesku (výbor èeských aforismù, Krakov 1995), Jaromír Nohavica. Písnì-pieni (1994,
1995), Bílé propasti. Antologie souèasné polské poezie, kterou jsem pøipravila spolu
s B. Trojakem (Host / Weles, Brno 1997) a také pøeklady pro divadlo: Pravìk a jiné èasy
Olgy Tokarczukové (pøeklad divadelní úpravy románu; èeská premiéra 13. 11. 1999 na èeské
scénì Tìínského divadla), Medik Piotra Tomaszuka (èeskou premiéru chystají v plzeòském Divadle Alfa). Pro polské dìti a Divadlo Banialuka jsem letos pøeloila pohádku Kubula a Kuba Kubikula od Vladislava Vanèury.
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1995
* * *

* * *

Kupi³am wino Poncjusz Pi³at my³ siê w ³azience
Jego pies przechadza³ siê w tê i we wtê
po smudze ksiê¿ycowej A ja przy stole z tym
winem nie otwartym Otwieranie to mêska rzecz
Wytar³ dok³adnie rêce w u¿ywany rêcznik
Mój niespodziewany nocny goæ z zawiatów
Wszed³ do kuchni spojrza³ na krzy¿yk
nad drzwiami
na moj¹ maluczkoæ stó³ nie zastawiony Pies
wy³ za oknem w kosmosie ja trzyma³am
siê mocno
ziemi i tej kuchni jak na kobietê przysta³o
Nienawidzê w³asnej legendy powiedzia³
Regularnie
myjê rêce ¿eby sprostaæ Nerwy mam rozedrgane
wci¹¿ boli mnie g³owa Wiedzia³am ju¿ ¿e to swój
cz³owiek ¿e nie wypijemy tego wina ¯e bêdziemy
kontemplowaæ swoje migreny bez s³ów
w skupieniu
Pies zasn¹³ Jeszua nie przychodzi³ Smuga
ksiê¿ycowa
wi³a siê na kredensie Ja trzyma³am siê mocno
ziemi i tej kuchni Wino wo³a³o o kielich

Koupila jsem víno Pilát Pontský se myl
v koupelnì
Jeho pes pøecházel sem a tam
po pruhu mìsíèního svìtla A já u stolu s tím
neotevøeným vínem Otvírat láhev je
muská práce
Mokrým ruèníkem si dùkladnì utøel ruce
Mùj neèekaný host ze zásvìtí
Veel do kuchynì pohlédl na køí nade dveømi
na moji malièkost na neprostøený stùl Pes
vyl za oknem v kosmu drela jsem se pevnì
zemì i téhle kuchynì jak se na enu sluí
Nenávidím
svou vlastní legendu øekl Pravidelnì myju si ruce
abych to vydrel Nervy mám nadranc
poøád mì bolí hlava Vìdìla jsem u e je to
nainec e tohle víno nevypijem A e budeme
rozjímat beze slova soustøedìnì o svých
migrénách
Pes usnul Jeua nepøicházel Pruh mìsíèního
svìtla
vinul se po kredenci Drela jsem se pevnì
zemì i téhle kuchynì Víno volalo po sklenièce
Pøeloila Vlasta Dvoøáèková

2000
Mi³oæ i inne czasy

Láska a jiné èasy

To przychodzi, gdy ju¿ stoisz na peronie.
Z walizk¹ pe³n¹ zmiêtych ciuchów,
z determinacj¹ Anny Kareniny.
Tyle razy ju¿ tak sta³a
i poci¹g zanosi³ ciê do miejsc
z góry przewidzianych przez rozk³ad jazdy.
Teraz masz w oczach zamêt
jakby nagle sypnê³y iskry z komina.
Jakby iluminizm przytrafia³ siê miertelnikom
na zaplutych dworcach.

Stává se to, kdy stojí na peronì.
S kufrem plným zmuchlaných atù, álù
a s odhodláním Anny Kareniny.
U tolikrát jsi takhle stála
a vlak tì odnáel do míst
pøedem urèených jízdním øádem.
Nyní má v oèích zmatek,
jako by náhle zasrely jiskry z komína.
Jako by náhlá uvìdomìní
iluminovala nádraí plná plivancù.

To przychodzi, a ty wiesz,
¿e pewnych scen nie da siê powtórzyæ.
¯e kobiety w woalkach popychaj¹ na tory
wielkie namiêtnoci i li re¿yserzy.
Ty pamiêta³a nawet o bilecie.
Nie wiesz wprawdzie, czy to bilet
na samolot, na parowiec, na tamten wiat.
Stoisz na peronie, bo wyruszasz w podró¿.
Bo przed czym uciekasz. A mo¿e wróci³a?

Stává se to, ale ty ví,
e jisté scény nelze opakovat.
e eny v závojíèku doenou na koleje
velké vánì a patní reiséøi.
Tys pamatovala i na jízdenku.
Neví sice, zda je to jízdenka
na parník, letadlo èi na onen svìt.
Stojí na peronì, protoe se vydává na cestu.
Protoe pøed nìèím prchá. Nebo ses vrátila?
Pøeloila Vlasta Dvoøáèková
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Michal Stránský (*1966)
1.+2.
Vae anketa mì zastihla v zajímavém rozpoloení. Uzavøel jsem pøed nedávnem
jednu podnìtnou etapu, studium na Divadelní fakultì JAMU. Pøily tedy na mì
nadìje, e bych mohl najít víc èasu na èinnosti, které jsem v posledních letech
zanedbával. Patøí k nim i psaní básní(èek). Zatím se zdá, e nadìje jsou to liché,
vá dopis je vak jasnou pobídkou udìlat aspoò nìco.
Kdy pominu støedokolská léta, mùj vztah k psaní básní je snad a nezodpovìdný.
Øíkám tomu, e chodím na hruky, na jabka. e to není ádné psaní, nìco ze mì.
e jenom sbírám, co u je tady. Ano, potom ukládám do lísek, nìkdy i letím Ale
dìlám to témìø výhradnì sám pro sebe, pro svoje proití okamikù, kdy se mezi
slovy rodí obrazy a vechno (nebo aspoò mnohé) zdá se dávat smysl. Ètu-li si nìco
z tìch zápiskù, bývám pøekvapený  èasto mnì pootevírají dveøe k tajemstvím.
Ale dost moná jsou to jen moje tajemství a moje zázraky. Obèas mì pøesto napadá, e by ta øíkání, kterým jsem pomohl na svìt, mohla být zajímavá i pro jiné lidi.
Necítím k nim ádné vlastnické vztahy, a tím spí je zvlátní, dret si je jen pro
sebe. Jene se pramálo starám, abych je vytahoval ze skøínì, nezbývá mnì k tomu
èas. Jetì e tu a tam obdaruju nìjakou blízkou dui.
V tomto ohledu se u mì za posledních pìt let nezmìnilo nic. Snad jen, e èastìji
ne døív nechávám jabka a hruky na stromech. Anebo je trhám nazdaøbùh a leí
mnì v seitì. Pro nìkdy.
Jiné to je, pøijde-li jasné zadání, úkol, termín. Tak jsem s potìením napsal texty
písnièek do inscenace Slováckého divadla umaø na svatbì a uíval jsem si pøi
tom spolupráce s panem Miloem tìdronìm, který je zhudebòoval. Potìilo mì
i zjitìní, e ta slova opravdu mají moc mluvit i k jiným lidem. Má bibliografie za
posledních 5 let dále zahrnuje stovky stran rùzných textù souvisejících s øízením
a ivotem obèanského sdruení Prázdninová kola Lipnice, závìreèných zpráv
z kurzù, seminárních a jiných prací ve kole, práce diplomové, korespondence
s finanèním úøadem, celní správou, stovky e-mailu bez hacku a carek V titìné
podobì jsem naposledy zveøejnil své básnièky zøejmì právì ve Welesu v roce 1996
(?)  ani nevím (Weles [è. 4] Podzim 1996  pozn. redakce).
Jak vidíte, neiju nijak obzvlá pro literaturu ani literaturou, i kdy pro mì
zùstává poøád dùleitá. Potøebu tvoøení a hraní do znaèné míry uspokojují moje dvì
povolání a zároveò koníèky: jsem grafik a instruktor na kurzech Outward Bound
(bude v tomto èasopise pro literáty nìkdo tuit, o co jde?!). Své si ádá i hledání
a spoluvytváøení poezie v rodinì se dvìma dcerami (a tøetí v bøie). Kolikrát si
pøipadám u tak utvoøený, e ty jabka a hruky na stromech nemùu celé týdny
najít. To mnì pak zaèíná být trochu úzko.

75

Weles 19952000 ... Michal Stránský

***

***

Na mlèení

Po letech

jednou nám sáhne na tep
mlèení tatínkù
o jejich dìtství

chodíme spolu naboso
v stydlivých loukách mezi mìsty
po letech paøezù
a v pøísahání ryb

sami si oloupeme pomeranè
a svìdìní za nehty
necháme být a do rána

klopíme oèi
kdy se v nás svlaèce svlékají
jsou nae cesty
skryté za èasem

slovíèko proè
naèisto unavené
pøekáku nepøeskoèí
a víc nás nedoene

u opatrnì víme
co vechno za nás
nedovedou

ne zaènem
my sami nìjak mlèet

(Jaro 2000)

(1995)
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Lubor Vyskoè (*1966)
1.
Hodnì jsem psal, pracoval jsem u PVT a jezdil do Sokolova z Varù vlakem, ve
kterém jsem bìhem mìsíce napsal sbírku Vlak. To k 1995. Koncem roku vydávám
vlastním nákladem v nakladatelství Alfa-Omega sbírku starích vìcí Satelity jsou
dnes veèer na drahách. Jsem v plném invalidním dùchodu, ve patné finanèní
situaci, a sbírku jsem musel uhradit vysokou èástkou, sháním tedy distributora pro
250 výtiskù po 50 Kè. 46 stran, 1 nebo 2 obrázky. Je moné v této vìci pomoci?
2.

1995 sbírka Vlak, nedostupná
1996 poetický text Magnólie, nedostupný
1997 sbírka Satelity jsou dnes veèer na drahách, vyjde koncem 2000

3.

1995
Otec
Otec zemøel
v minutì která byla tak neskuteèná
jako volání sýèka
Chodím teï v oparu
kde není jistota
kde ve je jakoby èekání
a údiv
Úøady jsou chladné
neosobní zabìhlé a pomalé
a kdy nìkdo na nich projeví cit
tìko se adaptuji
na tak zvlátní zmìnu
nevím co øíct
Vùbec nevím co øíct
kdy se to týká otce a toho e není
je tu jakési samovzniklé tabu
s neznámými pravidly
s bílým chmýøím
a rizikem samovznícení
Zpoèátku jsem chtìl být stateèný
Vím pøece e due ije dál
a jde si svou cestou
prùchodem tajemstvím
o kterém máme málo pøesných zpráv
A tak jsem si øekl: Nebudu nic cítit
tak se nejlépe uchráním pøed bolestí
která by mohla rozleptat schody
po kterých stoupám

Ale sama vznikla a ukryla se
do plátkù rùe
která roste a voní za zrcadlem
a jako øeka
razila si své vlastní kanály
posílala své vlastní pozvánky
Pak byla mše
slova pravdivá
uvìdomìní si nadìje
a usmíøení
odputìní
pøání dobrého návratu
Tak jednodue se to øíká
ale vnímal jsem ji jako opravdu Velikou
Veèer jsem si sedl k cigaretì
a èetl ty pozvánky dolé za pár dní od mé
bolesti
byly jich koše a auta plná obálek
poslané tie a spìnì
upomínky obav bulletiny vzpomínek
vìtrné pozdravy z dní proitých s otcem
a tuláci kteøí volali: Opravdu se to stalo
Vnímal jsem tu bipolaritu
která mne k otci vázala a váe
to jak miloval i zraòoval
jak za jeho pøíkazy ilo malé dítì
které touí po lásce a pøijetí
málo ji samo umí dát
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Teï u dny zase jdou
svým zpùsobem beránka
který skotaèí
zvládá i nezvládá
bojí se i miluje
ije
a pomalu postupuje údolím k prameni
Vzpomínka ovšem bude stále
nìco podstatného se zmìnilo
Mìl jsem tátu rád
Jeho pøísnost (on stále se mnou je)
teï vnímám jako dobré rady
co je velká úleva
která dává prostor vyrovnání
Me byly tøi
a na parte stálo
Ké najde mír
ten kdo odchází
do Nebeských polí
Jen na mnì je jak se rozhodnu

ale chce pomáhat a dávat
Jing a Jang mají v sobì opaèné teèky
a tak to skuteènì je
není bílá bez èerné a èerná bez bílé
tady u nás na poutním vrchu
Sedìl jsem a vzpomínal
a zdravil se s lítostí
nad ztrátou blízkého èlovìka
pozdravil jsem bolest a
pustil ji k sobì aby se mohla
èasem rozpustit v bílé mraky
které plynou
Pøed oèima mi bìely obrazy
jako momentky z bálu:
jak jsme jednou spoleènì zali na víno
jak jsme vítali první sníh
jak jsme lovili ryby
jak jsme šli koupit oblek
jak jsem pøiel v den maturity opilý
jak jsme naposled zdobili vánoèní stromek
jak jsme poslouchali hudbu
jak jsme si nerozumìli
a jak jsme si rozumìli
jak jsme k sobì ztráceli cestu
a jak jsme ji stále znovu hledali
A bylo mi najednou smutno
e tu táta u není
a ten smutek byl èistý a plachý
jako srna kdy jde pít
Já ho vítal
protoe byl pravdivý
nebyl u klubíèkem vlastních zákazù
a bláhových rozhodnutí
zùstat za kadou cenu stateèným
proudil a bral na sebe mou tíhu
kterou jsem pøedtím pozdravil
a mìnil se v bílé mraky
je plynou
zvolna
k jihu a za sluncem
Cítil jsem vinu
e jsem s mým tátou málo byl
v poslední dobì
vinu za mou snahu ít vlastní ivot
a pak jsem najednou vìdìl
e je to pøirozené
a e jsem neudìlal chybu
kdy jsem chtìl ít opravdovì
co stále chci

2000
Im searching for
Hledám lásku
tu pozemskou i nebeskou
hledá i ona mne
nebo má samota potichu staví
stále více pevných zdí?
Porozumìní
je plod který neroste v parku
jeek ho neponese na bodlinách
protoe ono nesnese hroty
je mìkké a pøítulné
je to z èásti naplnìná touha
Setkání
vydává sebe samo druhému èlovìku
o kterém víme tak málo jako o sobì
Dlouhé jsou pásy vln na moøi
mìní Setkání v setkávání
a všednost je jen iluze
 chci tomu vìøit tak vìøím
chci mít pevný bod ale nemám jej
tak poslouchám hudbu Milese Davise
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Václav Kahuda (*1965)
1.
V roce 95 byly mé literární aktivity nulové, protoe mi hrabalo. Nemohl jsem psát,
odstìhoval jsem se z Prahy, abych posléze zjistil, e jsem praský domorodec.
Vechny tyhle pøesuny mì dokonale vytoèily, a jsem se nakonec na vechno
vykalal, odeel ze zamìstnání a zaèal psát svùj román. Letos jsem dopsal svou
zatím poslední knihu a dám si teï nìkolik let pauzu. Úzkostnou nadrenost vystøídal vyskákaný klid.
2.

1997  Veselá bída (Petrov, Brno)
1998  Exhumace (Petrov, Brno)
1999  Houtina (Petrov, Brno)
2000  Technologie dubnového veèera, Pøíbìh o bazilikovi (Host / Petrov, Brno)
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Texty z roku 1995
(opsáno z papírkù, je to nepouitý materiál, záznamy z náhodných okamikù):

Zápisky z roku 2000:

...Za noci, v pusté spící ulici, se z okna dívá
bílý pes. Velká váná hlava se bìlá do tmy.
...Bez hnutí. Jen èerné skvrny oèí se dívají.

...Jdeme s dívkou po náplavce, na Výtoni.
...Nechá ty labutince! Fuj! volá na svého
psa. Její uáèek ere labutí hovna. Neváhám
ani okamik. Coe?... Plácám ji pøes zadnici a eptám jí radostnì: ...Poèkej, já u ty
labutince z tebe dostanu.

...Mrská rozkoš – Mrskoš.

...Visí, visí visatec,
pod ním stojí chlupatec.
A visatec upadne,
chlupatec ho popadne.

(opsáno z Petøíèka): ...To, s èím se setkávám je tedy odhaleno z moností mé existence, díky tomu je svìt svìtem...

...Beznohej na hruku leze
e si ráèata vybéøe

...Èerný ráj.

nìmej po cestì si brouká
hluchej v trní ho poslouchá
bezrukej tam na nìj hází
trefí-li ho, e ho srazí

...Jako vèely, celý roj vèel, tøpytivé nitro úlu
 tak to vypadá uvnitø vìdomí, ...mylenky
lezou jedna pøes druhou, ...pøedstavy, vize,
celá tahle pohyblivá, sloená realita...

umrlej pøes cestu bìí
slepej do oèí mu mìøí

...Parazitické Já. Shluky malých, úèelových
existencí.

...Oputìné autobusové vleèòáky uprostøed
polí.

...Zvlátní to vìc, oxidace pravdy. Kadou
irokou, hlubokou veobjímající pravdu,
...má svìt tendenci tuto pravdu obalit výkladem, krunýøem interpretací. Kadý okamik probuzení tak okamitì obrùstá náboenstvím.

...Dravec krouí nad zelenými lány. Stohy
slámy. Bzuèící houtiny pøezrálých ostruin.
...sedlák Jan Vrada, nejstarí mùj pøedek,
17. století.
...Rakev pro obra. Ve stranickém krematoriu mají speciální pec pro velikáèe a siamáky. Mamutí penál dìlá truhláø v dílnì na
Markétì. Pro cikána, 240 kg. Byl tak tlustej,
e kdy si dole u Andìla kupil iku sekané
a vona mu vypadla z ruky, tak se nevohejbal
a kopal ji pøed sebou po chodníku a domù.
...Bronzové lesky havraních køídel, v korunách èerných hruní. Za slunných zimních
odpolední, za únorových nedìlí.
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Michal anda (*1965)
1.
Pøed pìti lety de facto prózou rozsekanou do verù usiloval jsem o autentické
zachycení surovosti mìsta. Na sklonku roku 2000 surovostí odrovnán utíkám se
k solidnì idylizovanému obrazu èeské vesnice na sklonku 19. století a texty formálnì prozaickými pokouím se o kostrbatou poezii.
2.

Dvacet deka ovaru (Edice souèasné èeské poezie, Klokoèí Praha a KJD Pøíbram 1998)
Pod pseudonymem Jana Kroustová, resp. Dirty Jane: Metr o (Protis, Praha 1998)
Psychoanal www.magazlin.cz (2000)
Blues 18901940. Robert Boyer, ivot a legenda v zapráeném svìtle archivních dokumentù uloených pod signaturou 82219 C v krabici od bot v depozitáøi Noxubee County
Library, 103 East King St., Macon (Petrov, Brno 2000)

3.
1995
U TELEVIZE RUPLA OBRAZOVKA
TAK JSME Z BEZRADNOSTI
nasávali a hulili cigáro za cigárem jako o smrt
a Marie vytrachala ve tosu èasopisù
pøipravenejch do sbìru køíovku.
znaèka yrbia.
nevim. v mendìlejevce neni.
v Motorletu maj holky ve vrátnici pøenosnou barevku.
ségra. øikám jí: chce se zase s Otou handrkovat po soudech?
poslala za nim teda ábu. tágem jí vyrazil pøední zuby.
neøikala jsem ti?
ve ètvrtek jdou sepsat protokol.
jo! na ètvrtek
jsme dostali od Fanèi lístky do vinohradskýho.
sarmati.“
coe?
„sarmati.“
„alani.“
moná bys mìl brnknout Dastikovi.
na narozkách se chlubil
e má zauzlovanýho nìjakýho opraváøe.
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2000
Baronka Hrodìjová na zamrzlém rybníce trainuje na krasobruslích Axela
s obrátkou.
U hráze pod kabernou koèí Storna plaví konì. V tøeòové aleji zas nenasytná paòmáma
Stockarová rve rudì nalité chrupky i s vìtvemi do bramborového koe, Stoøíkovic paterèatùm sjídìjícím na rohaèkách závìjemi s kopce Boubína ku posmìchu. Vdova po hrnèíøi
Stolkovi na zahrádce pøed chalupou tøesoucí se staøeckou rukou srpe kopretiny na hrob.
Do Raovic na høbitov jsou dobré tøi ètvrti hodiny cesty. Ne dojde, bude k podzimku.
Obecní blázen Júda Stoss na zoraném bramboøiti poutí si ve vìtru netopýra na pagátku.
Ustaraný rychtáø Stoica pøechází zadumán od tøeòovky k rybníku, od Boubína po náves.
Nejprv sesumírovat musí si to v hlavì.
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Martin David (*1964)
1.
(Pokus o charakteristiku mých literárních aktivit ve vámi sledovaném období)
V pìtadevadesátém na jaøe jsem se rozplýval v slaïounké euforii, jakou ale pociuje snad kadý, leí-li mu doma jeho první, èerstvì vylá kníka. Zároveò jsem
prùbìnì pracoval na nových i starích textech, které pozdìji vyústily do sbírky
druhé.
Nejinak je tomu i dnes. Prostì píu dál, dál svým tempem, tedy povýtce pomalu,
zdlouhavì, tìkopádnì (pouze mizivé procento básní vzniklo na jedno posezení).
V dopise komusi jsem svùj zpùsob psaní formuloval asi takhle: Jde o proces krystalizování, kdy kadá zapoèatá báseò má v sobì pøedem danou svou vlastní krystalickou møíku, èili vnitøní øád, take jde jen o to nic neuspìchat, neznetvoøit,
nechat ji dorùst do koneèné podoby krystalu (èti: jediného, koneèného, pevného
tvaru). Jen takto vykrystalizovaný a tímto zpùsobem vyvøelý nerost je pak hoden
vsazení do prstenu. (Nevím, jestli je mi dostateènì rozumìno. S rýsováním, brouením, pilováním to má pramálo spoleèného )
Take píu pohøíchu pomalu, v pøískocích (ano, to u jsem øíkal), ale trochu z toho
vyplývá i dalí, ne-li palèivìjí problém: zøídkakdy mám nìco hotového k odeslání
do jakéhokoliv literárního èasopisu. Nejsem si bohuel dlouho jist, zda je ta která
báseò opravdu dokonèená. Nejpevnìji pøesvìdèen o tom mohu být teprve a nestrannou èetbou z odstupu nìkolika let. Jsem teï trochu v rozpacích pøiznat vlastnì, e mì to prezentování se po èasopisech i mírnì obtìuje, paralyzuje, vyruuje Jednou vìtou: publikoval jsem a publikuji vìtinou náhodnì a pøíleitostnì. Ale
mìl bych s tím nejspí  respektive urèitì  nìco dìlat Vzpomínám si, jak mi
pøed lety jeden starí, zkuenìjí literát v hospodì u piva kladl-nakládal na srdce:
Èlovìèe, kde to ije ?, musí bejt vidìt! Kdyby nic jinýho, aspoò tvoje jméno
musí bejt (èasto) vidìt! Jinak jako bys tu nebyl jako bys tu vùbec nebyl !
2.

Listí pro jablko (Protis, Praha 1995)
Jiné výkladní skøínì (Weles, Vendrynì 1999)
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1995

2000

Odjezd holý jak holé stromy

Èím dál míò ohranièená rodina

Stát sám na pøedmìstské zastávce,
odkud odjídí malá lokálka,
jen malá lokálka tì odveze,
kam teï potøebuje.

Ó, drazí, pøedrazí rodièové,
být ve vaí popraskané kùi,
u bych se nebál o svého syna.
A postoupí mu slunce k zenitu,
jak se zbarví, co z nìho povyleze?

Z mìsta do otevøené krajiny,
do krajiny svobodnìjích stromù,
do krajiny plachého ptactva,
do krajiny s øekou v povodni.

Mraveneèník ve fraku, kterak podniká.
S rohem, s rypcem zhrzený pijan.
Èerv pohlavár s rùencem podbradkù.
Skøet, mutant Bosche Hieronyma?

–
Auta køimo kvapí: tìkají kamsi
Ty shledáváš obyvatele vesnic,
nastupující a záhy vystupující,
jejich tváøe, odìv, rozhovory.

Ó, drazí, pøedrazí rodièové,
být ve vaí popraskané kùi,
u bych se ani nebál o syna.
A vystoupá mu slunce k zenitu,
èím se opevní, co z nìho zbude?

A tvùj stín je øidí, mladí,
kdy vystupuje na jednom z tìch nádraí,
kdy trèíš na prázdné návsi.
Jdeš dál: mladší a mladší,

Mraveneèník ve fraku, kterak podniká.
S rohem, s rypcem zhrzený pijan.
Èerv pohlavár s rùencem podbradkù.
Skøet, mutant Bosche Hieronyma.

dál, podél rozlité øeky
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Petr Motýl (*1964)
1.
Bez odpovìdi.
2.

Èerná pìna Ostravice (Ecopres Petr Rumian, Frýdek-Místek 1995)
Spratek a krásná Danue (Èeský spisovatel, Praha 1996)
Perleový dùm (Vìtrné mlýny, Brno 1998)
Hálec (Vetus Via, Brno 1999)
Lahve z ubytovny (Host, Brno 2000)

3.
1995
Potmì

2000
Dvojník Karla Šebka

zhasni
a se objeví modøí konì
za kterými praská døevo
ohnì
a na pánvi Mìsíce kvíøí se tuk
zhasni
nech proudit jen vùni bílých kvìtù
v oku
tmy
tìkot vlèákù letících nad mìstem
vidíš tu krev
na blytící se èepeli noe
leícího ve tìrku
zhasni
kùe sákne noc
vlak jako smetanu z mléka sbírá smrt

já mám pìknou louku pìknej barák
pozemek
no jo jene kdo z toho ije
kdo z toho nìco má
ty?
no já…
myslí e fakt ty, no ty ne, vole!
no já…
a chlastá kadej den
jen se pøesunul od Jelena do Myslivny
v oblýskaných tesilkách
a kostkované flanelové košili
a v polobotkách
v mrazech i ve tøiceti stupních vedra
na jaøe a na podzim
a pøi mínus patnácti
si pøehodí silonovou bundu
no! no a kdo z toho nìco má?
to jako myslí e vona?
vona…
ale barák mám pìknej!
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Petr Pazdera Payne (*1960)
1.
V roce 1995 Petr Pazdera Payne napsal pár malých divadelních her, resp. dramoletù: Andìlé na hlavu padlí, ivé modely na pobøeí, Obøi a vejce. V tomté
roce dokonèil povídku Pøípad zaèínajícího faráøe a pár velmi drobných èrt, napø.
Primotej Razgudil.
V roce 2000 dopsal povídku Zátií s kabátem a kloboukem. Mìl k ní poznámky
ji v roce 1996, ale o ty pøiel v roce 1996, kdy mu vykradli sluební auto nadace
Èlovìk v tísni. Letos se k tomu koneènì vrátil. Krom toho napsal zase po dlouhé
dobì dramolet: Adam pelichající.
2.

Samizdatovì publikoval v roce 1995 Primotej Razgudil a jiné povídky. A pak a v roce 1999
vyla sbírka povídek Neèekaný èekaný (Cherm, Praha). Jinak sem tam nìco vylo v tom èi
onom èasopise, napøíklad ve Welesu.

3.

1995
Andìlé na hlavu padlí
(Závìr dramoletu)
...

Kohout je rituálnì vren do propasti,
zmìna optiky, tma, Aristoteles má v ruce lampu.

Aristoteles (svítí ostatním do tváøí): Jsou to jen stíny...
vichni jste jenom stíny. Platon mìl pravdu.
ijeme ve svìtì stínù, pssst...
(uhasí lampu)
A bude úplná tma –
povedou vás slepí!
Aristotel zmizí.
Rozsvítí se svìtlo nahoøe, kde se zjeví velký kohout.
Prvý mu:
Druhý:
Tøetí:
Druhý:
První:

Vechno je obrácenì! Mysleli jsme, e jsme nad propastí, a pøitom
jsme na jejím dnì.
Není moná, není moná.
Naletìli jsme mu s tím kohoutem, ztratil se.
Byl to kouzelník.
Kouzelník, co ovládá prvotní hybatele.
Není moná. Kdyby byl kouzelník, vyhnal by neèisté duchy.
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Pøichází Demosthenes.
Druhý mu:
Prvý:
Tøetí:
Demosthenes:
Tøetí:
Demosthenes:
Tøetí:
Demosthenes:
Prvý:
Druhý:
Demosthenes:
Tøetí:
Demosthenes:
Druhý:
Demosthenes:
Tøetí:
Druhý:
Demosthenes:
Tøetí:

Konì se vezou pøímo i nepøímo po poli.
Zase nìkdo pøichází od pøístavu.
Zase nìkoho vysadili na Kudrnaté ostrovy.
Já vìdìl, e se jednou probudím tady.
Má kohouta?
Nemám.
Skonèí tedy patnì.
Ó, to je nemoné. Mám zemøít r. 322 pøed Kristem ve vìku 62 let.
Skoro jako Aristoteles. Ten umøel r. 322 pøed Kristem ve vìku 62 let.
Jak obecné a jak zvláštní!
Aristoteles! Vy o nìm nìco víte?
Byl tady pøed chvílí a poøád nìco vanil o Alexandrovi, o Peranech
a o Demosthenovi.
Já jsem Demosthenes.
Jak obecné a jak zvláštní.
Já vìdìl, e se jednou potkáme.
Nevím, jestli to pùjde bez kohouta.
Do tváøe se jen tak nikomu nedýchá.
Bez jakého kohouta?
Jsem tu doma i bez kohouta.
Tak dobrá.

Demosthenes skoèí do propasti, zmìna optiky, tma a svìtlo
nahoøe, Demosthenes se zjeví nahoøe místo kohouta.
Prvý:
Druhý:
Tøetí:

Za chvíli tu budou plavci... slyíte je... moøský národ... lodì
bláznù... vepøi se vracejí.
Samièky kladou bomby.
O èem hovoøit, kdy ne o lovu.
Konec
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2000
Zátií s kabátem a kloboukem
(Úryvek z povídky)
Byl to zøejmì spoleèný tajný sen vech 
emigrovat, pryè, pryè z téhle zemì, v ní
vichni byli cizinci. Sen svùj vichni tajili,
tak jako se tajívá spoleèný strach ze smrti,
vak v tom snu si vichni byli rovni, a to
i proti své vùli, proti vùli samé.

...Okny do velkého pokoje vnikaly svìtelné
kotouèky a kutálely se po stole, vìjíøe, kousky svìtelné pralátky. Otec s matkou sedìli
bez øeèí, chtìlo se vybìhnout... nebylo kam,
a pøece se muselo pryè... jen mlèení v tom
odpoledním prostoru s hlávkovým salátem
a kyselým zálivem.

Otec jetì pøed salátem zauvaoval, posté,
potisícáté, proè vlastnì neemigroval, vdycky tak uvaoval jakoby poprvé, tehdy na
zaèátku let padesátých mohl odjet a nemusel by se teï plácat tady, kde ve mu pøerùstá pøes hlavu, poèínaje rodinou a vlastními syny. Nu ovem, proè nezvolil tu druhou variantu svého ivota, tu dobrodrunìjí, tu radikálnì jinaèí, proè neodjel za
svým otcem, do svìtelného megastínu Evropy, do Spojených státù. Tehdy, kdy to
jetì lo, proè si nesehnal tøi sta dolarù
a neodjel, kdy daddy neposlal peníze, aè
pùvodnì se tìil na svého syna. Dobrá, otèe,
pøijal jsem to. Dobrá, osude. Vak kartáøka
ve Vyných Hágách mi øíkala  vdycky budete mít pøed sebou dvì cesty...
Hle, zde jsem. Mám rodinu. Byla to hezká
doba, aè krutá, ale pro mne to byla léta zaèátku. Vidìt své ratolesti, jak se batolí v zahradì, oddìlené od komunistického bìsnìní vysokou zdí... A jednou zeï zboøili a znárodnili zahradu, a nakonec i dùm. Mám ji
velké syny. Jsou mladí, jsou drzí. Tìí se
nepokrytì, a budou moci od stolu. Chápu
je, jsem pro nì starý, jednou jim budu vyprávìt. Jednou jim ve povím. Ale kdoví.
Dìti jsou nevìdomé, nikdy nic nepochopí,
i kdy vyrostou. Tøeba oni opravdu emigrují. Naplní zapomenutý sen.

A mlèení tam venku se usadilo se stejnou
naléhavostí, svìtlo zalilo tenisové kurty
a chodci vrhali panákovité stíny na bílou,
vyisovanou omítku nekoneèné zdi.
Svìtlo se válelo po stole. Otec cítil, jak se
mu ve vzdaluje. Pamatoval mnoho a vzhledem k tomu, e ho vychovával dìdeèek, ilo
v nìm nìco jetì z pøedchozího století, nìco
hodnì archaického, pradávného, a toto se
mísilo a vyruilo s tím hnusem padesátých
let, bezbranné mìáctví s bezmeznou vulgaritou... a tak nadela bezejmennost let sedmdesátých. Výsledkem bylo stávající mlèení. Co k tomu dodávat? Co o tom vyprávìt?
Cítil, jak se mu vzdalují i jeho synové.
A nejmladí syn se té zrcadlovì vzdaloval...
nic jiného mu nezbývalo. Tedy prchnout.
Unikal do hospod, kde se rád a vánivì opíjel. Kam jinam. Snil o jiných zemích, o Americe, tam na kopci v mìstských sadech, jak
opilý se tudy vracel, snil o emigraci, o ní
hovoøili mnozí jeho kamarádi, a nejeden
vskutku pøeel hranièní øíèku nìkde v Jugoslávii, prchl ze zájezdu, zadaøilo se naklonit
si lahví prokouøenou úøednici na vojenské
správì, take pozdrela povolávací rozkaz.
A pak u jen docházely zprávy, jak uhání
kabrioletem po øímských ulicích. Pøicházely
raporty sladkého, ale pøedevím jiného ivota.

Chodil kolem márnic na Karlovì, kolem prosektur. A taky kolem porodnice, její kaple
pøipomínala raketu, která by se mìla kadou
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chvíli vznést, proletìt pøíkrovem mraèen
a hromadným kosmickým porodem deportovat novorozence do nebes. Chodil prastarou kamennou dlabou dolù, dolù do
Podskalí, kde vyhledal noèní restaurant
u Bivoje nebo nìjaký jiný a propíjel své svìtlé sny za sny temné. Byl to èerný obchod.
Skuteènost byla tak nepøijatelná, e nebylo
mono nenechat zrát fantazii, ale i ta byla
nepøijatelná, schovávala se za skuteènost.
U Bivoje kreslil pianistu s automatickým doprovodem. A ráno el zas do koly, il mezi
zbyteèností a povinností. Moná e il.
Anebo chodil skicovat akty, malovat podobizny, modelovat hlavy z hlíny. Na okoliènatou vidlici z vánoèních stromkù nanáel
èervenou matérii. Noøil se do hmoty a do
tvarù oblièeje. Tato umìlá realita byla tak
fascinující, a se odpoutával od reality samé
a zaèal o ní pochybovat. Byl to právì rozpad ve dví, na látku a tvar, co ho fascinovalo, a potom ta demiurgická slast ze spájení
obého, pøekonávání prapùvodní roztrky,
veobecného rozpadu a po jádra, ano, slast
ze zacelení toho, co bylo ji osudovì navdy oddìleno, v mysli, v samém koøeni rozeklané. Proíval radost chirurgovu ze zaití
rány... avak rána se hojila jen zdánlivì, kdy
prohlédl, zjistil, e ji svou sveøepostí jen rozdírá a roztrka je èím dál tím hlubí.
Odlíval jednu z hlav, kdy k nìmu pøilo dìcko: Pane, prosím vás, nevíte náhodou, co
to dìláte, a on si uvìdomil, e neví. Dolo
mu, jak je ta snaha lichá. Svìt ho vyhnal do
obrazu, do tvaru. Èas se zbortil. Zùstalo jen
mlèení. Pak se marnì pokouel vrátit k tomu,
z èeho vypadl. Byl stále èímsi upoután, take nemohl promluvit. Anebo vyvìrala ta fascinace právì z nevysvìtlitelnosti vìcí.
Nejvìtí záhadou, pøed ní polovinu ivota
utíkal, tou byl vlastní otec. Pocházel z dob,
kdy po Praze jetì jezdily konì, syn ztraceného amerického obèana. Kdo jsem já a kdo

je on, který si právì nakládal paget? Homole se vytvoøila z té èervené hmoty, homole plná zèervenalých tenounkých vnitøností.
Fascinace otcem, tou jeho nepochopitelností, u jen jeho zjevem, neinterpretovaností; nechápal se a nedával se pochopit,
a zúil svìt na sobì pøijatelný a pochopitelný... otec se synu zdál ne být absurdní, spí
byl vtìlená absurdita, narodil se na apríla,
mezi dvìma válkami, il mezi dvìma kontinenty, byl rozdvojen, jak sám jednou mu
ukázal ruku: Vidí tu vidlici, kartáøka ve
Vyných Hágách mu prý prorokovala, e
vdycky bude mít pøed sebou dvì cesty
a nikdy se nerozhodne. Cítil z nìj tu stranou únavu, tu tíi let, kterou ze sebe nikdy
neshodil, také jeho tváø, to nebyly vrásky,
to byly brázdy, orba let...
A fascinace se pøenáela, byl to jakýs dìdièný klam. Dávné nejasné tragédie, byly
pøíli nesrozumitelné, bylo zøejmì tøeba je
vykázat za práh, mimo vidinu poklidného
mìáckého ivota, kvùli ní se vynakládalo mnoství energie. A právì tato energie
jakýkoli poklid stravovala.
Skonèil obìd. Otec po spoleèném jídle chodíval, pomalu, ouravým krokem, na sobì
mìl svou oblíbenou koenou vestu, a nesl
dvì láhve od piva do kuchynì, otevøel dvíøka pod døezem a uloil zálohovaný materiál.
Pak ho a do veèera nebylo vidìt. Odebral
se ke svému psacímu stolu, sedìl v køesle
s vyøezávanými opìradly, do volut zakroucenými. V nich krouívával syn prstem a hledìl do zemì, kdy dával k podpisu ákovskou kníku. A kdy ho tatík douèoval dìjepis, cítil, e nìco chybí, nìjaký spojující èlánek mezi nimi a starovìkým Øeckem, mezi
nimi a poslední svìtovou válkou. Mezi historií jeho a historií veho kolem.
...
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Roman Szpuk (*1960)
1.
Od roku 1995 se toho u mne zmìnilo tolik, e mám a pocit èlovìka odplouvajícího
na køe. Nerozumím u zcela sám sobì, potkám-li se ve vzpomínkách z doby pøed
pìti lety. Necítím u potøebu úèastnit se hluèných básnických srazù, ne vak proto,
e bych tímto zpùsobem ité poezie opovrhoval, to urèitì ne. To spí ve mnì se
odehrála zmìna, pochopil jsem, e poezie má i svoji odvrácenou tváø a vechny ty
stylizace, vechna ta bezohlednost a vyhledávání proitkù mùe èlovìka i rozloit.
Zaèal jsem hledat, jak uèinit z nepøítele spojence. Pátral jsem po místì, kde bych se
mohl s poezií setkat nepozorován, mohl se objevit náhle v její blízkosti, tak, aby mì
u nestaèila ohrozit. A tím místem jest  hrob básníkovy ctiádosti. Tam se více
ke slovu utíkám, ménì ho hnìtu, toho úporného úsilí u zbylo malinko, ji ho nemám
zapotøebí. Neobjevuji nové formy ani nová témata.
Nezbývá mi u energie k jakékoliv angaovanosti. Obdivuji spíe umavské samotáøe,
kteøí si odtáhli do lesa maringotku  mít více odvahy, následoval bych je, nebo
ivot v pøírodì naplòuje opravdovým pokojem a hlavnì  cítím se jí pøijatý takový,
jaký jsem. Po nìkolika profesních kotrmelcích jsem zakotvil na meteorologické
stanici na Churáòovì jako pozorovatel poèasí. Nic úasnìjího jsem nikdy nedìlal:
pozoruji mraky a jsem za to placen. Pøibyly mi dvì dìti, take mám nyní ètyøi
potomky a starostí  i sám se sebou  nad hlavu. Pøestal jsem pít, i to je rozhodujícím
zlomem mého ivota, hrozilo mi u vìzení a ztráta svéprávnosti. Více ne alkohol
mì pozdìji obdarovaly lysohlávky, ale nyní u mi zbyla jediná droga: hudba. Skladby velikánù dvacátého století Pendereckého, Pärta, Schnittkeho, Kancheliho,
Góreckého a dalích mi odhalily nové krajiny, jimi se klene most k mé první lásce
 hudbì J. S. Bacha. Tu vechny verbální snahy ztrácejí dech. Je to marné 
plamen je pohlcen pøíchodem jetì vìtího plamene.
Ovem je mi líto slov pro jejich slabost i pro to, jak vìrným mi byla prùvodcem
v dobách nejtìích. Poezie stále ije, vím o ní, umím ji povolat, pamatuji si to
vechno úplnì pøesnì. Píu-li vak i dnes vere dál, radìji vem øíkám, e u je
nepíu, vdy kadá má báseò je zase jako kdysi vyèkáváním. Naplòuje mì to
pøíjemným vzruením, podobnì se mladý èlovìk tìí na první lásku. Ale je to i záleitost existenciální, stokrát více a prvotnìji ne estetická. Kadá má báseò je
nadto rukou podanou slovu na usmíøenou døíve, ne vyslovím neodvolatelné.
A moná i snahou odpustit mu, jako odpoutíme Bohu, e není vemohoucí.
2.

Úèast na literárnì-výtvarné kolái Kroky ze tmy  Triton, Praha 1996
Úèast na II. literárnì-výtvarné kolái Cesty írání  Triton, Praha 1996
Úèast na almanachu u pøíleitosti VII. mezinárodního sochaøského sympozia Lemberk 96
 Strá pod Ralskem 4. 10. 1996
Úèast na Almanachu Pant, sborníku Pant-klubu 1990–1995  Praha 1996
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Úèast na Vánoèním almanachu WELESu, Brno 1996
Macecha bouøe  Teplice a Vimperk 1989–93  rukopisná sbírka, výbor vyel v almanachu
Pøetrená nit  Obratník, Praha 1996
Úèast na almanachu leby 97  literární nadace JUNO, Most 1997
Vìzòova oblaka  Vimperk 1990–94  Host, Brno 1997
Louèení na sever  Vimperk 1992–95  Triton, Praha 1998
Ker praskot  nemocnice Plzeò-Lochotín 1996  Velarium, Èeské Budìjovice 1997
Usque ad Finem Vimperk 1996  edice Tvary, øada B, Praha 1998
Tancem pádu  Vimperk 1995–97  rukopisná sbírka
Troucheò  Vimperk 1998  rukopisná sbírka
Silentio pro smíený sbor  Vimperk 1999–2000  rukopisná sbírka.
Úèast na almanachu Skøípavá hudba vrat  WELES, Brno 2000
Básnì v publikaci o malíøi Janu Chaloupkovi  nakladatelství Vltavín, Praha 2000
Úèast na almanachu severoèeské literární a umìlecké scény 90. let Od bøehù k horám 
Votobia, Olomouc 2000
3.
1995
OHNIVÁ HOLUBICE
(Helence)

2000
QUE SOY L IMMACULADA
CONCEPCION

Jen jednou zcela milovalas mì,
jen jednou s èíí,
s nápojem, jím ohnivá holubice proletìla,

Oputìn svìtlem
v tìch nejlákavìjích sklepeních
celou bytostí vyhlíím,
bolestí na hrotech hlídek,
vlny u u spatøiti opakují Zjevení
a na hladinì lucerna na znamení lidem,
hlavolam Luny po tom,
kdo sestoupil tu hloubìji.

jím pírka dosud klesala,
pøila jsi k mému lùku zrána,
k ústùm ses mi pøiloila.
Sebe celou nechala jsi mì pít, vypít,
ani jsi znala byliny,
jak namíchal ti je Bùh, tebou opilý.

(Lipenská pøehrada, srpen 2000)

Po paprscích vrhla jsi se do mne,
do koruny ke mnì, do lesa.
Teï o nìkteré vìtve chaoticky naráí,
na jiných jak na bradlech veletoèe  jiskøí!
Holubice vech barev ve mnì plaí!
Jen ta ohnivá zas je svolá zpìt,
a mì opustí, jen ta ohnivá!
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Petr Hrbáè (*1958)
1.
Mé literární aktivity v roce 1995 se neliily od tìch z pøedelých desetiletí, tj. psal
jsem a psal jsem a psal jsem. Není to pøíli duchaplná èinnost, co nadìláme. Jetì
jsem si nebyl jist, zda se v roce 1996 koneènì doèkám první kníky, stalo se. Mohly
tak vyjít básnì napsané v létech nedávných, ale i nìkteré z konce let sedmdesátých. Mùj pohled na svìt se v uvedeném období skuteènì trochu zmìnil. Jednak se
stal díky zmìnì zamìstnání a nìkterým osobním zkuenostem pesimistiètìjím,
i kdy se nadále pokládám spíe za optimistu. Natìstí ale také ono období pøineslo
setkání s novými pøáteli vèetnì nìkterých redaktorù Welesu anebo jistých tehdy
víceménì èerstvých absolventù královopolského gymplu na Slovaòáku. e jsem je
vechny (a zvlátì nìkteré, haha) poznal, pokládám za zásadní pøínos pro svùj
ivot. Za ten pokládám i nìkolik svých vystoupení na brnìnské nezávislé scénì
Sklenìná louka a opìt seznámení s lidmi starajícími se o její provoz a dramaturgii
a poznávání jejich umìleckých názorù! Velmi dùleitá pro mì  osobnì i literárnì 
byla v uvedeném období také spolupráce s literárním obtýdeníkem TVAR. Rovnì
úèast na vech dosavadních roènících básnických setkání na Bítovì.
Také v souèasné dobì píu a píu a píu. Nic jiného neumím a moná ani to ne, ale
to je jedno.
2.

Studna potopeného srdce, poezie (Petrov, Brno 1996), Kalhotový pahýl, povídky (Petrov,
Brno 1997), Podzemní hvìzda, poezie (Petrov, Brno 1998), Jeden den stárnutí, povídky
(Petrov, Brno 2000)

3.
1995
Mydlení poupat
Mydlení poupat
studeným árem svítání
dolévá do oken lutou lávu.
První mokøenci  jetì slepení 
jedou výtahem.
Jistì spìchají do zamìstnání,
ale jejich èajové lièky
je nesledují,
umínìnì se kladou,
pøekáí zraku zasvinìných stropù,
kdy si dvùr poruèil nejvìtí z pøízrakù 
 Vaverkùv nù!
Jedu do prdele
a jsem kusý.
(Èerven 1995)
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2000
Film o balkánském kláteøe kdysi
v televizi
(Báseò je tøeba èíst monotónním hlasem)
Kamenité potùèky v malíøi splétají
chlad štvavé radiace, kterou uléhá
na bøeh horského jezera,
kde hovna drobných ivoèichù slintají,
a já jsem znepokojen,
e vzpomínka na dávné televizní poøady
je nevýslovnì bezútìná,
øíkám si, èím to je,
a vidím své vypadané vlasy,
stále jetì mohu svými prsty rozeznívat
své vypadané vlasy
v poplachu hluché hudby,
nìjací smutní kapaøi se tísní
pøed duevní branou støedovìkého malíøe
a chtìjí ho hrát,
jsou to opilí a krutí herci,
jako všichni herci,
jejich jména vypálily muòky do ourkù
mnichù
a pyskù mniek,
take nikoho pochopitelnì nenapadlo
si je pøeèíst,
byla vyleptaná slinami munìk vzadu,
pøehrada záøení pøetéká
na spláchnuté buòky
s kódem na vytvoøení umìlecké ruky,
která bude malovat ve støedovìku ikony
a zítra usmívající se støevlíky,
kdy film o balkánském kláteøe,
který jsem zapomnìl,
rozpustil v mé pamìti
o sobì vechny souvislosti
a stal se v televizi ohnivou bramborou,
planoucí všemi nespisovnými jazyky
syèícími Svatý Svatý Svatý –
(11. 9. 2000)
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Jan Slovák (*1957)
1.
V roce 1995 jsem mìl v rukopise soubor textù, které jsem pøipravoval pro svoji
zlínskou podzimní výstavu grafik. Byly to vìci hodnì krajinné a tìlesné. Jak tìlo
v krajinì, tak i chùze èi vstupování krajiny. Nakonec v létì, o maleniské pouti,
Pavel Petr vybral na Pradliskách konvolut textù jetì jiných. Ty pozdìji skuteènì
u pøíleitosti výstavy vyly. (Tisky  byly pozdìji také pøetitìny celé v jednom èísle
èasopisu Weles, teï nevím kterém  jedná se o Weles [3] Léto 1996 /pozn.
redakce/.)
Na jaøe roku 1996, ve títné nad Vláøí, zapsal jsem své ètení Ikon a jejich prostoru.
Vzniklo nìkolik ikonických desek (viz è. 1, 3). V té chvíli zaèaly poletovat venku
keøe.
Od jara 1997 jsem na provodovských Pasekách zaèal zapisovat apokryfní povìsti (viz è. 4, 5, 6, 7). To pokraèuje i zde pod Maleniskem. Kadý veèer se tu otevírá
zem, podzemí je kupodivu jasné.
V minulém roce vznikl jeden litanický a jeden votivní text/pasti (viz è. 7).
Mìnila se místa, pobyt je stejný.
2.
Bibliografie:
Slovák, J.: Tisky, Archa, Zlín 1995
Èasopisecky:
1/ Souvislosti. 1996, è. 28, s. 147–151
2/ Host. 1997, è. 2, s. 58–63
3/ Souvislosti. 1998, è. 35, s. 275–277
4/ Psí víno. 1998, è. 7, s. 1, 10, 11
5/ Prostor Zlín. VI, 1998, è. 6, s. 12, 13
6/ Pìí zóna. 1998, è. 3, s. 80–86
7/ Pìí zóna. 2000, è. 6, s. 70–74
Viz té www.magazlin.cz

3.
+++
Sedím u stolu. Rozloen do bìleného stolu,
odplouvá mi hlava do stínu skoøicového, kde tìlo klesá.
Ruka rozsekává køídlo v pùli a po rameno.
Ta druhá drí tvar druhé tmy stejné noci.
1995
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* * *
– Chvìje se tìlo v tøeních.
– Pod hlavou cesta tìlem.

– Zásvitnice ulitá.

– Drky, plíce, játra, aludky. Snìhové.

– S koláèi k nebeské propasti.
– aty vyslekly svá tìla.

– Jak brusle lidské hlavy na nohou.
– ebro se zúuje pevné. Boí pila.

– Oè se opírá pøi mletí?
– Rudý trám z tìla vleèou.

– Hnízda bílých kostí.

– Oèi dvakrát zaiva proraené.
– Loï tìlová, chodidla noèní.

– Pletení tìl.
– Dìtství mnuté cestou zlatoústou.
2000
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Jiøí Stanìk (*1957)
1.
V roce 1995 se Lékárna U zeleného orla dostávala do varu druhého roku svého
provozu a na psaní nebylo mnoho èasu. Bral jsem lékárnu jako seriózní podnik,
smìøující odnìkud nìkam, a snail se pøizpùsobit se jí. Tìitì tvùrèí èinnosti se
v roce 1995 pozvolna zaèalo pøesouvat od psaní vlastních verù k literárnímu provozu a zvìdavému oèumování hrneèku okolních kutilù  tedy: jak to dìlají oni, mám
na mysli recenzní èinnost pro obtýdeník Tvar.
Nyní, na sklonku roku 2000, u píi pøevánì po skloncích pracovní doby nebo
o noèních pohotovostních slubách pomocí poèítaèe (tedy jinak, ne jsem byl doposud zvyklý a normovaný rozsahem linek jedné paginy linkovaného seitu K 544)
pornografické vere, jejich hrdiny jsou (imaginární) osoby, které se mi nìjakým
zpùsobem pøipletou do cesty. Jsou to neabstraktní záleitosti, urèené povýtce onìm
hrdinùm co adresátùm. Dluno dodat, e svá zpodobnìní nesou hrdinnì, inzultován
jsem nebyl, nebylo na mne podáno trestní oznámení, ba obèas ony vere smìním
kupøíkladu za výtvarnou produkci onìch osob.
Jak pøelapuje èas, lékárna se jeví jako pøelapující na místì a nesmìøující nikam.
Obraz celospoleèenský.
2.

Básnické sbírky:
Oortùv oblak, Edice Tvary 3/1995, Praha 1995
Na hrobech samojedù, Petrov, Brno 1997
Mechanické orgasmy, in: Tøi básníci, Art-Et-Fact, Strakonice 1997
Jedenáct poct Tychonovi, Weles, Vendrynì 1998
Lepty, Salamandra, (Slovensko) 2000
Úèast v almanaích:
Pøetrená nit, Obratník, Praha 1996
Almanach Welesu 1997, Weles, Vendrynì 1998
Du podel blesku, Weles, Vendrynì 1998
Skøípavá hudba vrat, Weles / Vìtrné mlýny / Medard / Host / Petrov, 2000
+ 26 recenzí (z 96 % pro Tvar)

3.

Ale to by se Weles musel prodávat ve smrtitelné fólii s poznámkou Do 18 let neprodejné
& zbyteènì by a) podrail b) si zkomplikoval ivot.
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Libor Slíva (*1955)
1.
Rok 1995 byl vlastnì posledním rokem, kdy se mnou za dosti sloitých okolností
jetì ila má ena Thea, a pomalinku se schylovalo k rozvodu. Do tohoto období
patøí s nejvìtí pravdìpodobností báseò Do hospody. Kdy pak v 96. ode mne
odela, zaèal jsem psát znaènì trudomyslnìji, a dokonce jsem byl na hranici ivota
a posmrtného ivota, i kdy jsem vìøící a myslím si, e nìkdy je k sebevradì
tøeba dosti odvahy. Po dalích pobytech v psychiatrické léèebnì v Opavì (1996 =
odchod eny a v závìru tého roku – 6. 12. – odchod mého otce na vìènost), se
samozøejmì mùj ivot zmìnil od základù.
Pøipoètu-li k tomu jetì odchod mého starího syna Ondøeje na studia do Ameriky
(1998) a chystaný odchod mého mladího syna Jakuba rovnì na studia do Ameriky,
není se co divit, e si více pøipadám BOHUMÍÒÁK JAKO POLENO, ale jako
poleno, které pomalu dohoøívá
2.

Èasopisecky Weles 1/98

3.
1995
Do hospody

jsi jazzovì rozladìn
co pøinese dalí den

Pøichází ebrák
Vytahuji tu svou korunu
Nevímá si mì
Asi jsem toho
vloil málo

Studna mého srdce
zatopena pivem
jeden po druhém
plivem
a za nehty špína
zalých vrad

2000
Ona mue
Petrovi Hrbáèovi

A na svìt pøicházejí
další hosté
smrt se ani neptá
kdo jste
dávno vybrala si mì
za mue

Oheò utuuje
voda kalí
zase jsi o kus dál
tam v dáli

Ona mùe

Vstupenka do pekla
ji utrena
ena ji jen útrkovitì
teï jiného chválí
tvá Mahavishnu Orchestra
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Vít Slíva (*1951)
1.
1995 – poèátek spolupráce s redaktory právì vznikajícího èasopisu Weles
– s Robertem Fajkusem pøíprava pøíleitostného tisku Holan Devadesát
– nìkolik básní do pøítí sbírky Bubnování na sudy
2000 – pøíprava sbírky Bubnování na sudy pro tisk
– dotvoøení sbírky Grave, vìnované mamince
– nìkolik básní do budoucí sbírky Rodný hrob
Mezitím jsem opustil milované Brno a odeel do rodného hrobu  na Opavsko,
a ze støedokolského uèitele se stal (doèasnì?) uèitelem základní koly. Pohled na
svìt se jetì víc upøel k smrti.
2.

Volské oko (Host, Brno 1997)
Tanec v pochované base (Host, Brno 1998)
Na zdech stíny osik (Petrov, Brno 1999)
Bubnování na sudy (Weles, Vendrynì / Brno 2000 /dosud v tisku – pozn. redakce/)

3.
1995/96
ípek
Ten malý, svrasklý, dohnìdlý ípek 
Jak by mi nìco 
Jako by ode mì 
Sníh vechno mae.
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2000
Sonátová vìta
Franzi Schubertovi
Zimní okno spolykalo ivoèiné uhlí much.
Tvrdý akord skelné mapy s cizí krajinou.
Slunko plhá po pejli. Slunko smirkuje.
Vývrh srn a rozprach strak.
 Na obloze Bùh se zdá být bez pohnutí;
vztahuje se ale ke mnì: ibenièním ramenem.
Mùe prosit o milost, kdo miluje jen tím, co bylo?
Pøítomnost je zapomenout, ani jsi to znal.
Zimní okno spolykalo ivoèiné uhlí much.
Tvrdý akord skelné mapy s cizí krajinou.
Slunko plhá po pejli. Slunko smirkuje.
Vývrh srn a rozprach strak.
 Na obloze Bùh se zdá být bez pohnutí;
vztahuje se ale ke mnì: ibenièním ramenem.
Mùe prosit o milost, kdo miluje jen tím, co bylo?
Pøítomnost je zapomenout, ani jsi to znal.
Okno polkne stráò, pár strak
a vyvrhá mì k Bohu. Rozklad akordu.
Na sklenìné mapì paprsek se vrtá v muí síti.
Smrti na dosah, prosím za daleké blízké,
kam a dosmirkoval vlak, kam a seplhala kaple.
Bez pohnutí milovat a trpìt, zatrnit se cize
ve vlastním, kde na pejlièce pøítomného
visí zmizelé. ibenice na rozprach.
Zimní okno spolykalo ivoèiné uhlí much.
Skelný akord mapy s tvrdou krajinou.
Slunko smirkuje. Prach strak. Bez pohnutí
kaple, vlak, bez pohnutí zatrnìná obloha.
Z blízké dálky cize, vlídnì Bùh mi mlèky rozmlouvá,
e to, co tady bez nìj iju, mùe u být za to trest.
Pøítomnost je v mezipatøe okno, které 
které nemá  nemá    dùm.
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W³adys³aw Sikora (*1933)
1.
Zatem o kondycê 10-lecia idzie? Krótko: W marcu 1990 uczestniczy³em na Dobøiu w zak³adaniu Zrzeszenia Literatów Polskich w RC (ZLPC), w marcu 1996 za
je po¿egna³em: co za ciasne zrobi³o siê na Zaolziu, ja za przy ogólnej wolnoci
wszystkich piór mia³em im wszystkim s³u¿yæ I broniæ m. in. WELES-a, ¿e to nie
tylko reklama.
2.
Jako wie¿y emeryt zacz¹³em siê przyk³adaæ do felietonów w G³osie Ludu w Ostrawie pod
pseudonimem: Spodbrze¿an; od lipca 1996 za prowadzê sta³y odcinek tygodniovy owej
gazety pod nag³ówkiem: Przystawka czwartkowa.
Staram siê na bie¿¹ce informowaæ tak¿e o WELES-ie: PaRaNoJa czyli przegl¹d prasy (22 IV/
95), M³ode w rotundzie (9 V/95), Tomy tomiky (28 XI/96), Barbarzyñcy po czesku (13
XI/97), Zaolziañskie owocowanie (29 I/98), Przypadki brneñskie (16 VII/98), Nad urodzajem
literackim 1998 roku (7 I/99), Czas Brna i Cieszyna (2 XII/99), Ods³anianie podglebia (20 I/
00). Poza tym v ramach triumwiratu Trójk¹t Bermudzki (K. Jaworski, B. Liberda, W. Sikora)
pope³niem samizdaty: Nim sady nas wyrêcz¹ (1996), Szeciórka (1997), Bronkovi i kamratom (1997), Lato z podp³omykiem. PF 97. W wyd. Snoza da³em eseje i prozê poetyck¹:
Ojcowizna (Cz. Cieszyn 1998, Kongres Polaków w RC, ss. 144), zredagowa³em dla wyd.
Olza opowieci biblijne Gustawa Szurmana: Kdo bêdzie wywy¿szony (Cz. Cieszyn 1997, ss.
105). W przygotowaniu samizdat mioch wierszy w czeskich przek³adach: Hustý ivot býval
– Gêste by³o ¿ycie (prze³.: Lubomír Javorský, Oldøich Rafaj, Pauline Jaworská, Libor Martinek, Erich Sojka; 19611997).

3.
PF´95
Snieg zacina lampy zgas³y
wiatr ulicy siê sprzeciwia
Ko³nierz w górê nowe czasy
Skrajem kroczy Tadek liwiak*
kolêdowaæ Ma³emu
* Krakowski poeta Tadeusz liwiak
zgin¹³ tragicznie w grudniu 1994 roku.

Zaolzie
(fragment)
Prawi mi mama zza bram koranu:
– Nie spiesz sie za mn¹ za mam¹
Nie minie pi¹tek i wi¹tek zleci
ka¿de pro nostra znów bêdzie przeciw
Na dró¿kach rano ¿wiry nastaj¹
z Olz¹ z Revuc¹ ku swym przystaniom
Id¹ Brathanki do Chech po wiano
We m³ynach miel¹ seno na siano
Mija Zaolzie zamiast wyrzutów
Sumienia miast Dniestru i Prutu
 Pojï sem tu! Le¿eæ! Pieska sprawa 
tam seno siano tu mowa – trawa
19 VIII 2000
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Jiøí Veselský (*1933)
1.
Hned jak jsem dostal  poprvé náhodnì, tuím v redakci Hosta  do rukou první
seit Welesu, zalíbil se mnì nikoli jen pro tak øeèený pomístní kolorit, ale proto, e
bylo zøejmo: regionalismus Kníectví tìínského je pùdorysem, z nìho se má
zvednout stavba co do výe nároèná. Na to ukazoval u výbìr patronù prvních
èísel. Kdy mnì p. Bogdan T. poslal dopis s pøáním o básnický pøíspìvek, vyhovìl
jsem proto rád. Netuil jsem  po tìch slavných patronech pøedchozích èísel , e
mì Weles k nim pøiøadí; pro irí ètenáøskou veøejnost byl jsem pøece homo unius
libri (Dívenek )
2.

Po Dívenkách jdou(cích) Brnem  jak asi aspoò nìkteøí pøispìvatelé W. vìdí, následovaly
Nezaruèené povìsti (1996) jako 8. svazek Edice poesie Hosta. Chtìl bych pouít této pøíleitosti k vzpomínce na básníka Karla J. Èapka, jeho poezie nejen nebude zapomenuta, ale
myslím stále více doceòována; ten toti, by byl v poøadníku sbírek v hostovské edici
døíve, ne jsem dodal vere já, nabídl sám, e poèká a po mnì; to ovem jsem pøijmout
nechtìl, u pro kvalitu jeho poézie. Rád jsem se v N. P. podìlil s Dianou Nguyen o spoleènictví; koda, e ona pak ve své prepurské, první na Slovensku vylé knize Rozkrídlenie
(1997) uvedla svoje Èiary ivota (1996) jako práci samostatnou, nae spoleènictví ani
nepøipomnìla. Následná sbírka Mýtus organismu, pøekvapení, jeho si dodnes váím: iniciativu k jejímu vydání v praském Torstu (konkrétnì Dr. J. ulc skrze Ing. P. Vaíèka) mìlo
samo nakladatelství. Èasový skluz (místo vydání v r. 1997, je je i v tirái, nastal posun do
r. 1998) mnì vynahrazoval Torst úplatky  dary nìkterých ze svých krásných knih mimo
honoráø. Na technické obtíe narazil ale pùvodní zámìr (pùvodnì akceptovaný) výtvarného doprovodu knihy (fotografiemi a koláemi) specificky pøiléhajícího k nìkterým básním.
Ten se v jetì plnìji rozvinutìjí formì prosadil a ve sbírce Transy (1999) dík tehdejímu
pochopení Vìtrných mlýnù, které si u pøed napsáním (èi spí dokonèováním) vìtiny
básní vydání mé dalí knihy zamluvily. Vzhledem k jejich porozumìní pro obrazové
básnì a náklady na toèky dal jsem jim kníku málem za zaplapánbu. Bohuel  V. M. se
neprojevily pøíli serióznì, protoe poté podepsanou u smlouvu na mùj dlouhodobý projekt Prvního seitu erotické encyklopedie ve svìtové poezii a výtvarnictví [(resp. i dalích)] nejen (po hlubokém skoro pùlroèním mlèení) neplnily, ale s výmluvou na to, e jsou
údajnì pøed bankrotem, zruily (aè lo o zatím zálohový honoráø 2000 Kè po mìsíèních
splátkách 500 Kè!)  a výsledek stovky hodin práce s výbìrem a takøka hotovou grafickou
kompozicí celku je vniveè. Pøehled básnických kníek vydaných do roku 2000 uzavírá výbor ze vech døíve uvedených, uspoøádaný v dohodì se mnou obìtavým Michalem Huvarem; realizoval tím svùj úmysl, aby to byla moje kniha graficky nejvyvedenìjí. Zahájil
s ní Edici klubové poezie (1. svazek). I kdy dolo k èasovému skluzu  bezmála celoroènímu :odpadl pùvodnì do vydavatelské aktivity EKP zapojený spoluvydavatel, dvakrát se
mìnila tiskárna (pøesazby, proto troje celkové korektury). Kniha je krásná svým formátem;
nedohodli jsme se vak dost (já pro aktivitu notnì umenenou vánou nemocí) o výbìru
fotografií. Snad dokonèím i dalí sbírku verù; její název Barborka a jiné básnì byl sice
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anoncován u jedné z básní v è. 2 pøedloòského Hosta a jetì v obsáhlém rozhovoru otitìném v kvìtnovém èísle Rovnosti loni (2000), ale pùvodnì rozpracovaná koncepce kompozièní ztratila motivaci. Pro Petrov, s ním jsem ji dlouho na publicitì novinky dohodnut,
dodám (snad u do mìsíce) sbírku motivicky irí  tak jako v Torstu jsem chtìl a ve Vìtrných mlýnech mohl realizovat svoji pøedstavu o básni-obrazu, chtìl bych nyní  aspoò
dílèím zpùsobem  podlehnout dávnému pokuení: poezii mimoslovních zvukù dívèího
tìla a jeho zkratkovitému mylení. V limitu tohoto zámìru se vyformuluje zøejmì i název
knihy; nejspíe to bude Zkratkovité mylení.
Jinak  snad u v r. 2001  vydá Vetus Via výbor z nìkterých statí, esejí i vzpomínkových
medailonù s názvem Pøekrývající se vrstvy èasu. S pùvodní editorkou Dr. J. Bednáøovou
jsme nedospìli k dohodì, pøípravy knihy pro p. J. E. Frièe se ujal Dr. Igor Fic, jemu ostatnì
vdìèím i za celou pøípravnou práci na souboru Dívenek, kterou z pùvodního (Skálova)
nakladatelství Host, pøevzal Pluháèkùv Petrov.
Chtìl bych jetì dodat, e k Huvarovu letonímu výboru patøí (by jen samostatnì prodejné) CD; je to nahrávka 11 mnou recitovaných básní a nazpívené jednou moc hezkou zpìvaèkou Petrou Cvanovou, její zpìvní projev je dostupný u na tøech CD skupiny Louisiana. Byl
bych ovem nevdìèníkem, kdybych se nezmínil o neèekané radosti poté, kdy jsem se
v závìru r. 1999 dovìdìl, e osobnì mnì neznámý Vladimír Miík na svém nejnovìjím albu
(on + ETC.) nejen do stavu hudebního pøivedl moji báseò Nù na hrdle, ale podle ní
pojmenoval i celek vydaný Sony Music Bonton.

3.

2000
Zkratkovité mylení
JAKÝ MÁ MALÝ ROZMÌR MEZI TØÍSLY
A V NÌM DVÌ SVÌRNÁ DÍVÈÍ SOUMÌRNA,
NACHOVÉ SKVRNY K SOBÌ SPÌJÍCÍ
HUDBOU Z OBOU DVOU JEJÍCH HEMISFÉR
I MIMOSLOVNÍMI ZVUKY ODJINUD Z TÌLA !
Ó ZPÍVAJÍCÍ BIOCHÉMIE!
JAKÉSI ÚSILÍ O ÚVAHU V TOM HHM-MH,
A BEZ NÁMAHY U V SOUHLASNÉM POTÉ HMMM
JEJÍ ZKRATKOVITÉ MYŠLENÍ PÌJÍCÍ!
Nìco je vynecháno
A SMÁLI SE CEDULCE S NÁPISEM
 NEUÍVEJTE, DOKUD JE VL.K V. .TAN.CI
DODRÍ TO  I TO, CO ØEKLI SI, E PLATÍ,
NEMOHLI JINAK TEÏ, ANI JINAM NE SEM
TAK TADY TEDY, BYSI BEZ MATRACÍ,
JAK JE KRÁSNÁ S TÍM SVÝM SLIMÁÈÍM MÍSTEÈKEM
V ZRYCHLENÉM, PÙLNOÈNÍM, OSOBNÍM VLAKU
NA TAK MÁLO FREKVENTOVANÉ TRATI…
(Z chystané sbírky Zkratkovité myšlení)
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Ivan Slavík (*1920)
1.
Pìt let je kratièká doba. A mnì je u osmdesát, v nich jsem vìtinou figuroval jako
neádoucí autor. První báseò jsem otiskl u Josefa Hory v Èeském slovì za války
a pøiblinì v tée dobì i jinou v konfiskovaném èísle tehdejího Lumíru, který byl
zabaven kvùli protirasistické stati Václava Èerného. A do r. 1990 mi nebylo dopøáno svobodnì publikovat, mimo tvorbu do uplíku a mimo pøeklady poezie ze
svìtových jazykù (za ateistické totality básnì metafyzických básníkù, najmì katolíkù Paula Claudela, Charlese Péguyho, Gerarda Manleye Hopkinse, T. J.) a v krátkých údobích ideologického tání kolem r. 1968 i nìkolika vlastních sbírek. První
výbor z tvorby v r. 1990 S oèima otevøenýma mi vydalo nakladatelství Vyehrad
a tého roku Praská imaginace Jaroslava Kadlece pøetiskla mùj samizdatový
dvoudílný básnický Deník Arnota Jenèe v jediném svazku. Pùvodnì vyel toti
na ruèním lisu u Aloise Chvály za dohledu Ivana Divie v Hloubìtínì L. P. 1949
a 1954. Pak se rozbìhlo dalí vydávání, kromì jiného i èasopisecky v publikacích
jako brnìnský Proglas, Akord (Rotreklùv, pozdìji i Ivany Kotrlé), Zprávy Spolku
èeských bibliofilù, také ve Welesu a jinde. Mám-li jmenovat rok 1995, musím se
zmínit o souboru milostných básní z dosavadních sbírek (Akord 2/95) nebo básni
Dies irae a jiných verích (Proglas 2/95), co se týèe posledního údobí, vydal jsem
ve dvou svazcích úplné Básnické dílo v brnìnském Hostu (1998/99). Poslední
báseò tam zní:
Háv mlhy
Háv mlhy
jen mì halí
øíza tìla
kdy pomine?
Co zbude
v dui ubohé a chudé
a se rozplyne?
Pøichází z bùhvíkterých plání
vichr jen vechno zdání
jak cáry atù ze mì rve
Co Boe mùj a stanu
nahý pøed Panem pánù
skuteènì budu teprve?

V tom roce 1995 z inociativy Petra Borkovce vyel k mým 75. narozeninám alma-
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nach s pøíspìvky 52 básníkù starích i nejmladích v edici Turská pole Václava
Vokolka. V téme roce vydal J. E. Friè ve svém nakladatelství Vetus Via knihu
mých literárních esejí Vidìno jinak. A souèasnost? Podaøilo se mi vydat v Hostu
antologii Èeských prokletých básníkù, rozíøené druhé vydání Pøíbìhù temnot
(Tajemné pøíbìhy v èeské literatuøe 19. a 20. století) a zejména Neztracené básnì
(náboenská tvorba) mého nedávno zesnulého pøítele Ladislava Nováka. K mým
80. narozeninám vylo pár uznalých zmínek a pár nenávistných plivancù. V knize
mých deníkù Hory rokù (Triáda 1999) poslední odstavec zní: Mnou nejvíce otøáslo, jak se ukázalo a ukazuje, e v tomto národì se pøes padesát let utrpení nic
nezmìnilo: staré mýty a bludy ateistické, volnomylenkáøské, protiklerikální ijí dál.
Návtìva papeova a pøedtím aneské oslavy v Øímì i doma, i kdy vypadaly
masovì, pøedstavovaly jen zlomek obyvatelstva. Vìtina je náboensky lhostejná.
Tím nechci popírat ani nadpøirozený zásah Aneèin, ani roli Tomákovu èi posvátnost papeovy návtìvy. Je to vak asi semeno, které teprve má vzklíèit.
2.

Bibliografie mých posledních let je asi tato:
Básnické dílo I, II
Hory rokù (deníky 19601990)
Vidìno jinak (literární eseje z pøehlíené èeské literatury)
Rozklenout srázné (eseje ze svìtových literatur)
Tváøe za zrcadlem (zapomenutí a pøehlédnutí autoøi)
Ta hudba (pozdní básnì, Petrov, Brno)
Pøíbìhy temnot
Èetí prokletí básníci
Lampa útìchy (pøeklady svìtové poezie, H+H)

3.

Poslední báseò z r. 2000 jsem ocitoval výe. Jednu báseò z r. 1995 uvádím na závìr:
Neumím to popsat
nedokáu vyjádøit
Lidský ivot pod psa
si o zeï drhne øi
ivot se jak stéblo drí
a k èemu vemu to
Tak srdceryvnì v stri
v propasti znící kvarteto
A topím se a po pás
a teprve to nastává
Za vechno co jsem propás
posmrtná oslava
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Patron tohoto èísla

Gudang Garam
***
peringatan pemerintah
merokok dapat
merugikan kesehatan
(1964)

Gudang Garam (*1915), indonéský básník a mystik, i pøes svùj pokroèilý
vìk dodnes patøí mezi nejuznávanìjí zjevy tichomoøského kulturního a spoleèenského ivota. Jeho básnì dýchající nezamìnitelným aroma do èetiny
prostì pøeloit nelze. Za objevení tohoto geniálního umìlce redakce Welesu
dìkuje znalci a propagátoru Garamova díla v èeských zemích Trahnilu Kirtapovi.
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